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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MIND 

MAPPING PADA MATA PELAJARAN PAI DI SMP 

PERINTISA 2 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: NUR RINA  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran Bahan ajar Berbasis Mind Mapping pada mata pelajaran 

PAI materi Indahnya Sholat Berjama’ah, Taharah, Asmaul husna, 

Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah serta 

mengetahui kelayakan, respon kemenarikan peserta didik, dan 

efektivitas Bahan ajar Berbasis Mind Mapping pada mata pelajaran 

PAI materi Indahnya Sholat Berjama’ah, Taharah, Asmaul husna, 

Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah sebagai 

media pembelajaran berbasis Mind Mapping pada mata pelajaran PAI 

materi Indahnya Sholat Berjama’ah, Taharah, Asmaul husna, Hidup 

Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah di SMP PERINTIS 

2 Bandar Lampung. Media pembelajaran ini di uji oleh ahli materi, 

ahli media, guru mata pelajaran PAI, dan siswa kelas VII di SMP 

Perintis 2 Bandar Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

dan pengembangan (Research & Development) sedangkan model 

pengembangan produk yang digunakan adalah model ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, & evaluation). 

Hasil analisis data validasi dari ahli materi dan ahli media 

memperoleh rata-rata nilai 3.67 oleh ahli materi dan 3,83 oleh ahli 

media sehingga aplikasi media pembelajaran Bahan Ajar Berbasis 

Mind Mapping dinyatakan dalam kategori layak digunakan. Hasil uji 

efektifitas peserta didik setelah menggunakan Bahan Ajar Berbasis 

Mind Mapping mendapatkan persentase sebesar 87%. Dari hasil uji 

efektivitas yang sudah dilaksanakan peserta didik maka Bahan Ajar 

Berbasis Mind Mapping dinyatakan efektif untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci: media pembelajaran, pengembangan, Bahan Ajar 

Berbasis Mind Mapping 
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Abstract 

 

This study aims to develop learning media for Mind Mapping-

based teaching materials in PAI subjects, the material for the beauty 

of praying in congregation, Taharah, Asmaul Husna, Living in Peace 

with Honesty, Trust and Istiqomah and knowing the location, response 

to student interest, and the effectiveness of teaching materials based 

on Mind Mapping in PAI subjects material on the Beauty of 

Congregational Prayer, Taharah, Asmaul Husna, Calm Living with 

Honesty, Trust and Istiqomah as a learning medium based on Mind 

Mapping in PAI subjects on the Beauty of Praying in congregation, 

Taharah, Asmaul Husna, Calm Life with Honesty, Trust and 

Istiqomah at SMP PERINTIS 2 Bandar Lampung. This learning media 

was tested by material experts, media experts, PAI subject teachers, 

and seventh grade students at Perintis 2 Junior High School Bandar 

Lampung. 

The research method used is the research and development 

method (Research & Development) while the product development 

model used is the ADDIE model (Analysis, Design, Development, 

Implementation, & Evaluation). 

The results of the validation data analysis from material 

experts and media experts obtained an average value of 3.67 by 

material experts and 3.83 by media experts so that the application of 

Mind Mapping-Based Teaching Materials learning media was stated 

in the appropriate category for use. The results of the effectiveness 

test of students after using Mind Mapping-Based Teaching Materials 

get a percentage of 87%. From the results of the effectiveness test that 

has been applied by students, the Mind Mapping-Based Teaching 

Materials are declared effective for use in the learning process. 

 

Keywords: learning media, development, Mind Mapping-Based 

Teaching Materials 
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MOTTO 

 

                               

                 

 

“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. Dan barang siapa  bertawakal  kepada  Allah,  

niscaya Allah akan  mencukupkan  (keperluan) nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah 

telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu” 

 

(Q.S.At-Talaq (65):3) 

 

  



 vii 

PERSEMBAHAN 

 

         

 

Dengan penuh rasa syukur penulis  ucapkan 

Alhamdulillahirabbil’alamin karena berkat rahmat-Nya penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. Dengan kerendahan 

hati yang tulus dan hanya mengharap ridho Allah semata, penulis 

persembahkan skripsi ini kepada: 

1. Ayahanda Widodo dan Ibunda Erna Wati tercinta, yang telah 

mengasuh, merawat, mendidik dan membesarkanku dengan 

kasih sayang serta dalam setiap sujud selalu mendoakan 

keberhasilanku. 

2. Adik saya tercinta Intan Wulandari 

3. Almamaterku Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

RIWAYAT HIDUP 

 

         

 

 Nur Rina dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 

Oktober 1997 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara 

yaitu adik Intan Wulandari. 

 Riwayat Pendidikan yang telah peneliti tempuh di mulai dari 

TK Tunas Bangsa Gg. Kamboja Srengsem Kec Panjang Bandar 

Lampung Lulus Pada Tahun 2005, peneliti melanjutkan Sekolah 

Dasar di SDN 1 Karang Maritim Panjang Bandar Lampung sampai 

kelas 5 kemeudian pindak sekolah ke SDN 2 Sukabumi Bandar 

Lampung Lulis Pada Tahun 2011, Kemudian melanjutkan ke Sekolah 

Menengah Pertama di SMPN 1 Tanjung Sari Lampung Selatan Lulus 

Pada Tahun 2014, Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas 

di SMA Perintis 2 Bandar Lampung Lulus Pada Tahun 2017 

Pada tahun 2017 Peneliti melanjutkan pendidikan di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakutas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Penulis pernah akti di 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (HMJ PAI) 

UIJN Raden Intan Lampung. 

Pada bulan Juli 2020 penuls melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) di Prumahan Nusantara Permai, Sukabumi, Bandar 

Lampung. Pada bulan Oktober 2020 penulis melaksanakan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Perintis 2 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

KATA PENGANTAR 

 

         

 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala 

limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. 

Sholawat seiring Salam semoga selalu tercurah limpahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya 

di akhir kelak. Skripsi yang penulis angkat berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Berbasis Mind Mapping Pada Mata Pelajaran Pai di 

SMP Perintis 2 Bandar Lampung”. Merupakan tugas akhir studi 

untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) dalam ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Tersusunannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, 

dan bimbingan semua pihak dalam, kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih terutama kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

2. Bapak Drs. Sa’idy, M.Ag. Dan Ibu Farida, S.Kom, MMSI. 

Selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiya dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

3. Bapak Drs. H. Alinis Ilyas, M. Agselaku pembimbing satu saya 

dan bapak Dr. Koderi, M.Pd selaku pembimbing dua yang 

sealalu memberikan arahan bimbingan dan motivasi dari awal 

penyusunan sampai dengan penyelesaian skrips ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Agama Islam yang telah 

memberikan saran dan bimbingan nya sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu beserta keluarga penulis yang senantiasa 

mendoakan, memberi dukungan, motivasi, serta pengorbanan 

baik moril maupun materil. 



 x 

6. Para Sahabat ku Cocepi Aziz Jeje, Ferrafy, PwPutri, Dyah yang 

telah banyak mendukung dan membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Sahabat ku dirumah, Ade, Gilang dan Budiman yang telah 

banyak mendukung, menemani, membantu dan mendoakan ku 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sepupu ku Wida dan Dita yang telah banyak membantu dan 

mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Para Teman-teman seangkatan 2017 jurusan Pendidikan Agama 

Islam Univertsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

telah banyak mendukung dan membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Most Especially Thanks to me for always fighting. 

11. Pihak Sekolah SMP Perintis 2 Bandar Lampung yang sudah 

mengizinkan saya penelitian yang turut mendukung penulis 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal dan 

berlipat ganda kepada kalian semua. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, hal ini 

disebabkan  karena masih terbatasnya ilmu  dan teori penulis yang 

dikuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan 

kesempurnaan karya penulis di kemudian hari. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca. 

 

      

 Bandar Lampung, 20 Desember 2021 

  Penulis,  

 

 

 

  Nur Rina 

  NPM, 1711010112 

  



 xi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................... i 

ABSTRAK ......................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN .................................................................. vi 

PERSETUJUAN ................................................................................ v 

MOTTO ............................................................................................. vi 

PERSEMBAHAN .............................................................................. vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ....................................................................... ix 

DAFTAR ISI ...................................................................................... xi 

 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1 

A. Pengetian Judul ............................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ................................................. 2 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah ................................... 6 

D. Rumusan Masalah ........................................................... 7 

E. Tujuan Pengembangan .................................................... 7 

F. Manfaat Pengembangan .................................................. 8 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .................... 9 

 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................ 13 

A. Konsep Pembelajaran Research And Developmont ......... 13 

B. Bahan Ajar ....................................................................... 13 

C. Model Pembelajaran Mind Mapping ................................ 18 

1. Pengetian Model Pembelajaran Mind Mapping ......... 18 

2. Hakikat Mind Mapping ............................................. 21 

3. Prosedur Mind Mapping ............................................ 21 

4. Lagkah-Langkah Mind Mapping ............................... 23 

5. Manfaat Mind Mapping ............................................. 25 

6. Macam-Macam Mind Mapping ................................. 27 

D. Pengertian Pendidikan Agama Islam ............................... 29 

 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................... 33 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian ........................................ 33 

B. Desain Penelitian Pengembangan ................................... 34 

C. Prosedur Penelitian ......................................................... 36 



 xii 

a. Pendekatan Penelitian ............................................... 36 

b. Tahap Pendekatan .................................................... 38 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan ......................... 40 

E. Subjek Uji Coba Penelitian Pengemabngan .................... 40 

F. Istrumen Penelitian ......................................................... 41 

G. Uji Coba Produk ............................................................. 41 

H. Teknik Analisis Data ...................................................... 41 

1. Validasi .................................................................... 41 

2. Kepraktisan .............................................................. 43 

3. Keefektisan ............................................................... 44 

 

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ........... 47 

A. Deskripsi Hasil Penelitian Pengembangan ...................... 47 

B. Deskripsi dan Analisis Data Hasil Uji Coba ................... 51 

C. Kajian Produk Akhir ....................................................... 56 

 

BAB V PENUTUP ............................................................................. 59 

A. Simpulan  ..................................................................... 59 

B. Rekomendasi ................................................................ 59 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 61 

LAMPIRAN 

  



 xiii 

DAFTAR TABEL 

Tabel  

1. Aturan Pemberian Skor  .................................................................. 43 

2. Kriteria Angket Respon Peserta Didik dan Guru ............................. 44 

3. Saran Perbaikan Ahli Media ............................................................ 50 

4. Saran Perbaikan Ahli Materi ........................................................... 51 

5. Penilaian Validator Ahli Media ....................................................... 52 

6. Penilaian Validator Ahli Materi ...................................................... 53 

7. Persentase Penilaian Peserta Didik .................................................. 55 

8. Persentase Penilaian Pendidik ......................................................... 56 

9. Tampilan Mind Mapping ................................................................. 57 

 

  



 xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Kisi-kisi Instrumen Wawancara Penelitian Terhadap Guru  di 

SMP Perintis 2 Bandar Lampung ................................................... 63 

2. Lembar Wawancara Guru PAI SMP Perintis 2 Bandar Lampung .. 64 

3. Angket Peserta didik terhadap media pembelajaran besbasis 

 Mind Mapping pada mata pelajaran PAI di SMP Perintis 2 

Bandar Lampung ............................................................................ 65 

4. Lembar penilaian Ahli Materi terhadap media pebelajaran 

berbasis Mind Mapping pada mata pelajaran PAI di SMP 

Perintis 2 Bandar Lampung ............................................................ 67 

5. Lembar penilaian Ahli Media terhadap media pebelajaran 

berbasis Mind Mapping pada mata pelajaran PAI di SMP 

Perintis 2 Bandar Lampung ............................................................ 69 

6. Lembar penilaian Guru terhadap media pebelajaran berbasis 

Mind Mapping pada mata pelajaran PAI di SMP Perintis 2 

Bandar Lampung ............................................................................ 71 

7. Analisis Validasi Awal Oleh Ahli Materi ....................................... 73 

8. Analisis Validasi Akhir oleh Ahli Materi ....................................... 75 

9. Analisis Validasi Awal oleh Ahli Media ........................................ 77 

10. Analisis Validasi Akhir oleh Ahli Media ....................................... 79 

11. Analisis Penilaian oleh Guru .......................................................... 81 

12.  Rekapitulasi Angket Peserta didik ................................................. 83 

13.  Surat keterangan validasi ahli materi ............................................. 94 

14.  Surat keterangan validasi ahli media ............................................. 95 

15.  Surat balasan dari pihak sekolah ................................................... 98 

16.  Dokumentasi  ................................................................................ 99 



 15 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti memaparkan isi proposal ini, peneliti akan 

terlebih dahulu menjelaskan tentang arti dan istilah-istilah didalam 

memahami judul proposal ini: 

“Pengembangan bahan ajar berbasis mind mapping pada mata 

pelajaran PAI di SMP PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG kelas 

VII” 

Penelitiakan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam 

judul penelitian ini, sebagai upaya untuk menghindari adanya 

kesalahan dalam memahami isi proposal ini, istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengembangan 

adalah sebuah keharusan yang harus diaplikasikan dalam 

kehidupan, Kata konsep artinya ide, rancangan atau 

pengertian yang diabstrakan dari peristiwa kongkrit, 

sedangkan pengembangan artinya  proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. Dengan demikian konsep pengembangan 

adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada 

dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju untuk 

suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual,dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui 

pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses 

mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam 

rangka untuk menetapkan segala sesuatuyang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan 

memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.
1
 

2. Bahan ajar 

Secara umum bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu pendidik didalam 

                                                             
1 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 24. 



 

 

2 

melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Bahan yang 

dimaksud disini bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis. Dengan demikian, bahan ajar memungkinkan 

peserta didik dapat menguasai kompetensi melalui materi 

yang disajikan secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif serta mampu menguasai kompetensi secara 

utuh dan terpadu.  

Segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang disusun 

secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai oleh peserta didik yang digunakan dalam 

proses pembelajar dengan tujuan perencanaan dan penelaan 

implementasi pembelajaran. Misalnya,buku pelajran, modul atau 

pakai bahan ajar audio, bahan ajar interaktif dan sebagainya.
2
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Media pembelajaran sangat diperlukan oleh guru untuk 

membantu menyampaikan materi dalam sebuah proses 

pembelajaran. Peserta didik cenderung lebih tertarik dan mudah 

memahami apabila proses pembelajarannya menggunakan sebuah 

animasi serta peserta didik akan lebih mudah dalam mengingatnya 

dan dapat memaksimalkan hasil belajar yang dicapai.
3
 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam 

lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik 

untuk belajar. Media pembelajaran dapat dijadikan stimulus untuk 

meningkatkan kemauan peserta didik sehingga mengikuti  proses 

belajar mengajar dengan baik. Penggunaan media pembelajaran 

dalam mengajarkan materi pendidikan agama Islam bukanlah 

sekedar upaya untuk membantu guru, namun juga membantu 

peserta didik dalam belajar.
4
 

                                                             
2 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan AjarInovatif 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2015,  ha. 16-17. 
3 Fynesha Rahayu, Pengaruh Metode Latihan Diri (Drill) Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Kompotensi Dasar Jurnal Pendidikan,Vol.14,No.2,(2013):h.2. 
4 Ari Semayang dan Rahmatsyah, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Dengan Menggunakan Media Mind Map Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 
Materi Cahaya Di Kelas VIII SMP Negeri 1 Pantai Cermin Jurnal Inpafi, Vol 2, No. 

4, (2014), h. 106. 
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Di era sekarang menjadi faktor yang menjanjikan dalam 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Guru harus mampu 

memerankan diri sebagai fasilitator bagi pesrta didik, khususnya 

dalam pemanfaatan berbagai sumber belajar agar kegiatan belajar 

mengajar lebih efektif, efisien dan tidak monoton. Pendidikan 

menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan seseorang. Banyak ayat 

Al-Qur‟an yang menjelaskan  akan pentingnya pendidikan  bahkan  

Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan 

memperoleh ilmu  pengetahuan, sebagaimana Firman Allah 

didalam Q.SAl-Mujadilah:11 

                 

                    

                 

      

Artinya :  Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-

majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 

kerjakan. 

Pendidikan memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan 

manusia. Memasuki era baru dewasa ini. Kesadaran masyarakat 

akan pentingnya inipendidikan semakin nyata dan meningkat. 

Bahkan tak jarang yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu 

kebutuhan utama hingga gaya hidup (life style). 

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh iman Thabrani, 

Rasullullah SAW bersabda bahwa: “Barang siapa yang 



 

 

4 

menginginkan dunia hendaknya berilmu, barang siapa yang 

menginginkan akhirat hendaknya berilmu dan barang siapa yang 

menginginkan keduanya maka hendaknya menguasai ilmu.” Hal 

serupa juga dikemukakan oleh salah seorang tokoh terkemuka 

dalam filsafat alam dan metodelogi ilmiah, Francis Bacon (1561-

1626) yang menyatakan Knowledge is Power, artinya pengetahuan 

adalah kekuasaan. Pernyataan ini diperkuat oleh tokoh filsafat 

pendidikan Theodore Brameld (1904-1987) yang populer dengan 

teorirekonstruksionis dengan pernyataan Education is Power, 

artinya pendidikan adalah kekuatan. Pernyataan-pernyataan 

tersebut sangat jelas menunjukkan akan pentingnya pendidikan 

dalam kehidupan manusia. Karena, melalui pendidikan manusia 

memperoleh ilmu dan pengetahuan, sehingga mereka memiliki 

kesempatan besar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.
5 

Pada umumnya pendidikan haruslah dapat membantu manusia 

menemukan hakikat kemanusiaannya, artinya pendidikan harus 

mampu membentuk manusia secara utuh, yaitu manusia yang 

mampu mengenal, mengerti, memahami dan menghadapi 

kenyataan hidup disekelilingnya, berbagai perubahan yang terjadi 

hampir di setiap lini kehidupan merupakan suatu tantangan yang 

menuntut penyesuaian dan relevansi dunia pendidikan. Mengacu 

pada pernyataan Tilaar (2000) beberapa aspek yang perlu dikaji 

kembali dalam pendidikan diantaranya :  

Pertama, peranan dan batasan pendidikan. Pendidikan 

merupakan proses memanusiakan manusia baik formal maupun 

non formal. Pendidikan dalam bentuk formal adalah pengajaran, 

yakni proses transfer pengetahuan atau usaha mengembangkan dan 

mengeluarkan potensi intelektualitas dalam diri manusia. 

Meskipun begitu, pedidikan tidak dapat dibatasi hanya 

membedakan antara pendidikan dan non formal, perlu 

disempurnakan lagi dengan menempatkan pendidikan informal 

yang justru akan semakin memegang peranan penting di dalam 

pembentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan global yang 

                                                             
5 Depdiknas. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta: Depdiknas 2003) 



 

 

5 

terbuka. Kedua, pedidikan bukan hanya sekedar mengembangkan 

intelegensi akademik peserta didik. Intelektualitas dan pengetahuan 

yang didapat pada proses ini belum sepenuhnya mewakili diri 

peserta didik. Maka, pendidikan bukan hanya transfer of 

knowledge. Dengan adanya pendidikan, peserta didik diharapkan 

mampu mengetahui dan memahami  eksistensi dan potensi yang 

dimiliki. Ketiga, pendidikan bukan sekedar proyek memintarkan 

manusia, melainkan melahirkan manusia yang berbudaya yang 

menyadari akan hakikat pecintanya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam Q.S, Adz-Dzaariyaat ayat 56: “dan aku tidak 

menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku.” Di sinilah akhir dari tujuan pendidikan, yaitu 

humanisasi (pemanusiaan) yang berujung pada kebebasan dalam 

memilih dan memperoleh pendidikan.
6 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin 

pesat berpengaruh terhadap proses pembelajaran disekolah dan 

berpengaruh juga pada materi pembelajaran serta cara 

penyampaian materi dalam  proses belajar  mengajar.  

Pembelajaran  adalah  kegiatan  guru  secara  terprogram  dalam  

desain intruksional, untuk membuat peserta didik belajar secara 

aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan 

peserta didik yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan 

pola pikir peserta didik kearah yang lebih baik untuk mencapai hasil 

belajar yang optimal.
7 

Ironisnya, makna pendidikan seperti disebut diatas masih 

belum berhasil diterapkan di Indonesia. Pedidikan Agama Islam 

(PAI) yang berlangsung disekolah maupun madrasahmasih 

memiliki banyak kelemahan bahkan dinilai gagal. Kegagalan ini 

dilihat dari perkembangan belajar anak didik yang makin menurun 

dan mudah bosan. Hal menonjol yang sering diulas dalam masalah 

ini adalah tidak adanya pengaruh signifikan PAI terhadap perilaku 

                                                             
 6 Sunggiardi, M.S..Pendidikan untuk Indonesia maju.. (Jakarta: Gunung 

Mulya, 2010) hal. 35. 
7 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi,” Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia 8, no. 2 (2010). 
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peserta didik. Tetap tingginya pergaulan bebas, tawuran, konflik 

SARA,intoleran terhadap sesama, menjadi alasan banyak orang 

bersikap apatis terhadap pendidikan agama yang secara tidak 

langsung menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas 

pendidikan tersebut. 

Oleh karena itu, penggunaan media sangat  dianjurkan 

dalam mengembangkan pembelajaran, khususnya pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Salah satu media pembelajaran yang 

diharapkan bisa membuat peserta didik lebih memahami materi 

yang didapatkan salah satunya dengan menggunakan teknologi 

Mind Mapping. 

Salah satu tantangan eksternal Pendidikan Agama Islam saat 

ini adalah semakin cepatnya perkembangan teknologi, informasi 

dan komunikasi.
8 

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengembangan 

Bahan Ajar Berbasis Mind Mapping Pada Mata Pelajaran PAI di 

SMP Perintis 2 Bandar Lampung 

 

C. Identifikasi dan BatasanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran yang monoton dan peserta didik masih terpusat 

dengan guru. 

2. Keterabatasan bahan ajar yang operasional sehingga dapat 

digunakan guru dalam proses pengajaran  pai di smp perintis 2 

Bandar Lampung. 

3. Guru masih kesulitan  mengajarkan keterampilan  karena 

karakteristik siswa pasif, kurang nya rasa ingin tahu dan 

keinginan belajar yang belum stabil dan tidak menentu. 

                                                             
8 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam : Upaya mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 

85. 
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Agar proses penelitian yang dikaji lebih fokus dan terarah, 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada peserta 

didik kelas VII di SMP Perintis 2 Bandar 

Lampung 

2. Pada pengembangan media pembelajaran dengan 

menggunakan Bahan Ajar berbasis Mind Mapping pada mata 

pelajaran PAI di SMP Perintis 2 Bandar Lampung. 

3. Media  yang  dibuat  berupa  media  pembelajaran Bahan 

Ajar cetak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kelayakan produk di dalam kelas saat proses 

ngajar mengajar? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran PAI 

menggunakan bahan ajar berbasis Mind Mapping ? 

3. Bagaimana respon kemenarikan peserta didik efektivitas 

terhadap pembelajaran mind mapping pada SMP Perintis 2 

Bandar Lampung  dalam mengembangkanbahan ajar untuk 

siswa/siswi? 

 

E. TujuanPengembangan 

Pada prinsipnya tujuanyang ingin dicapai peneliti yaitu: 

1. Untuk mengembangkan bahan ajar PAI berbasis mind 

mapping. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran PAI 

menggunakan bahan ajara berbais Mind Mapping 

3. Untuk mengetahui tingkat pengembangan bahan ajar PAI 

(Pendidikan Agama Islam), respon siswa/siswi terhadap 

pembelajaran mind mapping, dan efektif bahan ajar PAI 

(Pendidikan Agama Islam) berbasis model mind mappin. 
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F. Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan dan 

bermanfaat baik secara teroritis mapun praktis praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini harapkan mampu memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam 

implementasi pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama 

Islam agar lebih praktis, efektif dan inovatif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat dan 

memberi kontribusi nyata berupa pemikiran kepada berbagai 

pihak antara lain : 

a) Bagi Guru 

Sebagai acuan atau pedoman dalam mengembangkan 

pembelajaran dan dapat membantu dalam mengajar 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan 

menyenangkan. 

b) Bagi Siswa 

Sebagai sumber belajar dalam mengatasi masalah-

masalah belajar dan menjadikan pembelajaran semakin 

menarik dan menyenangkan sehingga semakin termotifsi 

untuk aktif dalam belajar. 

c) Bagi Sekolah 

Untuk menambah koleksi media pembelajaran dari hasil 

penelitian ini dapat menginspirasi untuk melakukan 

inovasi pembelajaran pada mata pelajaran yang lain 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Hasil Penelitian Aprisa Dwi Fitriana (2015) 

Penelitian ini berjudul “penegmbangan modul fiqih 

sebagai bahan ajar untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk: 

(a) mengembangkan modul fiqih kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri. (b) untuk mengetahui kualitas modul yang peneliti 

kembangkan berdasarkan hasil penilaian 2 ahli materi, 1 

ahlimedia, 3 peer reviewer, dan 2 orang guru fiqih. (c) untuk 

mengetahui hasil respon 15 siswa terhadap Modul Fiqih. 

Jenis penelitian diatas adalah Research dan 

Depelopment (R&D) kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

memliki kepentingan komersial dalam kaitan nya dengan 

Research ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif dibidang 

teknologi. 

Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian diatas 

adalah adanya dampak dari pengembangan modul baru yaitu 

keaktifan dan prestasi siswa sebagian besar sudah meningkat 

dan ditunjukkan dengan aktif bermusyawarah dengan teman.  

Dengan hasil dikembangkannya media pembelajaran 

modul belajar mandiri dengan respon sebagian besar siswa 

merespon positif dengan adanya modul belajar ini. Perbedaan 

dengan penelitian yang hendak diteliti adalah penelitian dari 

melani lebih dikerucutkan pada materi geometri dalam 

pembelajaran matematika. Sedangkan penelitian ini 

mencngkup seluruh materi fiqih kelas IX.
9
 

2. Hasil Penelitian Haeril (2019) 

Penelitian ini berjudul “ Pengembangan Bahan Ajar 

Cetak Berbasis Mind Mapping Untuk Pembelajaran Pedidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 9 Marusu Kab. Maros”. 

                                                             
9 Aprisa Dwi Fitriana, “Pengembangan Modul Fiqih Sebagai Bahan Ajar 

Untuk Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 

yogyakarta, 2015). 
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Penelitian ini bertujuan untuk:  

a) Untuk memproduksi proses pengembangan bahan ajar 

cetak pendidikan agama Islam berbasis mind mapping 

di SMA Negeri 9 Marusu Kab. Maros. (b) Untuk 

memproduksi kevalidan bahan ajar cetak pendidikan 

agama Islam berbasis mind mapping di SMA Negeri 9 

Marusu Kab. Maros. 

b) Untuk memproduksi kepraktisan bahan ajar pendidikan 

agama Islam berbasis mind mapping di SMA Negeri 9 

Marusu Kab. Maros. 

c) Untuk memproduksi tingkat keefektifan bahan ajar 

pendidikan agama Islam berbasis mind mapping untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA 

Negeri 9 Marusu Kab. Maros.  

Peneliti ini bertujuan untuk memperoleh bahan ajar 

pendidikan agama Islam berbasis mind mapping yang valid, 

praktis dan efektif melalui proses penelitian pengembangan. 

3. Hasil Penelitin Akhmad Sirojuddin (2014) 

Penelitian ini berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Mind 

Map Berbasis Multimedia Aurora 3D Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VI di SMP Unggulan AL-

YASIN Pasuruan”. Penelitian ini bertujuan untuk : (a) Untuk 

menjelaskan prosedur pengembangan bahan ajar Mind Map 

berbasis Multimedia Aurora 3D pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam sebagai pendamping siswa yang 

dapat dijadikan rujukan pembelajaran. (b) Untuk Menjelaskan 

sejauh mana tingkat kemenarikan dan efektifitas bahan ajar 

Mind Map berasis Multimedia Aurora 3D pada Mata Pelajaran 

Pedidikan Agama Islam sebagai pendamping siswa yang dapat 

di jadikan rujukan pembelajaran. 

Berdasarkan proses pengembangan dan hasil uji coba 

terhadap kelompok sasaran bahan ajar Mind Map berbasis 

Multimedia Aurora 3D mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam bagi siswa kelas VII SMP Unggulan Al-Yasini Pasuruan 
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ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji coba lapangan 

terhadap kelompok sasaran, pengembangan bahan ajar Mind 

Map berbasis Multimedia Aurora 3D mata pelajaran Pedidikan 

Agama Islam bagi siswa kelas VII SMP Unggulan Al-Yasini 

Pasuruan merupakan bahan ajar yang menarik diketahui dari 

hasil penyebaran angket di lapangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Konsep Pengembangan Research and development 

Metode penelitian dan pengembangan (Research and 

development) adalah metode penelitian yang dilakukan untuk 

menciptakan produk tertentu, dan melakukan pengujian terhadap 

produk tersebut. Penelitian dan pengembangan merupakan strategi 

yang kuat untuk meningkatkan praktek. Produk pendidikan yang 

dimaksud dalam penelitian dan pengambangan mengandung empat 

pengertian pokok. Pertama, produk tersebut tidak hanya meluputi 

perangkat keras seperti: modul, buku teks, video, film pembelajaran 

atau sejenisnya, tetapi juga perangkat lunak seperti: kurikulum, 

evaluasi, model pembelajaran, prosedur dan proses pembelajaran, 

dan lain-lain. Kedua, produk tersebut dapat berarti produk baru atau 

memodifikasi produk yang sudah ada. Ketiga, produk yang 

dikembangkan merupakan produk yang betul-betul bermanfaat bagi 

dunia pendidikan. Keemapat, produk tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan, baik secara praktis maupun keilmuan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan untuk menyempurnakan suatu 

produk yang sesuai dengan acuan dan kriteri dari produk yang 

dibuat seingga menghasilkan produk baru melalui berbagai tahapan 

dan validasi atau pengujian. 

B. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Secara umum bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu pendidik didalam 

melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Bahan yang 

dimaksud disini bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis. Dengan demikian, bahan ajar memungkinkan peserta 

didik dapat menguasai kompetensi melalui materi yang 

disajikan secara runtut dan sistematis sehingga secara 
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akumulatif serta mampu menguasai kompetensi secara utuh 

dan terpadu. 

Menurut National Centre for Competency Based 

Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Bahan yang  dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Menurut Pannen, 

bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang 

disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.
10

 

Dari beberapa pengertian mengenai bahan ajar tersebut, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala 

bentuk  bahan baik dalam bentuk tertulis, audio, audio-visual 

maupun bentuk lainya, yang memuat materi berkaitan dengan 

kompetensi yang harus dikuasi oleh peserta didikdalam satuan 

pendidikan tertentu dan bertujuan untuk membantu pendidik 

dalam menyampaikan meteri belajar.Sebuah bahan ajar paling 

tidak mencakup antara lain: 

a. Petunjuk belajar (petunjuk pesertadidik/guru). 

b. Kompetensiyangakan dicapai 

c. Informasipendukung d.Latihan-latihan 

d. Petunjuk kerja, dapatberupaLembar Kerja(LK) 

e. Evaluasi
11

 

 

Bahan ajar umum nya didesain dengan tujuan tertentu 

yaitu disusun  secara sistematika untuk keperluan 

pembelajaran dan dalam rangka pencapaian kompetensi yang 

diharapkan. Berbeda dengan buku teks pada umum nya yang 

merupakan sumber informasi yang disusun dengan struktur 

dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu, dia tidak 

berorientasi pada proses pembelajaran atau pencapaian 

kompetensi sebagaimana bahan ajar. 

                                                             
10AndiPrastowo, PanduanKreatifMembuatBahanAjarInovatif (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2015,  ha. 16-17. 
11Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Cet X, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal. 173 
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Sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 20 tahun 2003 

tentang SISDIKNAS, yang menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan 

dengan sumber belajar dalam lingkungn pembelajaran. 

Menurut SISDIKNAS tersebut ada tiga komponen penting 

dalam pembelajaran yaitu: pendidik, peserta didik, dan 

sumber atau bahan ajar. Kegiatan pembelajran tidak akan 

berjalan dengan baik kalau tidak tersedia sumber dan bahan 

ajar, agar dapat membelajarkan peserta didik maka mutlak 

diperlakukan bahan ajar, sehingga memungkinkan peserta 

didik dapat belajar dimana saja  dan kapan saja memulai 

sumber dan bahan ajar yang disiapkan. 

Didalam suatu proses pembelajaran kedudukan bahan 

ajar begitu sangat penting, karena manfaat yang diharapkan 

oleh pendidik dan bahan antara  lain adalah menghemat waktu 

dalam mengajar, menempatkan pendidik sebagai fasilitator 

dan menciptakan suasana yang lebih efisien dan efektif. 

Oleh karena itu, bagi peserta didik dengan adanya bahan 

ajar maka dapat mendorong peserta didik menjadi pelajar 

yang mandiri, selain itu bahan ajar juga dapat memperluas 

waktu belajar kapan saja. Dengan demikian, peserta didik bisa 

belajar  tanpa harus  ada pendidik, bisa belajar  dengan  

kecepatan  masing-masing peserta didik, bisa belajar dengan 

urutan yang dipilih sendiri dan membiasakannya untuk 

membaca berbagai ilmu pengetahuan. 

Secara umum bahan ajar yang akan di jelaskan oleh 

peneliti terdapat tiga macam bahan ajar yaitu: bahan cetak 

(printed); bahan ajar dengar (audio) ; bahan ajar lihat dengar 

(audio visual). 

a. Bahan Cetak 

Adapun macam-macam bahan ajar cetak yaitu antara 

lain: 

1) Hand Out adalah bahan tertulis yang disiapkan 

oleh seorang pendidik untuk memperkaya 

pengetahuan peserta didik. Hand out biasanya 
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diambil dari beberapa literature yang memiliki 

relevansi dengan materi yang diajarkan atau 

kompetensi dasar dan materi pokok yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. 

2) Buku adalah bahan tertulis yang  menyajikan 

ilmu pengetahuan. Oleh pengarang nya isi buku 

didapat dari berbagai cara misalnya: hasil 

penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi 

pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi 

seseorang yang disebut sebagai fiksi. Buku 

sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi 

suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap 

kurikulum dalam bentuk tertulis. 

3) Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan 

tujuan agar peserta didik dapat belajar secara 

mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik, 

sehingga modul berisi paling tidak tentang 

segala komponen dasar bahan ajar yang  telah 

disebutkan sebelumnya. 

4) Leaflet adalah  bahan cetak  tertulis berupa  

lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit. Agar terlihat menarik 

biasanya leaflet didesain secara cermat 

dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan 

bahasa yang sederhana, singkat serta mudah 

dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus 

memuat materi yang dapat menggiring peserta 

didik untuk menguasai satu atau lebih 

kompetensi dasar. 

5) Walchart adalah bahan cetak, biasanya berupa 

bagan siklus proses atau grafik yang bermakna 

menunjukkan posisi tertentu, agar wall chart 

terlihat menarik bagi peserta didik maupun 

pendidik, maka wall chart didesain dengan 

menggunakan  tata warna dan  pengaturan  

proporsi yang  baik.  Wall chart biasanya 

masuk dalam kategori alat bantu mengajar. 
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6) Foto merupakan alat visual yang efektif karena 

dapat divisualisasikan sesuatu yang akan 

dijelaskan dengan lebih konkrit dan realistis. 

Informasi yang disampaikan dapat dimengerti 

dengan mudah karena hasil yang diragakan 

lebih mendekati kenyataan melalui foto yang 

diperlihatkan kepada peserta didik, dan hasil 

yang diperoleh peserta didik akan sama. 

b. Bahan Ajar Dengar Audio adalah bahan ajar yang 

didesain dengan menggunakan media dengan (audio) 

seperti kaset, radio, dan compact disk audio. 

c. Kriteria Bahan ajar yang baik harus mempermudah dan 

bukan  sebaliknya mempersulit peserta didik dalam 

memahami materi yang sedang dipelajari. Oleh sebab 

itu, bahan ajar harus memenuhi kriteria berikut: (a) 

Sesuai dengan topik yang dibahas, (b) Memuat inti sari 

atau informasi pendukung untuk memahami materi 

yang dibahas, (c) Disampaikan dalam bentuk kemasan 

dan bahasa yang singkat, padat, sederhana, sistematis, 

sehingga mudah dipahami, (d) Jika perlu dilengkapi 

contoh dan ilustrasi yang relevan dan menarik untuk 

lebih mempermudah  memahami  isi nya, (f)  Sebaiknya 

diberikan  sebelum berlangsungnya kegiatan belajar  

dan pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih 

dahulu oleh peserta didik. 

Selain kriteria diatas, bahan ajar yang baik harus selalu 

berorientasi pada kurikulum dan peta pemikiran. Ketika 

menjalankan tugas mengajar pada pendidikan Formal atau 

nonformal yang penyelenggaraan nya menggunakan 

kurikulum, maka rujukan utama dari bahan ajar yang disusun 

adalah: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), SK, KD; Standar 

sarana dan buku pegangan utama yang digunakan. 

Bahan ajar yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan ajar berupa modul dimana, modul yaitu sebuah 

buku yang ditulis dengan tujuan agar nantinya peserta didik 

bisa belajar dengan mandiri tanpa dengan bimbingan pendidik, 

sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen 
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dasar bahan ajar yang telah disebutkan oleh peneliti 

sebelumnya.
12

 

 

C. Model Pembelajaran Mind Mapping 

1. Pengertian Model Pembelajaran Mind Mapping 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membuat kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain. Di antara model embelajaran yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran adalah mind mapping. 

Pemggunaan model pembelajaran dapat dijadikan salah 

satu pengupayaan dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Salahstunya dengan menggunakan model pembelajaran 

mind mapping yang diyakini dapat meningkatkan ingatan 

terhadap informasi yang telah diperoleh peserta didik. 

Mencatat yang baik harus membantu mengingat perkataan dan 

bacaan, mengingat pemahaman terhadap meteri membantu 

mengorganisasikan materi, dan memberi wawasan baru. 

Mind mapping  dikembangkan oleh Tony Buzan tahun 

1974, kepada Brain Foundation, merupakan model mencatat 

kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. 

Mind mapping atau peta pikiran merupakan model untuk 

mengungkapkan gagasan dengan cara yang menarik secar 

visual dan menerapkan kedua fungsi otak secara sinergis.
13

 

Ada beberapa macam pengertian mind mapping yaitu: 

a) Mind mapping adalah alternatif pemikiran 

keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. 

                                                             
12M.Haviz,“ResearchandDevelopment;PenelitiandiBidangKependidikanyan

gInovatif, ProduktifdanBermakna”,Vol.16,No. 1(Juni2013),h.32-
34.http://download.portalgaruda.org.pdf  (15 Desember 2020). 

13De Potter, Quantum Teaching (Cet. II; Bandung: Kaifa, 2000), h. 152. 
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b) Mind mapping adalah cara termudah untuk menempati 

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke 

luar otak 

c) Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, 

efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” piiran-

pikiran kita. 

d) Mind mapping adalah sistem penyampaian, penarikan 

data, dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan 

raksasa, yang dalam otak anda yang menakjubkan. 

e) Mind mapping cara mengembangkan kegiatan 

berpikir ke segala arah, menangkan berbagai pilihan 

dalam berbagai sudut. 

f) Mind mapping mengembangkan cara pikir divergen, 

berpikir kreatif.
14 

Mind mapping merupakan cara kreatif bagi tiap peserta 

didik untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang di 

pelajari, atau merencanakan tugas baru. Peta konsep 

merupakan cara yang sangat baik untuk menghasilkan 

damenata gagasan sebelum menulis. Peta konsep ialah teknik 

pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual 

dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Otak 

lebih mudah mengingat dalam bentuk gamba, simbol, suara, 

bentuk dan perasaan. Peta konsep ini menggunakan 

pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari 

ide-ide yang berkaitan seperti jalan yang digunakan untuk 

belajar, mengorganisasi dan merencanakan.
15 

Mind mapping  dapat diartikan sebagai proses pemetaan 

pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep tentang 

permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf 

membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman 

                                                             
14Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map (Cet. III; Jakarta: PT Granedia), h. 4-

12. 
15Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 

(Cet. II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 105. 
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dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan 

animasi yang disukai dan mudah dimengerti oleh pembuatnya, 

sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran 

langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Mind 

mapping (peta pemikiran) adalah model mencatat dengan 

memanfaatkan keseluruhan keseluruhan otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk 

membentuk kesan.
16 

Mind mapping juga merupakan pengingat-pengingat 

visual dan sensorik dalam suatu pola ide-ide yang berkaitan 

seperti peta  yang digunakan untuk belajar, 

mengorganisasikan, merencanakan. Hasil dari mind mapping 

akan berupa peta konsep yang akan menggambarkan 

hubungan dari konsep-konsep atau poin kunci yang telah 

ditentukan. 

Mind mapping memadukan dan mengembangkan potensi 

kerja otak yang terdapat di dalam diri sendiri, dengan adanya 

keterlibatan kedua belahan otak maka akan memudahkan 

seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk 

informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya 

kombinasi warna,simbol,bentuk dan sabagainya memudahkan 

otak dalam menyerap informasi yag diterima. Mind mapping 

juga dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan merang sang 

ingatan dan juga kreatif, sehingga otak tidak akan berhenti 

karena sering mengulangi catatan, jika catatan tersebut dibuat 

dalam bentuk mind mapping. 

Tujuan dari pembuatan peta pikiran adalah membantu 

mengingat perkataan dan perbuatan, mengingat pemahaman 

terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi, dan 

memberikan wawasan bar. Dengan kata lain, selain menjadi 

model pemahaman materi belajar, membuat presentasi yang 

menarik dan colour full memilih tema yang terfokus dalam 

menulis. 

                                                             
16De Potter dan Hernachi, Quantum Learning (Cet. II; Bandung : Kaifa, 

2010), h. 153. 
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Sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

proses pembelajaran maka sewajarnya seorang guru harus 

betul-betul dituntut mampu memberikan hal yang kreatif dan 

menarik tanpa keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

2. Hakikat mind mapping 

Konsep mind mapping asal mulanya diperkenalkan oleh 

Tony Buzan tahun 1970-an. Model pembelajaran mind 

mapping adalah pembelajaran yang mempelajari konsep atau 

teknik mengingat sesuatu dengan bantuan mind mapping 

(menggunakan peta konsep, pencatat meteri belajar 

dituangkan dalam bentuk diagram yang simbol, gambar, dan 

warna yang saling maksimal.
17

 

Mind mapping bisa digunakan untuk membantu 

penulisan essai atau tugas-tugas yang berkaitan dengan 

penguasaan konsep. Ia merupakan stretegi ideal untuk 

menjelitkan pemikiran peserta didik. Mind mapping bisa 

digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, mendesain, 

mencata, memecahkan masalah, membuat keputusan, merevisi 

serta mengklarifikasi topik utama, sehingga peserta didik bisa 

mengajarkan tugas-tugas yang banyak sekaligus strategi 

ampuh belajar bagi peserta didik.
18

 

Pembelajaran yang menggunakan stategi mind mapping, 

peserta ddik bertindak aktif dalam diskusi kelompok membuat 

konsep materi pembelajaran setlah guru memberikan stimulus 

berupa penjelasan dan tanya jawab singkat tentang materi dan 

kegiatan pembelajaran yang akan di lakukan. 

3. Prosedur mind mapping 

Prosedur pembuatan mind mapping adalah sebagai berikut: 

a. Pilih topic untuk pemetaan pikiran. Beberapa kemungkinan 

mencangkupi: 

                                                             
17Karunia Eka Lestari, Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian 

Pendidikan Matematika (Cet. I; Karawang: Refika Aditama, 2014), h. 76. 
18Miftahul Huda, Model-model Pembelajaran dan Pembelajaran, h. 307. 
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1) Problem atau is tentang ide-ide tindakan yang anda 

inginkan untuk menciptakan ide-ide aksi. 

2) Konsep atau kecakapan yang baru saja anda ajarkan. 

3)  yang harus direncanakan oelh peserta didik. 

b. Kontruksikan bagi kelas peta pikiran sederhana yang 

menggunakan warna, khayalan, atau simbol. 

c. Berikanlah kertas, pena, dan sumner-sumber yang lain 

yang dipikir akan membantu peserta didik membuat 

gambar yang menggambarkan topik atau ide utama. 

Kemudian, berilah mereka semangat untuk membagi-bagi 

seluruhnya kedalam komponen-komponen yang lebih kecil 

dan menggambarkan komponen-komponen yang lebih 

kecil dan menggambarkan komponen-komponen ini 

hingga batas luar peta(dengan menggunkan warna atau 

grafik). Doronglah mereka untuk menghadirkan setiap ide 

secar brgambar, dengan menggunkan sedikit mungkin 

kata-kata. Dengan mengikuti ini mereka dapat 

mengelaborasi letupan secara detail ke dalam pikiran 

mereka. 

d. Berilah waktu yang banyak bagi peserta untuk 

menggembangkan peta pikiran mereka. Doronglah mereka 

untuk melihat karya orang lain untuk menstimulasi ide-ide. 

e. Perintahkan kepada peserta didik untuk saling membagi 

peta pikirannya lakukan diskusi tentang niali cara kreatif 

utnu mengembangkan ide-ide.
19

 

Dari uraian mengenai prosedur tersebut, peta pikiran 

(mind mipping) adalah satu model mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan 

dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat didalam 

diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan 

otak maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan 

                                                             
19Mel Siberman, Active Learning 101 Pembelajaran Aktif (Cet. II; 

Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 188. 
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mengingat segala bentuk  informasi, baik secara tertulis 

maupun secara verbal. 

Adanya kombinasi warna, simbol, bentukdan sebagainya 

memadukan otak dalam menyerap informasi yang diterima. 

Peta pikiran yang dibuat oelh peserta didik dapat bervariasi 

setiap hari. Hal ini disebabkan kerena bebedanya emosi dan 

perasaan yang terdapat dalam diri siswa setiap harinya. 

Suasana proses belajar akan mempengaruhi peta pikiran. 

Tugas guru dalam proses belajar adalah menciptakan suasana 

yang daat mendukung kondisi belajar peserta didik terutama 

dalam pembuatan mind mapping. 

4. Langkah-langkah pembelajaran Mind mapping 

Model pembelajaran mind mapping ini baik digunakan 

untuk pengetahuan awal peserta didik dalam menentukan 

alternatif jawaban. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

mind mapping, yaitu: 

a. Guru menentukan topik atau materi yang akan 

diguanakan dalam pembelajaran mind mapping. 

b. Guru mengelompkkan peserta didik masing-masing 3 

atau 5 orang 

c. Tiap peserta didik dalam kelompok membaca yang 

telah ditugskan oleh guru untuk diringkas dalam bentuk 

peta pikiran. 

d. setiap kelompok mendiskusikan materi tersebut dan 

menentukan poin-poin penting yang akan digunakan 

dalam menyusun mind mapping. 

e. Poin-poin penting tersebut kmudian dihubungan ,yang 

dimulai dalam gagasan inti, biasanya dengan satu 

simbol-simbol ditengah halaman, kemudian cabang-

cabangnya dihubungkan menyebar di sekelilingnya. 

f. Catatan hanya satukata atau simbol untuk setiappoin 

yang ingin peserta didik ingat, satu tema untuk setiap 

cabang. 
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g. Letakkan poin-poin yang berhubungan pada cabang 

utama yang sama, masing-masing membentuk sub 

cabang dan digunakan simbol atau pensil warna untuk 

topik-topik yang berhubungan. 

h. Setiap peta konsep dikembangkan secara teratur, 

dengan cara ini akan mudah memulai, dengan gambar 

besar kemudian menjadi peta konsep maka peserta 

didik semakin banyak mengetahui poin kunci tentang 

setiap topik. 

i. Setelah selesai diskusi dan telah menghasilkan peta 

konsep maka setiap wakil dari masing-masing kelompo 

tersebut mempresentasikan peta konsep hasil 

diskusinya. 

j. Peserta didik yang lain memperhatikan dan mengoreksi 

hasil presentasinya 

k. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan mengenai hasil diskusi yang telah 

dilaksanakan. 

l. Guru memberikan evaluasi 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru 

dalam menerapkan model dalam pembelajaran mind 

mapping . hal-hal tersebut yaitu, menjadikan pengetahuan 

bermakna dan relevan bagi peserta didik, memberi 

kesempatan peserta didik untuk berfikir tentang 

pengalamannya dan pengetahuan sehingga menjadi lebih 

kreatif, dan menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif. 

Adapun kelebihan dari model mind mapping 

yaitu: (a) dapat mengemukakan pendapat secara bebas, 

(b) dapat bekerja sama dengan teman lainnya, (c) catatan 

lebih padat dan jelas serta mudah utuk mencari catatan 

jika diperlukan, (d) membantu otak untuk mengatur, 

mengingat, membandingkan dan membuat hubungan dan 
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memudahkan penambahan informasi baru, (e) setiap peta 

bersifat unik.
20

 

Selanjutnya dari paparan diatas dapat 

disimpulkan bahw a stategi pembelajaran mind mapping 

adalah keseluruhan komponen pembelajaran yang 

menuntut kerjasama antar peserta didik dengan cara 

mencatat poin-poin penting dari materi yang disajikan 

untuk mencapai tujuan. 

 

5.  Manfaat Mind Mapping 

 Mind mapping mempunyai beberapa manfaat ataukelebihan 

antara lain. 

a. Fleksibel, karena dapat dengan mudah menambahkan 

poin-poin yang penting di tempat yang sesuai dengan 

dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan. 

b. Dapat memutuskan perhatian, tidak perlu menangkap 

setiap yang dibicarakan atau disampaikan, sebaliknya 

dapat berkonsentrasi pada gagasan nya saja. 

c. Mempermudah cara belajar pada materi pembelajaran 

yang banyak menuntut tingkat hafalan tinggi. 

d. Membantu meringkas dengan cepat misalnya saat 

seminar, diskusi, mendengarkan ceramah atau pidato, 

mendengarkan penjelasan guru dan lain-lain. 

e. Menyenangkan imajinasi dan kreativitas tidak terbatas 

dalam hal ini menjadikan pembuatan dan peninjauan 

ulang catatan lebih menyenangkan.
21

 

Menurut De Porter dan Hanarcki mengatakn, bahwa 

kelebihan yang dimiliki mind mapping anatar lain dapat 

memberikan manfaat bagi. 

                                                             
20Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, h. 

107. 
21De Potter dan Hernachi, Quantum Teaching.2000, h. 153 



 

 

26 

a. Bagi guru 

1) Membantu untuk mengerjakan apa yang  telah 

diketahui dalam bentuk yang lebih sederhana, 

merencanakan dan memulai suatu topik 

pembelajaran sekolah, mengolah kata kunci yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. Sehingga 

dalam menerangkan materi akan lebih terstruktur 

dan terarah. 

2) Membantu untuk mengingat kembali dan merevisi 

konsep pembelajaran, membuat pola catatan kerja 

dan belajar untuk keperluan untuk presentasi 

3) Membantu mengecek pemahaman siswa akan 

konsep yang dipelajari, didalam mind mapping yang 

dibuat peserta didik benar atau masih salah. 

4) Membantu mengembangkan kreativitas dan daya 

imajinasi guru dalam menuangkan dan 

mengorganisasi informasi. 

b. Bagi peserta didik  

1) Membantu membuat susunan konsep pembelajaran 

menjadi lebih baik, sehingga lebih mudah untuk 

keperluan ujian. 

2) Belajar bagaimana mengorganisasikan sesuatu mulai 

dari informasi, fakta dan konsep ke dalam suatu 

konsep pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman 

yang lebih baik dan menuliskannya dengan benar. 

Meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi dalam 

menuangkan warna, simbol, dan gambar dalam 

penyusunan mind mapping. 

Mind mapping juga sangat berguna untuk sesi 

curahan gagasan, terutama saat peserta didik bekerja 

kelompok untuk diskusi. Curahan gagasan 

(brainstorming) yaitu teknik penyelesian masalah dengan 
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mencatat gagasan-gagasan yang berkembang.
22

 Satu 

peserta didik dapat dengan cepat merekam informasi, 

sementara yang lain melanjutkan diskusi. Mind mapping 

dibuat agar sesuai dengan lompatan yang terjadi dalam 

pikiran , sebuah mind mapping bekerja seperti 

otak,benar-benar mendorong wawasan dan gagasan 

cemerlang. 

Dalam mengerjakan tugas menulis yang 

menantang, mind mapping membantu siwa menyusun 

informasi dan melancarkan aliran fikiran. Mind mapping 

dapat mengatasi hambatan penulis.
23Mind mapping 

merupakan teknik penyusunan catatan demi mebantu 

peserta didik menggunakan seluruh potensi otak dengan 

optimal. Caranya, menggabungkan kerja otak bagian kiri 

dan kanan. Dengan metode mind mapping peserta didik 

dapat meningkatkan daya ingat mereka lebih maksimal. 

6. macam-macam mind mapping(peta pikiran) 

Peta konsep memiliki bentuk beberapa macam, yaitu 

pohon jaringan(neetwork tree), rantai kejadian (event chain), 

peta konsep siklus (cycle concept map), dan peta konsep laba-

laba(spider concept map). Menurut Nur dan Trianto, 

menyatakan, bahwa macam-macam peta konsep yaitu: 

1. Pohon jaringan(network Tree) 

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, 

sedangkan beberapa kata yang lain di tuliskan pada garis-

garis penghubung. Garis-garis pada peta konsep 

menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang 

ditulis pada garis memberikan hubungan anatar konsep-

konsep. Pada saat mengkontruksi suatu pohon jaringan, 

tulislah topik itu dan daftar konsep-konsep utama yang 

berkaitan dengan konsep itu. Periksalah daftar dan mulai 

menempatkan ide-ide atau konsep-konsep utama yang 

berkaitan dengan konsep itu. Periksalah daftar dan mulai 

                                                             
22Yatim Rianto, Paradigma Baru Pembelajaran. (Cet. III; Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), h. 192 
23De Potter dan Hernachi, Quantum Teaching.2000, h. 177 
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menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu 

susunan dari umum dak khusus. Cabangkan konsep-konsep 

yang berkaitan itu dari konsep utama dn berikan 

hubungannya pada garis-garis itu. Pohon jaringan cocok 

digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut: 

(a)menunjukkan sebab akibat, (b)suatu hirarki, (c) prosedur 

yang bercabang, dan (d)istilah-istilah yang berkaitan yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. 

2. Rantai kejadian (events chain) 

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk 

memberi suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam 

suatu prosedur,atau  thap-tahap dalam suatu proses. Dalam 

membuat rantai kejadian,pertama-tama temukan satu 

kejadian  yang mengawali rantai itu. Kejadian ini disebut 

kejadian awal. Kemudian, temukan kejadian berikutnya 

dalam rantai itu dan lanjutkan sampai mencapai suatu 

hasil.rantai kejadian cocok digunakan untuk 

memvisualisasikan hal-hal berikut: (a) memberikan tahap-

tahap dari suatu proses, (b) langkah-langkah dalam suatu 

prosedur linear, dan (c) suatu urutan kejadian. 

3. Peta konsep siklus (cycle concept map) 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak 

menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakhir pada 

rantai itu menghubungkan kembali kejadian awal. Karena 

tidak ada hasil dan kejadian terakhir itu menghubungkan 

kembali kejadian awal, siklus itu berulang dengan 

sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan utnutk 

menunjukan hubungan bagaimana suatu rangkaian 

kejadian berinteraksi untuk menghasilakan suatu kelompok 

hasil yang berulang-ulang. 

4. Peta konsep laba-laba(spider concept map) 

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah 

pendapat. Melakukan curah pendapat ide-ide berangkat dri 

suatu ide sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah 

besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide dan 

ini berkaitan dengan ide sentral itu namun belum tentu 

jelas hubungannya satu sama lain .peta konsep laba cocok 
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digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut: (a) 

tidak menurut hirarki, (b) kategori yang tidak paralel, (c) 

hasil curah pendapat. 

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat 

suatu sajian visual atau suatu diagram tentang bagaimana 

ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu 

sama lain. Untuk membuat suatu peta konsep, siswa dilatih 

untuk mengindetifikasi ide-ide kunci yang berhubungan 

dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam 

suatu pola logis. Kadang-kadang peta konsep merupak 

diagram hirarki, kadang-kadang peta konsep memfokuskan 

pada hubungan sebab akibat. Peta konsep dapat 

diguanakan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik 

sebelum guru mengajarkan suatu topik, menolong peserta 

didik bagaimana belajar, untuk mengungkapkan salah 

(miskonsepsi) yang ada pada anak, dan juga sebagai alat 

evaluasi.
24

 

 

D. Pengertian PendidikanAgama Islam 

1. Pendidikan Agama islam 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan 

pribadi manusia yaitu aspek rohani dan jasmani, dan hal 

tersebut berlangsung secara bertahap. Sedangkan Agama Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 

islam melalui kegiatan. Berupa bimbingan, pengajaran, dan 

latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati 

agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat yang 

beragama Islam didalam suatu masyarakat untuk mewujudkan 

parsatuan nasional. 

Pendidikan Agama Islam menurut Sahilun A.Nasir, yaitu 

suatu usaha yang sistematis dan pragmatis dalam membimbing 

anak didik yang beragama Islam dengan cara sedemikianrupa, 

                                                             
24Trianto,  Model-model Pembelajaran Inofatif  Berorientasi 

Konstruktivistik. (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 97 
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sehingga ajaran-ajaran Islam itu benar-benar dapat menjiwai, 

menjadi bagian yang integral dalam dirinya. Yakni, ajaran Islam 

itu benar-benar  dipahami,   diyakini  kebenarannya,  diamalkan   

menjadi  pedoman hidupnya, menjadi pengontrol terhadap 

perbuatan, pemikiran dan sikap mental.
25

 Sedangkan menurut 

Ahmad Tafsir, pendidikan agama Islam ialah bimbingan 

spiritual yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar 

ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam atau 

secara singkat adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia 

menjadi muslim semaksimal mungkin.
26

 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara 

keseluruhannya terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, 

keimanan, akhlak, fiqh/ibadah dan sejarah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri 

sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun 

lingkungannya.27
 

                                                             
25Zakiah daradjat,Metodik Khusus Pengajaran  Agama Islam, (Jakarta:  PT 

Bumi  Aksara 2014), h.172 
26Ahmad Tafsir,Ilmu Pendidikan Dalam perspektif Islam, h.32 
27 Rumusan, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesional 

Guru (Cet.6; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal.24. 
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Kerangka Konseptual 
 

Mengacu pada landasan teoretis penelitian ini, 

secara garis besararnya, arah penelitian ini dapat dilihat 

pada skema kerangka konseptual berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema kerangka konseptual
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Dalam pengembangan kualitas pendidikan di sekolah 

terdapat berbagai cara pengembangan model-model 

pembelajaran. dalam pengembangan tersebut diharapkan 

siswa mampu menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

yang telah disusun. Salah satu model pembelajaran yang akan 

diterapkan ialah model pembelajaran mind mapping. 

  Model pembelajaran mind mapping diyakini lebih 

mudah untuk menempatkan informasi kedalam otak peserta 

didik. Model pembelajaran mind mapping memanfaaatkan 

kerja otak dengan menggunakan penglihatan visual peserta 

didik, sebab otak lebih mudah menangkap dalam bentuk 

gambar, simbol, dan bentuk.  

  Dalam konsep mind mapping potensi kerja otak yang 

terdapat dalam diri peserta didik akan mudah untuk 

menangkap dan  mengingat informasi baik secara tertulis 

maupun verbal. Model pembelajaran ini menarik untuk di 

terapkan dalam modul pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

sebagai inovasi baru dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di sekolah menengah atas. 
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