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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 3 

tentang tujuan pendidikan nasional merupakan pengembangan bakat peserta 

didik agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berahlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta 

bertanggung jawab.
1
 Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar seorang guru 

harus lebih kreatif untuk mengembangkan materi yang akan diberikan kepada 

peserta didik. Dengan demikian model pembelajaran sangat penting untuk 

melangsungkan proses pembelajaran yang berguna untuk menjadikan belajar di 

kelas menjadi mudah dan proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai 

yang diharapkan. 

Jika dilihat dari kondisi sekaran ini, maka inovasi, reformasi atau 

pembaharuan model pendidikan agama Islam ini harus segera dilakukan dan di 

upayakan semaksimal mungkin secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Inovasi tersebut tidak hanya di sisi lembaganya saja, akan tetapi faktor 

profesionalisme tenaga pendidik, kurikulim, metodologi yang digunakan serta 

yang tak kalah penting adalah manajemen pendidikan itu sendiri.
2
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Pembelajaran Pendidikan Islam sekarang sudah banyak menggunakan 

media sebagai bahan atau alat dalam melaksanakan pendidikan, sebagai firman 

Allah SWT yang artinya “Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu 

melihatnya dan Dia meletakkan gunung – gunung (di permukaan) bumi supaya 

bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya 

segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami 

tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan 

Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh 

sembahan-sembahan(mu) selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu 

berada didalam kesesatan yang nyata.” (Q.S. Luqman 31:10-11).
3
 

Jika kita lihat dari sisi pendidikan, pembelajaran pertama yang disampaikan 

dalam ayat ini kepada umat manusia merupakan keimanan terhadap Allah dan 

mensyukuri nikmat-Nya dan tidak menjadi orang yang zalim. Dalam menyajikan 

materi tersebut, Al-Qur’an menggunakan media berupa bumi serta tumbuhan dan 

binatang yang terdapat di atasnya gunung dan langit. Dengan media ini manusia 

diharapkan meyakini kebesaran Allah dan Mensyukuri seluruh nikmat yang telah 

diberikan oleh Allah.
4
 

Pendidikan Agama Islam sangat berperan dalam usaha membentuk 

manusiayang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT menghargai dan 

mengamalkan ajaran agam dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam 
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upaya mencapai pendidikan agama Islam yang berkualitas, harus dimulai dengan 

guru pendidikan agama Islam yang berkualitas.
5
 

Berdasarkan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologin 

pada saat ini, maka di dalam proses pembelajaran agar menuntut siswa lebih aktif 

untuk mengikuti proses pembelajaran, maka dengan ini komputer bisa kita 

jadikan salah satu media atau alat untuk membantu kita dalam menyampaikan 

proses pembelajaran yang melibatkan siswa aktif melalui stimulus media 

berbasis komputer, misalnya dengan menggunakan aplikasi Freemind. 

Aplikasi freemind ialah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk 

membuat pete pikiran atau mind mapping yang simpel, ditulis dengan java oleh 

Jrog Muller.
6
 Aplikasi freemind atau peta pikiran ini sangat bagus untuk 

digunakan dalam pembuatan konsep suatu pelajaran. Aplikasi freemind juga bisa 

digunakan untuk menerapkan ide-ide atau membuat beberapa konsep tentang 

sesuatu, dimana ide-ide dapat dituangkan kedalam tulisan, disusun, 

dikembangkan dan dihubungkan, sehingga mengoptimalkan potensi otak dalam 

menghasilkan suatu yang kreatif.  

Freemind dapat dipakai untuk mengelompokkan pikiran-pikiran sehingga 

tetap terjaga pada posisi dari pembelajaran-pembelajaran yang harus 

diselesaikan. Freemind juga dapat digunakan untuk membuat pengetahuan 

dengan mudah.   

                                                 
5
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Program seperti aplikasi ini bisa digunakan oleh pserta didik, contohnya 

dalam proses pembelajaran mata pelajaran PAI, model pembelajaran ini sangat 

memungkinkan siswa untuk dapat aktif lagi dalam mengikuti proses belajar 

mengajar yang disampaikan oleh guru, selain dari pada itu aplikasi ini juga bisa 

menjadikan siswa tidak ccepat merasa jenuh danbosan dengan ditampilkannya 

perpaduan antara warna, angka, gambar dan kata-kata yang yang sangat beragam. 

Dengan mengaplikasikan aplikasi Freemind ini, peserta didik bisa dengan mudah 

menjadi semangat dalam megikuti proses pembelajaran agar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa yang jauh lebih baik lagi. 

Motivasi merupakan semua keinginan, kebutuhan, dorongan dan daya yang 

sama yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia.
7
 Motivasi ialah sebuah 

aspek psikis seseorang yang bisa menggerakkan manusia itu sendiri agar tercapai 

semua sasaran yang diinginkan. Motivasi birasal dari kata latin Movere yang 

artinya mendorong atau menggerakkan.
8
 Seorang manusia yang ingin melakukan 

sesuatu harus memiliki motivasi, dan lebih cenderung menyampaikan sebuah 

perhatian atau menjadi merasa senang yang lebih besar kepada hal tersebut. Dan 

jika sasaran tersebut tidak merangsang dirinya menjadi rasa senang, maka ia 

tidak merasa mempunyai motivasi pada sesuatu. 

Menurut G.R. Terry yang ditulis dalam buku Malayu S.P Hasibuan, 

motivasii ialah kemauan yang tertanam di diri seorang manusia yang 
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merangsangnya atau mendorongnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan.
9
 

Motivasi ialah salah satu sifat yang relatif menetap dalam diri manusia. Dan 

seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi akan selalu  melakukan sesuatu 

yang diminatinya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki motivasi 

yang tinggi maka seseorang itu tidak mungkin melakukan sesuatu dengan baik. 

Motivasi merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mempengaruhi 

kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Apabila salah seorang peserta didik 

sudah mempunyai semangat belajar yang tinggi, maka ia dengan sangat mudah 

menangkap dan memahami materi apa yang diterimanya dengan begitu ia akan 

dengan sangat mudah untuk mengingat kembali materi tersebut. Motivasi ialah 

salah sat unsur yang paling penting dalam membentuk siswa menjadi lebih aktif 

dalam belajar, dengan kata lain motivasi ialah salah satu unsur terpenting yang 

membentuk keterlibatan siswa agar lebih efektif dalam belajar. 

Jika telah melaksanakan tahap pembelajaran, maka bisa dilihat seperti apa 

semangat belajar siswa tersebut. Dan salah satu kendala yang sering hadir pada 

saat ini ialah banyaknya tenaga pendidik yang tidak bisa memaksimalkan 

penggunaan alat belajar dan masih menggunakan metode ceramah saja. Oleh 

karena itu, banyak siswa yang merasa kurang termotivasi dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. 

Dalam penelitian awal yang dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 13 

bulan Agustus tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pampangan OKI, ada beberapa 

kendala yang terjadi saat proses belajar mengajar, bisa dilihat dari pihak siswa 
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maupun dari pihak pendidik yang kemudian menyebabkan visi dari pembelajaran 

tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan benar. Kendala-kendala ini terjadi 

dikarenakan kurangnya respon positif peserta didik pada mata pelajaran 

Pedidikan Agama Islam. Semua permasalahan ini bisa dilihat saat proses 

pembelajaraan berlangsung,  ada banyak sekali siswa yang kurang fokus pada 

pelajaran yang sedang di sampaikan oleh guru dan pada saat ditanya kebanyakan 

siswa tidak bisa menjawab soal tersebut. Hampir semua guru belum 

memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan sarana dan prasarana 

sekolah sebagai alat pembelajaran. Contohnya, sekolah menyiapkan infocus dan 

sound system, akan tetapi semua tenaga pendidik tidak memaksimalkan dalam 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah dengan 

baik sebagai alat pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar 

terutama pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Masalah-masalah yang ada ini telah membuat proses belajar ngajar pada 

mata plajaran PAI cenderung membosankan serta membuat peserta didik menjadi 

kurang bersemangat dalam mengkuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Peserta didik yang telah memiliki motivasi dalam belajar lebih memberikan 

perhatian atau merasa sangat senang dalam proses pembelajaran tersebut. Dan 

begitupun, peserta didik yang belum memiliki motivasi atau tidak termotivasi 

akan merasa tidak peduli dengan proses belajar mengajar  tersebut. Dan untuk 

menumbuhkan kembali motivasi peserta didik saat proses pembelajaran 

berlangsung maka perlu diadakan inovasi-inovasi yang baru yaitu perlu 
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diterapkan media pembelajaran yang mudah di terima dan mudah di ingat oleh 

siswa tersebut sehingga dapat membangkitkan motivasi siswa. 

Di zaman serba modern sekarang ini pembelajaran menggunakan alat bantu 

sangat dibutuhkan dalam tahap pembelajaran karena alat bantu tersebut akan 

sangat membantu untuk menjadikan pesan-pesan abstrak yang akan disampaikan 

oleh seorang guru kepada peserta didik sehingga akan dengan mudah diterima 

dan dipahami. Contohnya,  pada proses belajar mengajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan meteri tentang Haji, alat bantu akan sangat 

diperlukan dalam proses pembelajaran karena jika kita menggunakan media 

tersebut akan sangat membantu kita dalam memberikan pelajaran dengaan 

mudah dan peserta didik  dengan sangat mudah menerima pelajaran yang 

diberikan oleh tenaga pendidik. 

Di dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan motivasi. Agar motivasi 

belajar siswa tersebut meningkat, maka sangat penting diterapkan media 

pembelajaran yang sangat menarik dan tidak monoton atau membosankan agar 

pelajaran yang diterapkan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh siswa dan 

siswa tersebut tidak akan merasa bosan dalam belajar. Dengan tidak 

diterapkannya media pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan menjadi 

kurang efektif dan efesian. Kemudian, untuk menanamkan semangat belajar 

dalam diri peserta didik, sangat penting diterapkan media pembelajaran yang 

tidak membosankan. Misalnya, dengan menerapkan aplikasi Freemind berbasis 

Mind Mapping. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dilihat dari latar belakang masalah penelitian ini, maka peneliti akan 

mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan alat bantu 

pembelajaran aplikasi Freemind untuk meningkatkan motiivasi belajar peserta 

didik kelas sepuluh pada materi haji di SMA Negeri 1 Pampangan OKI. Dilihat 

dari beberapa kendala  yang telah dipaparkan diatas, dapat dianalisa yaitu : 

1. Model pembelajaraan yang kurang efektif dan efesian sering kali di 

lakukan oleh guru PAI dalam memperbaiki cara belajar siswa 

2. Kurang dimanfaatkannya fasilitas yang telah ada di sekolah 

3. Proses pembelajaran pendidikan agama islam sering kali disampaikan 

dengan metode konpensional 

4. Motivasi belajar siswa tergolong rendah 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitiian ini lebih terarah dan terfokus, peneliti membatasi 

permsalahan yang diteliti, dan yang akan diteliti itu hanya Penerapan media 

pembelajaran aplikasi Freemind untuk mewujudkan motivasi belajar siswa kelas 

sepuluh pada materi haji di SMA Negeri 1 Pampangan OKI. 

D. Rumusan Masalah  

Dilihat dari kendala-kendala yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan ini dapat kita rumuskan:  

1. Bagaimana motivasi siswa di kelas eksperimen pada mata pelajaran PAI 

kelas X di SMA negeri 1 Pampangan OKI ? 
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2. Bagaimana motivasi siswa di kelas kontrol pada mata pelajaran PAI kelas 

X  SMA negeri 1 Pampangan OKI ? 

3.  Apakah ada perbedaan signifikan pada motivasi siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada mata pelajaran PAI kelas X di SMA negeri 1 

Pampangan OKI ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana motivasi siswa kelas eksperimen pada mata 

pelajaran PAI kelas X SMA negeri 1 Pampangan OKI 

2. Untuk mengetahui bagaimana motivasi siswa di kelas kontrol pada mata 

pelajaran PAI kelas X SMA negeri 1 Pampangan OKI 

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaaan yang signifikan pada motivasi 

siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol di kelas X SMA negeri 1 

Pampangan OKI 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pribadi guru, dengan penelitian ini dapat menerapkan secara langsung 

teori-teori tentang keterampilan guru mengajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif media 

pembelajaran bagi guru Pendidikan Agama Islam yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep 

pembelajaran PAI. 
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3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas. 

G. Kajian Pustaka 

Kajian kepustakaan di sini merupakan untuk melihat dan untuk mengetahui 

masalah-masalah yang penulis sedang teliti dan apakah sudah diteliti mahasiswa 

sebelumnya atau belum membahas masalah yang sedang penulis teliti. Maka dari 

itu untuk menghindari kesamaan judul atau isi dari penelitian penulis akan 

mengkaji beberapa jurnal yang sudah ada sebelumnya, antara lain adalah: 

Ayu Netilakendi Yusria, pada penelitiannya ia menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaaran dengan menggunakan 

aplikasi Freemind berbasis Mind Mapping sangat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajaarnya.
10

 Maka di dalam penelitian ini dan penelitian 

yang sedang penulis teliti memiliki persamaan dan perbedaan degan jurnal yang 

telah diteliti sebelumnya, persamaannya adalah jurnal ini ialah penerapan dari 

satu metode belajar mengajar dan perbedaannya ialah masalaah yang diteliti. 

Mar’atus Sholihah, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

melaksanakan tahap pimbelajaran yang menggunagkan alat bantu belajar 

mengajar dapat meniingkatkan kreativitas belajar peserta didik. Dalam skripsi ini 

                                                 
10

Yusria Ayu Netilakandi, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Berbentuk Aplikasi FreeMind Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Teknik Elektronika 

(TE) Kelas X Teknik Audio Vidio (TAV) Di SMK Negeri 1 Tanjung Raya”, Voteknika: Jurnal 

Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika, 2 no. 2 (Padang: Unuversitas Negeri Padang, 2014). 
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juga memiliki persamaan yaitu membahas penerapan suatu model pembelajaran 

sedangkan perbedaannya yaitu tujuan dari pencapaian hasil penelitian.
11

 

Nur Lailatus Zahro, dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa dengan 

mengaplikasikan metode belajar dengan penggunaan aplikasi Freemind  dapat 

mewujudkan kualitas belajar yang baik bagi peserta didik maupun mahasiswa. 

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa alat bantu pembilajaran berupa peta 

konsep atau peta pikiran memiliki pengaruh terhadap pemahamaan dalam 

pembelajaran Ilmu Sosial Mahasiswi sangat baik dibandinkan dengan 

penggunaan power point. Media mind map meningkatkan pemahaman 

mahasiswa dengan persentase 87% yang masuk kategori sangat menguasai dan 

menguasa sementara kelas control hanya 53%. Padahal dua kategori ini memiliki 

persentase yang sama yaitu 77% pada kategori tidak menguasai ditingkat pretest. 

Adapun dampak penggunaan media mind map terhadap aktifitas belajar IPS 

mahasiswa yang ditemukan oleh peneliti antara lain : meningkatkan aktifitas 

belajar mahasiswa, mahasiswa mendapatkan pengalaman cara belajar IPS yang 

baru sehingga mereka keluar dari paradigma lama belajar IPS yaitu menghafal, 

memberikan pengalaman langsung pada mahasiswa untuk mengintregasikan 

antar konsep dalam IPS.
12
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Maratus Sholihah, “Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Untuk Meningkatkan 

Kreatifitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS Di SMA Negeri 8 

Malang Semester Genab Tahun Ajaran 2013/2014” (Malang: Universitas Malang, 2015). 
12

Nur Lailatus Zahro, “Pengembangan Media Pembelajaran Terpadu Berbasis Aplikasi 

Freemind Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Di Kelas PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Maulana Malik Ibrahim” Pipsi: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Indonesia, 1 no.2 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016). 
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H. Kerangka Teori 

1. Media Pembelajaran  

Media adalah suatu perantara atau pengantar pembelajaran.
13

 Media 

merupekan penyalur pesan yang digunakan sebagai alat bantu apa saja agar 

dapat mewujudkan visi dari tahap pembelajaran tersebut.
14

 

Media merupakan suatu alat yang diterapkan sewaktu tahapan belajar 

mengajar merupakan media pembelajaran, pendapat ini sama seperti yang 

disampaikan Arief S. Sardiman, yaitu media pembelajaran merupakan 

keseluruhan dari yang bisa kita digunakan untuk mengembangkan pesan dari 

pengirim ke penerima pesan sehingga dapat menumbuhkan perasaan, 

perhatian, pikiran dan keinginan peserta didik agar dapat terjalin proses 

pembelajaran.
15

 Oemar Hamallik mengemukakan, media pembelajaran ialah 

salah satu bagian dari tahapan pembelajaran di sekolah karena itu menjadi 

salah satu metode yang seharusnya dikuasai oleh para tenaga pendidik 

profesional.
16

  

Berdasrakan pendapat para ahli diatas, dapat kita tarik kesimpulannya, 

media pembelajaran adalah alat bantu dalam melaksanakan tahap 

pembelajaran. Jenis media yang dapatndimanfaatkan dalam tahap 

pembelajaran ini sangat banyak dimulai dari yang sangat mudah hingga 

                                                 
13

Zainal Aqib, Model-Model, Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif) 

(Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 50. 
14

Aswan Zain Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:  Adi Mahasatya, 

2006), hlm. 121. 
15

dkk Arief S. Budiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 20. 
16

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2015), hlm. 25. 
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dengan media yang cukup susah. Contohnya, media proyeksi, media audio, 

vidio dan fim, multimedia, dan komputer. 

2. Motivasi belajar siswa 

Berdasarkan pendapat dari Wingel yang dikutip oleh Ely Manizar 

dalam bukunya Pengantar Psikologi Pendidikan, motivasi merupakan motif 

yang telah menjadi aktif pada saat tertentu.
17

 Dikemukakan oleh seorang G.R 

Tery, motivasi ialah suatu minat atau kemauan yang ada dalam diri seorang 

individu yang menumbuhkan keinginan untuk melakukan suatu tindakan.
18

 

Sedangkan  pendapat dar Mc. Donalt motivasi merupakan perubahan energi 

pada diri seorang yang dapat dilihat dari timbulnya “Felling” dan didahului 

dengan ungkapaan terhadap adanya tujuan.
19

 Dan dari  beberapa pendapat 

para ahli tersebut, bisa penulis simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu 

motivasi yang menumbuhkan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi belajar merupakan tahapan yang membuat kita menjadi 

semangat belajar dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang dapat  

memotivasi merupakan perilaku yang penuh dengan semangat, dan terarah 

serta bertahan lama.
20

 Kemudian Abdorahman Gintings berpendapat, 

motivasi belajar merupakan suatu yang dapat merangsang atau mendorong 

peserta didik agar dapat belajar dan menguasai materi pelajaran yang telah 

                                                 
17

Ibid. hlm. 151. 
18

Malayu S.P Hasibuan, Op.Cit, hlm.144. 
19

Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Perss, 2004), 

hlm. 73. 
20

Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 163. 
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disampaikan oleh tenaga pendidik.
21

  Sedangkan Dimyantii dan Mudjiono 

mengemukakan, motivasi belajar merupakan suatu kekuatan mental  yang 

dapat merangsang dan mendorong perilaku seseorang (perilaku belajar).
22

 

Ada dua bagian motivasi, ialah : 1) Motivasi intrinsik, dan 2) Motivasi 

Ekstrinsik. Menurut Winkel Motivasi Intrinsik ialah motivasi yang timbul 

dari dalam diri seseorang tanpa bantuan dari orang lain. Dan  yang 

disampaikan oleh Syaifull Djamarah Motivasi Ekstrensik merupakan 

keinginan yang aktif dikarenakan adanya keinginan dari luar.
23

 

Setelah melihat penjelasan dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa, motivasi belajar siswa merupakan salah satu dorongan  atau 

memberikan motivasi dalam belajar pada diri peserta didik, baik rangsangan 

dari dalam diri individu maupun dari luar individu tersebut untuk eraih 

sebuah visi pembelajaran. 

Motivasi sangat penting sehingga memiliki peranan yang sangat 

sempurna didalam aktifitas belajar seorang siswa. Tidak seorangpun yang 

dapat belajar jika tidak ada semangat dalam dirinya. Agir kegunaan motivasi 

ini menjadi maksimal, maka aturan-aturan motivasi dalam belajar harus 

diterangkan dalam aktifitas belajar mengajar. Setelah melihat penjelasan 

                                                 
21

Abdorrahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Humaniorah, 

2008), hlm. 86. 
22

Dimyanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.  80. 
23

Rohmalina Wahab, Op.Cit, hlm. 153. 
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diatas dapat kita ketahui bahwa motivasi mempunyai prinsip-prinsip, di 

antaranya ialah:
24

 

a. Motivasi merupakan penggerak yang mendorong aktifitas belajar 

mengajar 

b. Motivasi instrinsik lebih penting dibandingkan dengan motivasi 

ekstrensik dalam belajar 

c. Memberikan pujian lebih baik dari pada memberikan hukuman 

d. Kebutuhan belajar sangat berhubungan erat dengan motivasi 

e. Keinginan untuk meraih prestasi belajar 

Motivasi ialah salah satu hal yang terpenting dan perlu kita perhatikan 

saat proses pembelajaran. Dibawah ini ialah penyebab yang bisa memengaruhi 

motiivasi belajar siswa, antara lain:
25

 

a. Kematangan 

Didalam memberikan motivasi, penyebab kematangan fisik, sosial, dan 

psikis harusnya kita perhatikan, dikarenakan suatu hal itu yang  dapat 

mempengaruhi motivasi. 

b. Usaha yang bertujuan 

Semua usaha yang kita lakukan harus memiliki harapan yang akan kita 

capai. Dengan semakin jelas visi apa yang akan kita capai, maka 

semakin giat keinginan kita untuk belajar. 

 

                                                 
24

Rohmalina Wahab, Op.Cit.  hlm. 153–154. 
25

Faisal Abdulah,  Motivasi Anak Dalam Belajar, (Palembang: Noer Fikri, 2013), hlm. 41-42 
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c. Pengetahuan tentang hasil belajar dalam motivasi 

Dengan mengetahui hasil belajar, siswa termotivasi untuk lebih giat 

lagi dalam belajar. Dan jika hasil belajar tersebut mengalami banyak 

kemajuan, maka siswa tersebut akan semakin berusaha untuk 

meningkatkan dan mempertahankan hasil belajarnya dan untuk meraih 

hasil yang lebih baik lagi dikemudian hari. Sedangkan hasil yang 

buruk dapat membuat peserta didik menjadi rajin belajar untuk 

meningkatkan hasil belajarnya tersebut. 

d. Penghargaan dan hukuman 

Dengan kita memberikan penghargaan kepada siswa maka bisa 

menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih giat dalam mempelajari atau 

mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh guru. Visi dari memberikan 

sebuah penghargaan ini berperan untuk membuat pengantarnya saja. 

Penghargaan merupakan sebuah alat, bukan tujuan. sebaiknya lebih 

ditekankan agar pemberian penghargaan ini menjadi tujuan. Tujuan 

memberikan sebuah penghargaan dalam tahap pembelajaran 

merupakan seseorang menerima penghargaan dikarenakan telah 

melaksanakan proses belajar dengan baik, maka selanjutnya ia akan 

melakuan kegiatan belajarnya sendiri diluar kelas. Sedangkan 

memberikan hukuman untuk reinforrcement yang kurang baik, akan 

tetapi jika disampaikan dengan bijak dan tepat dapat dijadikan sebagai 

alat motivasi. 



17 

 

 

 

Dilihat dari beberapa ulasan diatas dapat kita simpulkan, unsur-unsur 

yang bisa mempengiruhi motivasi belajar ialah kematangan, usaha yang 

bertujuan, pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi, penghargaan dengan 

hukuman. Sebagai tenaga pendidik hendaknya dapat memperhatikan unsur-

unsur diatas sehingga tahapan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan 

dapat tercapainya visi dari pembelajaran tersebut.  

3. Aplikasi Freemind 

Freemind merupakan software atau aplikasi yang dapat kita diunduh 

(download) secara gratis di internet. Freemind dapat membantu kita 

mengembangkan mind map yang pernah dibuat dengan sangat mudah dan 

menyimpannya dengan baik di komputer yang kita buat sewaktu-waktu untuk 

kemudian diperbaiki, ditambahkan dan dikembangkan lagi. 

Kegunaan utama aplikasi pemetaan fikiran ini adalah mengorganisir, 

mangaitkan, dan mengintegrasikan pikiran-pikiran. Freemind dapat dipakai 

ke dalam berbagai bidang, yaitu:
26

 

a. Proyek  

b. Informasi 

c. Riset berbasis internet 

d. Basis pengetahuan 

e. Essay 

f. Database 

g. Favorit di internet 

                                                 
26

Legowo Bagus Taruno, Op.Cit, hlm. 19-25. 
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Pada tahap pembelajaran alat bantu sangat dibutuhkan agar maksud 

dari yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami oleh 

siswa. Sesuai dengan kegunaan dari aplikasi freemind yang salah satunya 

adalah basis pengetahuan, maka aplikasi freemind ini sangat cocok dijadikan 

sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar pesrta 

didik. 

I. Variabel Penelitian 

Variabel penalitian merupakan salah satu perlengkapan atau sifat nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh 

pineliti untuk dipelajari lalu pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.
27

 Terdapat 

dua variabel  yaitu variabel X dan variabel Y, Variabel X merupakan  variabel 

bebas dan variabel Y merupakan variabel terikat. Dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Variabel bebas : Media Pembelajaran Aplikasi Freemind 

2. Variabel terikat : Motivasi Belajar Siswa 

    V Bebas (X)         V Terikat (Y) 

       

   S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 38. 

Media Pembelajaran 

Aplikasi Freemind 

Motivasi Belajar 

Siswa 
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J. Definisi Oprasional  

1. Media Pembelajaran Aplikasi FreeMind  

Model pembelajaran Aplikasi FreeMind merupakan suatu jenis pembelajaran 

dimana tenaga pendidik memberikan pelajaran dengan menggunakan peta 

pikiran agar peserta didik tersebut bisa menangkap pelajaran dengan cepat 

dan bisa dipahami dengan mudah. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan suatu keadaan psikologis yang dapat 

merangsang seorang individu untuk melaksanakan sesuatu. Dalam tahapan 

pembelajaran, motivasi bisa diungkapkan menjadi semua daya pendorong 

dari dalam diri peserta didik yang membuat, atau menjamin berjalannya dan 

memberikan arah proses pembelajaran hingga tujuan yang diharapkan bisa 

terwujud. 

K. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang akan di teliti oleh peneliti ini dengan materi 

pembelajaran PAI kelas sepuluh di SMA Negeri 1 Pampangan ini 

menggunakan jenis penelitian eksperimen. Karena penulis akan  

menggunakan jenis penelitian ini maka sasaran yang akan di teliti yaitu kelas 

X yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas X IPA 3 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X IPA 2 sebagai kelas Kontro. Oleh karena itu, peneliti 

menerapkan  kelas eksperimen dan kelas kontrol dan setelah itu akan 
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diketahui hasilnya yang lebih akurat setelah diberi perlakuan pada kelas 

eksperimen dengan media pembelajaran Aplikasi Freemind dan kemudian 

dapat dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan 

media pembelajaran Aplikasi Freemind.
28

   

 

 

O1 yaitu hasil pengukuran pada kelas eksperimen dengan menerapkan media 

pembelajaran aplikasi freemind 

   yaitu hasil pengukuran pada kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan  

dengan menerapkan media pembelajaran aplikasi freemind. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikelola dalam penelitian ini yaitu data yang 

bersifat kuantitatif, yang berkenaan dengan angka dan didasarkan dengan 

tindakan atau perilaku yang diamati oleh penulis dari contoh dan 

kemudian data tersebut akan di kelola dengan analisis yang berupa 

angka. 

b. Sumber Data 

1. Sumber data primer, ialah data yang didapat dari siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pampangan Berjumlah 80 siswa 

2. Sumber data sekunder, adalah data yang didapat di ruang 

perpustakaan, dewan guru, kepala sekolah, dan wali dari siswa. 

                                                 
28

Ibid, hlm. 111. 
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c. Populasi dan Sampel Penelitian  

1) Populasi  

Populasi adalah tempat generalisasi yang terdiri dari atas obyek 

dan subyek yang mempunyaikuantitas dan karakteriistik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik 

kesimpulannya.
29

 Populasi dalam penelitian ini seluruh kelas X di SMA 

Negeri 1 Pampangan OKI berjumlah 215 orang 

Tabel 01 

Jumlah Populasi 

Nomor Kls 
Banyak Siswa 

Jmlh 
L P 

1 X IPA 1 11 25 36 

2 X IPA 2 12 28 40 

3 X IPA 3 11 29 40 

4 X IPS 1 10 25 35 

5 X IPS 2 9 26 35 

6 X IPS 3 9 27 36 

Jumlah 222 
 Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Pampangan 

 

2) Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi 

yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Cluster Random 

Sampling.
30

 Peneliti mengambil dua kelas sebagai sampel, yang menjadi 

kelas eksperimen adalah kelas X IPA 3 yang berjumlah 40 siswa dan 

                                                 
29

Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan (Malang: Kharisma Putra 

Utama, 2015), hlm. 43. 
30

Sugiyono, Op.Cit., hlm. 121 
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yang menjadi kelas kontrol adalah kelas X IPA 2 yang berjumlah 40 

siswa. 

Tabel 02 

Sampel Penelitian 
 

 

Nomor 

 

 

Kelas 

 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah 
 

L 

 

P 

 

1 

 

X IPA 2 

 

12 

 

28 

 

40 

 

2 

 

X IPA 3 

 

11 

 

29 

 

36 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Pampangan 

 

d. Tehknik Mengumpulkan Data 

Untuk melakukan pengampilan data peneliti akan menerapkan beberapa 

metode yaitu:  

1. Metode observasi ialah metode yang akan digunkan untuk 

mendapatkan informasi mengenai kapan dibangunnya SMA Negeri 1 

Pampangan OKI, keadaan sekolah tersebu, fasilitas yang ada, jumlah 

peserta didik dan tenaga pendidik serta kebiasaan apa yang biasa 

dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatannya sehari-hari sehingga 

dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini. 

2. Angket ialah sebuah tehknik untuk mengumpulkan data yang 

berbentuk angka dengan cara memberkan beberapa soal kepada siswa 

untuk dijawab 

3. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh arsip-arsip 

penting tentang keadaan umum SMA Negeri 1 Pampangan OKI 

berupa kondisi sekolah. 
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e. Teknik analisis data 

Setelah semua data terkumpul dari berbagai sumber, tindakan 

selanjutnya ialah mengolah data ini ke dalam bentuk penyajian analisis data.  

Analisis data merupakan suatu tahapan penyingkatan, pengelompokan dan 

menyamarkan data agar bisa dimengerti apa yang dimaksud dengan data.
31

 

Analisis data pada penelitian ini yaitu : 

1. Analisis Uji Coba Instrumen 

a) Validasi Instumen Penelitian 

Validasi ialah tingkat kehandalan alat ukur yang kita digunakan, dan 

jika dikatakan benar berarti meperlihatkan alat ukur yang sedang 

digunakan untuk memperoleh data itu benar atau bisa dipakai untuk 

mengukur apa saja yang akan kita ukur. Peneliti melakukan analisa 

ini dengan menggunakan SPSS untuk lebih mengetahui lagi 

kebenaran dari angket yang telah digunakan. Untuk angket yang 

dinyatakn tidak benar, maka angket tersebut tidak akan dapat 

digunakan dan angket yang digunakan hanya angket yang benar. 

Tabel 03 

Analisis Hasil Uji Coba 

Jumlah soal angket 

kelas eksperimen 

Jumlah soal angket 

kelas kontrol 

Jumlah butir angket 

yang tidak 

benar/gugur 

 

40 buah angket 

 

40 buah angket 

 

-  

 
 

                                                 
31

Saiful Anwar, Metodologi Penelitian Pendidikan (Palembang: Noer Fikri, 2014), hlm. 113. 
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Dan dapat dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah angket yang benar sebanyak 80 angket atau semua angket 

dinyatakan benar. 

b) Validitas Media Pembelajaran (Aplikasi Freemind) 

Agar dapat diketahui media yang digunakan benar atau tidak maka 

digunakan rumus: 

H = 
  

  
 x 100 

Keterangan: 

H : Hasil Validasi 

JS : Jumlah Skor 

ST : Skor Maksimum 

Dari hasil perhitungan dicocokkan dengan tabel kategori skor 

validasi. 

Tabel 04 

Kategori Skor Validasi 

Nilai  

Kualitas Produk Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

81-100 Sangat Benar 

61-80 Benar 

41-60 Cukup Benar 

21-40 Kurang Benar 
   Kategori Skor Validasi (Modifikasi Arikunto, 2013: 195) 

Berdasarkan hasil analisis data validasi media kepada ahli, 

dapat kita ketahui bahwa media yang telah dibuat bisa dikategorikan 

benar. Dapat dilihat dari hasil ini berarti media yang telah dibuat, 

sangat layak untuk dipakai oleh guru kepada tenaga pendidik. 
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c) Reliabilitas Test 

Reliabilitas merupakan serangkaian alat ukur yang memiliki 

konsistensi (nilai tetap) dan apabila pengukurannya dilakukan secara 

berulang-ulang. Maka kondisi itu dapat dirangkai dengan konsistensi 

hasil dari penggunaan alat ukur yang sama yang telah dilakukan 

secara berulang dan memberikan hasil yang relatif sama. 

Tabel 05 

Analsis Hasil Uji Reliabilitas 

Jlh buah angket 

Kelas eksperimen 

lh buah angket  

kelas kontrol 

 

40 buah angket 

 

40 buah angket 

 

 

Dapat dilihat dari data diatas memperlihatkan bahwa satu 

instrumen yang cukup diyakini dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah sangat baik. 

Setelah diuji coba reliabilitas instrument menggunakan aplikasi SPSS 

dapat kita ketahui bahwa semua angket dinyatakan reliabel. 

d) Uji persyaratan penelitian 

(1) Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas merupakan syarat sebelum dilakukan uji-t. Data 

termasuk terdistribusi normal jika terletak di (-1 < Km <1). Maka 
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untuk menguji kenormalan data digunakan rumus sebagai 

berikut:
32

 

Km = 
    

 
  

Di mana : 

Mo = b + p    
  

     
  

Keterangan : 

Mo : Modus 

b  : batas intirval dengan frekuensi terbanyak 

p  : panjang kelas modus 

         b1 : frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas    

 interval yang terbanyak) dikurangi kelas interval       

 terdekat sebelumnya 

b2 : frekuensi pada kelas modus dikurangi kelas  

    interval berikutnya 

(2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk 

melihat kesetaraan data atau kehomogenan data. Dan jika kedua 

kelompok ini mempunyai varians yang sama, maka kelompok 

tersebut dinyatakan homogen. Uji ini untuk mengetahui 

kehomogenan data tentang hasil nilai angket aktivitas 

pembelajaran peserta didik. 

                                                 
32

Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 109. 
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Berikut ini merupakan hipotesis yang diujikan: 

Ho  : 1² = 2² 

Ha  : 1²   2² 

Homogenitas bisa dianalisis dengan menggunakan 

statistik F, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
33

 

F = 
                 

                
 

e. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t dalam taraf 

signifikasi 1% dan 5%. Uji t digunakan untuk menguji dua hipotesis 

yang diajukan. Menurut pendapat dari Sugiyno apabila contoh 

berkorelasi atau berpasangan. Contohnya, dengan membedakan sebelum 

dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membedakan kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperiment, maka rumus yang akan 

digunakan ialah:
34

                                                                               

    
       

 
 

  

 
 

 

  

 

Keterangan : 

    nilai rata – rata kelas eksperiment 

    nilai rata – rata kelas kontrol 

S  : standar deviasi data 

   : varians kelas eksperiment 

                                                 
33

Ibid,  hlm. 205. 
34

Sugiyono, Op.Cit,  hlm. 179. 
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   : varians kelas kontrol 

   : jumlah siswa dikelas eksperiment 

   : jumlah siswa dikelas kontro 

Kreteria pengujian terima    jika           

                  ditolak    jika                             dimana  

          adalah t yang didapat dari tabel distribusi t dengan dk =    

  -2. 

L. Sistematika Penelitian 

Agar dapat memudahkan penulis dalam meakukan penulisan maka 

penulis akanmembagi menjadi lima tahapan isi dari penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dan terdiri dari sub-sub bab. 

Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang permasalahan yang akan diteliti 

dimulai dari judul yang peneliti tulis, identifikasi permasalahan, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

variabel penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan teori, membahas teori tentang pengertian media 

pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, prinsip-prinsip 

penggunaan media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, kriteria 

pemilihan media pembelajaran, aplikasi freemind, pengertian motivasi belajar 

siswa, indikator motivasi belajar siswa, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhimotivasi belajar siswa. 
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Bab III Keadaan Umum Lokasi Penelitian, berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya SMA Negeri 1 

Pampangan OKI, identitas SMA Negeri 1 Pampangan OKI, visi dan misi 

sekolah, keadaan guru dan tenaga kependidikan, keadaan siswa dan kegiatan 

siswa, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, kurikulum pembelajaran, 

struktur organisasi, dan rincian tugas dan pengelolaan sekolah di SMA Negeri 1 

Pampangan OKI. 

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang analisis data yang memaparkan 

tentang penerapan media pembelajaran aplikasi freemind terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi Haji kelas X di SMA Negeri 1 

Pampangan OKI. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan, saran dari penulis, dan 

daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang diperlukan. 

 

 

 

 


