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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

     Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mengkaji peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu 

sosial. Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran (Solihatin, 2008:2). Pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi peserta didik 

merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas IV SD/MI terdapat materi 

tentang kenampakan alam hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. 

Materi ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, 

bahwa ada berbagai kenampakan alam yang harus diketahui oleh peserta didik. 

Mereka dituntut untuk menghafal semua materi kenampakan alam hubunagnnya 

dengan keragaman sosial dan budaya, sedangkan materi kenampakan alam 

hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya sangatlah banyak. Oleh sebab 

itu  guru harus dapat memilih metode yang tepat bagi peserta didik untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. 
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Pengamatan di lapangan dan wawancara terhadap guru kelas, bahwa masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi kenampakan 

alam hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya tersebut. Kompetensi 

Dasar (KD) yang ada dalam kelas IV semester I tahun pelajaran 2012-2013 pada 

pelajaran IPS yaitu: Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan 

budaya. Hasil observasi awal di kelas IV SDN Kendung 1 Kedungadem-

Bojonegoro, ada banyak siswa yang kesulitan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) pada materi kenampakan alam hubungannya dengan 

keragaman sosial dan budaya. Siswa masih mendapat nilai rendah pada materi 

tersebut. Dilihat dari observasi langsung, hasil belajar yang diperoleh siswa untuk 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan oleh guru 

yaitu lebih dari sama dengan 65. Kelas IV terdiri dari 15 anak ada 10 anak yang 

mendapat nilai dibawah KKM yang telah ditentukan oleh guru dan 5 anak yang 

yang mendapat nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) pada tahun 

2012 bulan Maret.  

Menurut para guru, kondisi yang demikian karena banyak faktor yang menjadi 

penyebab, penyebab siswa belum mencapai nilai diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) adalah faktor dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). 

Faktor internal yaitu berasal dari siswa sendiri: (1) Karena siswa tidak suka dan 

malas dengan pelajaran IPS; (2) Kurangnya berdiskusi dengan teman sebaya 

apabila mengalami kesulitan dalam belajar; (3)  Kurangnya media yang 

mendukung; (4) Banyaknya materi sehingga sulit diingat atau dihafal oleh siswa; 

(5) Pengelolaan kelas yang kurang mendukung proses belajar mengajar. Faktor 
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eksternal yaitu dari guru, orang tua, dan sekolah. Guru memiliki peran yang 

penting dalam penyampaian informasi. Faktor dari guru antara lain: (1) 

Penyampaian materi pembelajaran yang kurang inovatif, materi berupa hafalan 

sehingga siswa merasa bosan, mengantuk, bermain sendiri dengan teman 

disampingnya dan siswa tidak aktif dalam belajar. Faktor dari orang tua yaitu: (1) 

Kurangnya motivasi serta perhatian dari orang tua, selain guru yang memberikan 

ilmu di sekolah orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

mendidik dan membantu proses belajar anak dirumah; dan faktor dari sekolah 

adalah: (1) Buku-buku sebagai penunjang belajar jumlahnya belum memadai. (2) 

Sarana dan prasarana, seperti: media pembelajaran dan alat peraga yang dapat 

membantu siswa dalam proses belajar. 

     Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi kenampakan alam hubungannya dengan keragaman sosial dan 

budaya dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Salah satu pembelajaran 

yang memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut  adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik yaitu peneliti menggunakan metode Mind Mapping. Metode pembelajaran 

ini memudahkan peserta didik untuk mengingat materi kenampakan alam 

hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya, tujuan utama dari metode 

Mind Mapping adalah melatih daya ingat peserta didik yaitu siswa dengan 

diberikannya materi kenampakan alam hubungannya dengan keragaman sosial 

dan budaya, mereka dapat membaca materi tersebut dan mengambarkannya dalam 

bentuk Mind Mapping yang hanya menuliskan kata-kata kunci dari materi 

tersebut. 
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     Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis menggunakan metode 

pembelajaran Mind Mapping pada siswa kelas IV dengan judul Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa melalui Metode Mind Mapping pada Pelajaran IPS Kelas IV SDN  

Kendung 1 Kedungadem-Bojonegoro. 

 

1.2 Fokus Masalah 

     Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan yang 

sebagai penyebab rendahnya hasil belajar siswa dalam memahami materi  

kenampakan alam hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya kelas IV 

SDN Kendung I Kedungadem Bojonegoro. Rendahnya  kemampuan siswa ini 

dikarenakan pembelajaran yang kurang bervariatif. Standar Kompetensi (SK) 

yang akan digunakan adalah memahami sejarah, kenampakan alam, dan 

keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan digunakan adalah mendeskripsikan 

kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta hubungannya 

dengan keragaman sosial dan budaya. Peneliti memfokuskan pada siswa dalam 

materi ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman 

sosial dan budaya. Peneliti menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping 

(peta pikiran) sebagai metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
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1.3 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan metode Mind Mapping (peta pikiran) dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada materi kenampakan alam 

hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya Kelas IV SDN Kendung I 

Kedungadem-Bojonegoro? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS)  dalam materi kenampakan alam hubungannya dengan keragaman 

sosial dan budaya melalui metode Mind Mapping (peta pikiran) kelas IV SDN 

Kendung I Kedungadem-Bojonegoro? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menerapankan metode Mind Mapping (peta pikiran) dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada materi kenampakan alam 

hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya Kelas IV. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS)  dalam materi kenampakan alam hubungannya dengan keragaman 

sosial dan budaya melalui metode Mind Mapping (peta pikiran) kelas IV. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi dunia pendidikan. 

Disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi sekolah – 

sekolah dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik terutama dalam materi 

kenampakan alam hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa: 

1) Melatih daya ingat siswa. 

2) Memudahkan siswa dalam pencatatan. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

mengembangkan kombinasi metode Mind Mapping sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah: 

Sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan siswa pada hasil belajar 

siswa yang kurang dari KKM terutama pada materi kenampakan alam 

dengan keragaman sosial dan budaya. 

d. Bagi Peneliti 

1) Sebagai upaya untuk meningkatkan daya ingat siswa. 

2) Dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenis. 
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1.6 Batasan Istilah 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Masing-masing jenis 

hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni  (a) keterampilan 

intelektual, (b) strategi kognitif, (c) sikap, dan (d) keterampilan motoris. 

2. Materi kenampakan alam hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. 

Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut 

dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam 

yang berbeda-beda. Ada yang berbuki-bukit,  ada pula daerah yang tertutup 

atau digenangi oleh air. Pada dasarnya kenampakan alam dibagi menjadi dua 

bagian yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam 

wilayah perairan. Materi ini SK nya adalah memahami sejarah, kenampakan 

alam, dan lingkungan suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

KD: Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. 

3. Mind Mapping 

Mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir kesegala arah, 

menagkap berbagai sudut. Mind Mapping adalah alat berpikir organisasional 

yang sangat hebat. Mind mapping dapat diistilahkan sebagai pisau tentara 

Swiss otak. Mind Mapping adalah cara termudah untuk menempatkan 

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan 

(Buzan, 2006:4) 
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4. Metode Pembelajaran 

Aziz Wahab (2007:36) menyebutkan metode digunakan untuk menunjukan 

serangkaian kegiatan guru yang terarah yang menyebabkan siswa belajar. 

Metode dapat pula dianggap sebagai cara atau prosedur yang keberhasilannya 

adalah di dalam belajar, atau sebagai alat yang menjadikan mengajar menjadi 

efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


