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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tujuan utama semua sains, termasuk fisika, umumnya dianggap merupakan 

usaha untuk mencari keteraturan dalam pengamatan manusia pada alam 

sekitarnya. Banyak orang yang berfikir bahwa sains adalah proses mekanis 

dalam mengumpulkan fakta-fakta dan membuat teori. Hal ini tidak benar. Sains 

adalah suatu aktivitas kreatif yang dalam banyak hal menyerupai aktivitas 

kreatif pikiran manusia, contohnya satu aspek penting dari sains adalah 

pengamatan peristiwa. Namun pengamatan memerlukan imajinasi, karena 

ilmuwan tidak akan pernah bisa memasukkan semuanya dalam satu deskripsi 

mengenai apa yang mereka amati.  Dengan demikian, dalam pembelajaran 

fisika pun memerlukan kreativitas untuk memudahkan dalam belajar sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Purbolinggo Lampung Timur, diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas X 

memperoleh nilai yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Nilai rata-rata ujian tengah semester (UTS) pelajaran fisika kelas X pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 adalah 36,5 sedangkan kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah adalah 69,00. Seluruh 
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siswa kelas X berjumlah 252, hanya 7,94% yang mencapai ketuntasan belajar. 

Hal ini menunjukan hasil belajar siswa sangat rendah. Informasi ini diperoleh 

dari guru bidang studi fisika SMA Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur. 

 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa  salah satunya, 

yaitu kurangnya ketertarikan dan minat siswa dalam mempelajari fisika, 

walaupun dalam proses kegiatan pembelajaran guru sudah menggunakan 

multimedia seperti halnya power point ataupun praktikum namun tetap saja 

tidak dapt membangunkan ketertarikan dan minat siswa dalam mempelajari 

fisika sehingga berdampak pada hasil belajar yang tidak memuaskan. Oleh 

karena itu, untuk membangunkan ketertarikan dan minat siswa diperlukan 

suatu proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa 

dapat mengeksplor kemampuan dan kreativitasnya dalam mempelajari fisika.  

 

Otak adalah komponen utama untuk pengembangan kreativitas didalam 

kegiatan pembelajaran. Salah satu prinsip kerja otak, yaitu adanya sinergi 

antara kinerja otak kanan dan kinerja otak kiri. Bila hanya mengandalkan salah 

satu sisi otak dan melalaikan sisi lainnya maka akan mengurangi potensi 

keseluruhan otak secara drastis, sedangkan pembelajaran fisika seringkali 

dikaitkan dengan konsep-konsep yang sulit dipahami, matematis, dan logis 

yang cenderung mengandalkan kinerja otak kiri, dan hal tersebut menjadi 

momok tersendiri bagi siswa dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, agar 

pembelajaran fisika menjadi menarik dan tidak sulit untuk dipahami, maka 

perlu menyelaraskan kinerja otak kanan dan otak kiri sehingga kreativitas dapat 

terbangun didalamnya. 
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Materi alat-alat optik menuntut siswa untuk dapat memahani konsep-konsep 

yang berkenaan dengan fungsi kerja alat, struktur/bagian-bagian alat, fungsi 

kerja dari setiap bagian, jalannya sinar, sampai dengan terbentuknya bayangan 

benda oleh mata. Oleh karena itu siswa perlu mengaitkan antar konsep-konsep 

tersebut, agar siswa dapat memahaminya dengan mudah maka digunakan mind 

map dimana mind map  dapat mengembangkan kreativitas siswa dan 

mengajarkan siswa untuk mendapatkan poin-poin penting dan kata kunci dari 

suatu konsep atau bacaan lainya yang kemudian menghubungkannya menjadi 

suatu konsep yang apik dan siswa dapat mengingatnya secara detail. 

 

Berdasarkan latar belakang yang masalah di atas, maka telah dilakukan 

penelitian eksperimen yang berjudul “Pengaruh Kreativitas dalam Mind Map 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Alat-Alat Optik”  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

mind map? 

2. Apakah terdapat pengaruh kreativitas dalam mind map terhadap hasil 

belajar siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan mind 

map. 

2. Mengetahui pengaruh kreativitas dalam mind map terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Dapat menjadi alternatif baru bagi guru dalam menyajikan proses 

pembelajaran yang membangun kreativitas siswa di dalam kelas untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Dapat mengetahui kreativitas dan hasil belajar siswa terhadap suatu materi 

belajar dalam proses pembelajaran dengan menggunakan mind map. 

3. Dapat menjadi variasi belajar yang menarik bagi siswa serta meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

4. Sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dengan 

terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang 

menumbuhkan kemampuan dan kreativitas serta pengetahuan lebih 

mendalam terutama pada bidang yang dikaji. 

5. Sebagai bahan rujukan untuk menggunakan kreativitas dalam mind map 

untuk  mengukur berbagai potensi siswa yang lain. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk lebih memahami gambaran penelitian ini, maka perlu diberikan 

penjelasan terhadap istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang 

akan diteliti dan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan, 

maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu : 

1. Kreativitas adalah segala potensi yang terdapat dalam setiap individu yang 

meliputi ide-ide atau gagasan-gagasan yang dapat dipadukan dan 

dikembangkan sehingga dapat menciptakan suatu produk yang bermanfaat 

bagi diri dan lingkungannya. 

2. Model pembelajaran berbasis mind map adalah model baru untuk mencatat 

dengan memadukan kinerja otak kiri dan kinerja otak kanan guna 

membangun kreativitas belajar siswa. 

3. Hasil belajar adalah bukti kemampuan atau keberhasilan kognitif siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai ketika evaluasi pembelajaran dilakukan. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan sebelum pembelajaran dengan pretest dan setelah 

pembelajaran dengan posttest. 

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah Alat-Alat Optik. 


