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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” Di nyatakan pula pada Pasal 1 ayat (2 ) bahwa 

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu ”. 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari objek dan persoalan gejala 

alam. Semua  benda dan kejadian alam merupakan sasaran yang dipelajari dalam 

biologi. Proses belajar biologi  adalah bahwa di dalam  belajar sains diperlukan 

sebuah keterampilan, yaitu ketrampilan terpadu dan ketrampilan  dasar. 

Ketrampilan dasar meliputi ketrampilan untuk melakukan observasi, klasifikasi,  

pengukuran, komunikasi, dan prediksi, sedangkan ketrampilan terpadu meliputi  

ketrampilan untuk merumuskan hipotesis, mengontrol variabel, merumuskan 

masalah,  dan interpretasi data. (Suratssih, 2010) 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008) menyatakan bahwa 

“dalam  pemilihan dan  penentuan bahan ajar yang baik adalah memenuhi salah 
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satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa untuk 

mencapai kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan 

kecocokan dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik. Jenis dan bentuk 

bahan ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan analisis sumber bahan 

sebelumnya”. 

Departemen Pendidikan Nasional (2008) juga menyatakan bahwa “tujuan 

dari membuat bahan ajar adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa, 

membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku 

teks yang terkadang sulit diperoleh dan memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran”. 

Salah satu pokok bahasan penting di dalam pembelajaran Biologi adalah 

pokok bahasan Struktur dan Fungsi jaringan dan Organ Tumbuhan.   Berdasarkan 

pengamatan dari peneliti pada saat PPL di SMP Muhammadiyah 1 Malang  masih 

banyak siswa yang masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah terkait  Pokok 

bahasan ini. Hal tersebut disebabkan karena bahan ajar yang digunakan belum 

cukup membuat siswa mengerti akan konsep yang diberikan. Mind Mapping 

adalah  teknik  pemetaan pemikiran dengan cara membuat suatu peta/jaringan 

yang menghubungkan bagian yang utama dengan bagian khusus hingga sampai 

pada bagian yang paling kecil dengn mengandalkan kombinasi warna, gambar, 

simbol, dan kata. Mind Mapping dapat digunakan untuk membantu siswa dalam 

hal memahami dan mengingat, karena pada umumnya Siswa SMP lebih menyukai 
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buku yang lebih banyak menyajikan gambar, dengan tidak terlalu banyak paragraf 

dengan penyajian kata-kata yang komunikatif.  

Anggapan bahwa Mata Pelajaran Biologi itu kompleks dan sulit 

dikarenakan beberapa sumber belajar, bahan ajar, dan buku-buku Biologi terkesan 

tradisional, tebal dan sedikit membosankan dengan tulisan yang tidak terlalu 

besar, tidak adanya ilustrasi gambar ataupun warna, dan kurang menarik serta 

menurunkan minat untuk mempelajarinya. Peran bahan ajar sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Jika sumber belajar dan bahan ajar kurang menarik atau 

terkesan monoton, maka akan menurunkan minat dan motivasi belajar siswa  dan 

bisa terjadi pembelajaran yang tidak berhasil. Solusi untuk permasalahan di atas 

dengan melakukan pengembangan handout berbasis mind mapping. Tony Buzan 

(2005:5) menegaskan bahwa Mind map bermanfaat sangat baik bagi ingatan, 

karena adanya peta rute keseluruhan otak yang memungkinkan untuk mengingat 

lebih mudah suatu informasi dibandingkan dengan pencatatan secara tradisional. 

Kemudahan mengingat informasi dengan mind map ini tidak lain dikarenakan 

adanya pengenalan secara visual warna , gambar dan cabang-cabang melengkung 

dibandingkan dengan pencatatan secara tradisional. Kelebihan handout biologi  

berbasis mind mapping mudah dipahami dan dipelajari, praktis, sederhana, menarik, 

bervariasi. Selain itu juga handout biologi berbasis mind mapping ini dapat memovasi 

belajar dan dapat menampilkan rangkuman singkat dan menyeluruh. 

Kenyataannya, Berdasarkan data yang dihimpun di SMP Muhammadiyah 

1 malang, bahwa pembelajaran tidak tuntas secara klasikal ataupun individual 

khusunya kelas VIIIA yang jumlah peserta didiknya berjumlah 30 pada materi 
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Struktur dan Fungsi Jaringa dan Organ Tumbuhan hanya 18 Peserta didik yang  

melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentuka yakni 75. 

Alasan inilah yang membuat Saya untuk mengembangakan Handout berbasisis 

Mind mapping untuk mata pelajaran Biologi, untuk SMP Muhammadiyah 1 

Malang.   

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana hasil pengembangan hand out  biologi berbasis mind mapping untuk 

siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Malang pada pokok bahasan struktur 

dan fungsi jaringan dan organ pada tumbuhan ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian pengembangan 

handout ini adalah sebagai berikut : 

Mengetahui hasil pengembangan hand out  biologi berbasis mind mapping untuk 

siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Malang pada pokok bahasan struktur 

dan fungsi jaringan dan organ pada tumbuhan 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Produk berupa handout berbasis mind mapping untuk pembelajaran biologi 

materi struktur dan fungsi jarigan dan organ Tumbuhan sebagai sumber 

belajar mandiri peserta didik kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Malang 

yang memiliki spesifikasi sebagai berikut : 
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1. Merupakan handout yang berisi materi tentang struktur dan fungsi 

jaringan dan organ Tumbuhan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Malang 

2. Pengembangan handout berbasis mind mapping untuk meteri struktur 

dan fungsi jaringan dan organ Tumbuhan yang dikembangkan 

memenuhi kriteria kualitas handout pembelajaran yang terdiri dari 

aspek kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator, kesesuaian 

dengan materi, kepraktisan dan keluwesan, tampilan, efisiensi waktu, 

dan mutu teknis.. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Penelitian pengembangan Handout Biologi berbasis mind mapping dianggap 

penting karena diharapkan dapat : 

1. Menjadi bahan ajar penunjang bagi Siswa dalam pembelajaran biologi  

SMP  

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan bahan ajar biologi berbasis 

mind mapping ini. 

3. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif. Adanya bahan ajar maka pembelajaran akan lebih efektif 

karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya 

dalam memahami suatu topik pembelajaran,  dan juga metode yang 

digunakannya lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung 

berceramah. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 



6 

 

Asumsi dari pengembangan handout ini bahwa sumber pembelajaran Struktur 

da Fungsi Jaringan dan organ Tumbuhan kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 

Malang merupakan kumpulan handout yang dikembangkan dan untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran Biologi materi Struktur da Fungsi 

Jaringan dan organ Tumbuhan kelas VIII C  SMP Muhammadiyah 1 Malang 

Adapun keterbatasan dalam pengembangan handout Biologi kelas VIIIA SMP 

Mhammadiyah 1 Malang ini adalah : 

1. Handout berbasis mind mapping ini hanya berisi materi pokok yaitu 

struktur dan fungsi jaringan dan organ Tumbuhan yang didasarkan 

pada standar isi. 

2. Penilaian awal terhadap kualitas handout berbasis mind mapping 

hanya dilakukan oleh 2 peer reviewer, 1 dosen pembimbing sekaligus 

merangkap sebagai ahli materi dan ahli media untuk memberi masukan 

juga meneliti kebenaran konsep dari handout yang dibuat. 

3. Handout berbasis mind mapping yang telah direvisi dari hasil penilaian 

awal selanjutnya dinilai sesuai dengan kriteria kualitas handout 

berbasis mind mapping yang telah ditentukan oleh guru dan tidak diuji 

cobakan kepada peserta didik.. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Menurut Sugiyono (2012:298), langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan ditunjukkan pada diagram berikut: 
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1.8 Manfaat penelitian 

1.8.1 Bagi guru, handout ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan tentang perlunya pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran untuk mencapai hasil yang baik. 

1.8.2 Memberikan sumbangan dalam meningkatkan efektifitas 

pembelajaran ilmu Biologi dan memperluas pengetahuan tentang 

strategi belajar mengajar dalam usaha mengatasi kesulitan belajar 

siswa.  

1.8.3 Bagi siswa, handout ini dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

1.9 Definisi Operasional 

1.9.1 Pengembangan handout 

Pengembangan adalah suatu usaha, proses dan cara untuk membuat suatu 

produk yang melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi (Sugiyono, 2011).  Handout adalah bahan tertulis 

yang disiapkan oleh guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Pengembangan handout adalah 

suatu proses untuk membuat Handout yang melalui beberapa tahap, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang dapat 

memperkaya pengetahuan peserta didik. Pengambangan handout ini sudah 

melalui tahap validasi dan uji coba.sehingga handout biologi berbasis 
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mind mapping ini layak di gunakan. Handout Biologi berbasis mind 

mapping ini didesain dengan banyaknya warna dan gambar. Materi yang 

ada di handout ini dibuat dalam bentuk bagan atau alur dengen kombinasi 

warna dan gambar, sehingga informasi mudah diserap oleh Siswa. 

1.9.2 Mind Mapping 

Mind mapping dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan handout biologi berbasis mind mapping dikarenakan dengan 

mind mapping ini handout biologi lebih mudah dipahami dan dapat 

memotivasi Siswa untuk Belajar . Mind mpping yang digunakan dalam 

pembuatan handout Biologi ini dapat menarik minat Siswa untuk Belajar 

dan dapat meningkatkan hasil belajar Siswa. 

1.9.3 Hasil Pengembangan 

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan dsb) (Dedy Sugono, 

2005:528). Penelitian pengembangan adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan suatu produk dan menguji produk yang 

dihasilkan. Sedangakan hasil pengembangan adalah sesuatu yang dibuat 

untuk mengembangkan produk tertentu dan menguji produk yang 

dihasilkan. Hasil pengembangan adalah  Hasil Pengembangan berupa 

Handout biologi berbasis mind mapping yang layak untuk digunakan 

sesuai uji validasi yang telah dilakukan. 

1.9.4 Handout Biologi 

Handout biologi adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh Guru untuk 

memperkaya pengetahuan pelajaran Biologi yang diambil dari bebpara 
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literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar dan materi 

pokok yang harus dikuasai oleh Siswa (Prastowo,2011:79). 


