
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

             Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  67 

Tahun  2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah  

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyatakan bahwa pada sekitar tahun 2013 

dikembangkannya kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2013 yang 

mengintegrasikan semua materi pembelajaran kedalam bentuk tema yang 

saling berhubungan  yang disebut dengan tematik terpadu. Kurikulum 2013 

memiliki beberapa karakteristik salah satunya adalah mengembangkan 

keseimbangan antara pengetahuan, sikap, sosial, spiritual, rasa ingin tahu, 

kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelegtual dan psikomotorik, 

selain itu juga kurikulum 2013 menyempurnakan pola pikir pembelajaran 

yang terisolasi menjadi pembelajaran jejaring dimana peserta didik dapat 

menimba ilmu dimana saja dan kepada siapa saja yang dapat dihubungi 

ataupun dengan menelusuri internet. Berdasarkan karakteristik tersebutlah 

maka peneliti mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

pembelajaran pada kurikulum 2013.  

       Salah satu usaha menggembangkan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik kurikulum 2013 adalah  dengan cara mengetahui dan memahami 

bagaimana para peserta didik kita belajar hingga peran guru sebagai 

pembelajar. Peran guru dalam melakukan aktivitas belajar terlihat bagaimana 

guru memilih dan mengendalikan proses belajar mengajar. Guru harus mampu 



2 
 

membuat siswa sadar dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. 

Semua itu dapat dilakukan oleh guru melalui pendekatan dan metode 

mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013. 

        Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi kepada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradapan dunia, untuk 

menerapkan tujuan kurikulum 2013 dapat mengembangkan metode 

pembelajaran yang krealif dan sesuai dengan materi pembelajaran. 

Pengembangan metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode mind 

mapping .   

     Buzan (2010: 4- 12) menarik kesimpulan sebagai berikut: 
Metode pembelajaran mind mapping adalah sistem penyimpanan, penarikan data, 

dan akses yang luar biasa untuk perpustakan raksasa, yang sebenarnya ada 

dalam otak manusia yang menakjubkan  Selain itu mind mapping adalah cara 

termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi 

ke luar dari otak-mind Maping adalah cara mencatat kreatif, efektif dan secara 

harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. 

 

Dengan menggunakan metode peta pikiran, guru dapat membimbing siswa 

dalam meningkatkan hasil belajar sesuai dengan karakteristik dan tujuan 

kurikulum 2013. 

       Berdasarkan observasi SDN Jatimulyo 01 telah berpedoman pada 

kurikulum 2013 yang bertujuan untuk membentuk siswa yang produktif, 

inovatif, kreatif dan mandiri dengan mengintegrasikan mata pelajaran kedalam 

sebuah tema. Selain itu guru juga telah berusaha untuk merealisasikan 

pembelajaran sesuai dengan pembelajaran tematik terpadu 2013. Namun 

pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 masih awal sehingga siswa 

nampak sedikit bingung dengan proses pembelajarannya. Selain itu 
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karakteristik siswa pada kelas 5 SDN Jatimulyo 01 pasif. Guru harus bekerja 

lebih keras untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam setiap 

pembelajaran. Hampir di setiap pembelajaran hasil belajar siswa tidak 

mencapai KKM. Ada beberapa siswa kurang menguasai materi pada tema 

Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, sehingga pemerolehan hasil belajar siswa 

kelas 5 SDN 01 Jatimulyo kurang memuaskan. Sekitar ( 42 % ) hasil belajar 

siswa rendah. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, menyatakan bahwa 

prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Jatimulyo 01 rendah. Rendahnya prestasi 

belajar siswa disebabkan karena penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang sesuai dalam penerapan pembelajaran kurikulum 2013 dengan 

karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan 

dapat dicapai jika guru menggembangkan sebuah metode pembelajaran yang 

inovatif. Guru telah menggunakan metode yang inovatif misalnya metode 

pembelajaran proyek dan diskusi. Penerapan metode pembelajaran yang 

digunakan guru kurang maksimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kurang maksimalnya hasil belajar siswa dikarenakan guru belum begitu 

memahami penerapan metode tersebut dan kurang memperhatikan 

karakteristik siswa. Berpacu pada permasalahan tersebut peneliti memberi 

solusi pemecahan masalah dengan menggunakan metode peta pikiran, karena 

metode peta pikiran mudah untuk dipahami, mudah cara pelaksanaannya, dan 

hampir semua tema dapat diterapkan menggunakan metode peta pikiran. 

Metode pembelajaran mind mapping (peta pikiran) adalah metode yang 

digunakan guru agar lebih mudah untuk memandu dan membimbing siswa 
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dalam meningkatkan hasil belajar untuk membentuk sebuah peta pikiran yang 

sesuai dengan tema yang sedang dipelajarinya. Saat siswa menyusun mind 

mapping (peta pikiran) siswa dapat mengembangkan belajar mandirinya 

dengan mencari beberapa materi yang sesuai dengan tema pada beberapa 

sumber yang relevan selain itu siswa juga dapat menggembangkan 

kemampuan  berpikir kreatif siswa pada penyusunan cabang -cabang mind 

mapping (peta pikiran) dengan beberapa ide yang dipikirkan untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. 

         Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dipaparkan di atas maka 

peneliti mengangkat judul “ Penerapan Metode Pembelajaran Mind Mapping  

Untuk Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Siswa Pada Tema Ekosistem 

kelas 5 SDN Jatimulyo 01”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana cara membuat peta pikiran pada materi tema ekosistem kelas 5 

SDN Jatimulyo 01? 

2. Bagaimana penerapan metode pembelajaran peta pikiran pada tema 

ekosistem kelas 5 SDN Jatimulyo 01? 

3. Bagaimana metode pembelajaran peta pikiran dapat meningkatkan proses 

dan hasil belajar siswa pada tema ekosistem  kelas 5 SDN Jatimulyo 01? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum yakni sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan cara membuat peta pikiran pada materi ekosistem kelas 5 

SDN Jatimulyo 01. 
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2. Mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran peta pikiran pada tema 

ekosistem kelas 5 SDN Jatimulyo 01. 

3. Mendeskripsikan metode pembelajaran peta pikiran dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar siswa pada materi tema ekosistem kelas 5 SDN 

Jatimulyo 01. 

D. Manfaat Penelitian  

       Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini ada dua macam , 

sebagaimana uraian berikut ini : 

1. Manfaat penelitian secara teoretis  

                         Penelitian ini dilakukan sebagai sumbangan ide atau gagasan untuk 

menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran yang dapat 

dikembangkan menggunakan peta pikiran. 

2. Manfaat penelitian secara praktis 

a. Bagi guru 

Guru dapat menerapkan metode pembelajaran peta pikiran di kelas untuk 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Siswa 

Siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran serta dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

c.  Kepala Sekolah 

       Memberikan masukan bagi kepala sekolah untuk dapat menerapkan 

metode pembelajaran peta pikiran untuk meningkatkan proses dan hasil 

belajar siswa. 
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E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

                 Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti 

dalam  melaksanakan penelitian supaya dapat berjalan lancar, efektif dan 

sesuai harapan. Mengingat ruang lingkup dan keterbatasan kemampuan, 

peneliti akan membatasi masalah – masalah yang akan diselesaikan dalam 

penelitian ini. Peneliti hanya akan meneliti siswa kelas V SDN Jatimulyo 01, 

pada semester genap tahun ajaran 2014 – 2015. Penelitian akan dilaksanakan 

pada bulan Maret - April 2015. Aspek yang diteliti meliputi penerapan metode 

pembelajaran peta pikiran, meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. 

Sedangkan materi pokok bahasan difokuskan pada pembelajaran tematik kelas 

5, tema Ekosistem, sub tema Komponen Ekosistem, , pada pembelajaran 2. 

F. Definisi Istilah  

             Hal – hal yang dicangkup dalam penelitian akan dijelaskan peneliti 

melalui beberapa definisi istilah yang ada dalam rumusan masalah sebagai 

kata kunci dalam penelitian. Penjabarannya sebagai berikut. 

1. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk 

mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan dapat tercapai secara optimal (Sanjaya, 2011: 

07). 

2. Metode pembelajaran mind mapping menurut Edward (dalam Wycof, 

2005: 64) bahwa metode pembelajaran mind mapping adalah cara efektif 

dan efisien untuk menyimpan, memasukkan dan mengeluarkan data atau 

informasi ke dalam otak. 



7 
 

3. Proses belajar adalah kegiatan pengembangan hidup manusia untuk 

melakukan perubahan kuantitatif pada perkembangan tingkah lakunya 

(Soemanto, 2006: 104). 

4. Hasil belajar menurut Good (dalam Sukardi, 2008: 214) bahwa hasil 

belajar merupakan simbol angka, huruf, dan kata yang menggambarkan 

nilai pertimbangan yang berkaitan dengan kualitas siswa dalam berprestasi 

selama periode pembelajaran.  

 

 

 


