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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) secara umum dipahami sebagai ilmu 

yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan 

masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, 

penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat pula 

dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah 

yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk 

ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, 

dan teori yang berlaku secara universal, Trianto (2010: 141). 

IPA yang dasarnya tersusun atas tiga komponen yang berupa 

konsep, prinsip, dan teori pada jenjang pendidikan sekolah dasar mencakup 

tiga bidang ilmu dasar, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Hal tersebut sejalan 

dengan ciri khas IPA sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar 

yang sifatnya terpadu (integrated) dari sejumlah mata pelajaran dengan 

tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga 

pengorganisasian materi/ bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, 

karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pengertian dan ciri 

khas dari mata pelajaran IPA tersebut, peserta didik diharapkan memperoleh 

pengalaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 
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Menurut Trianto (2009: 17) menyatakan bahwa pembelajaran 

hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainya) dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan pengertian 

pembelajaran tersebut, pembelajaran tentunya tidak terlepas dari metode dan 

media pembelajaran yang mendukung pelaksanaannya.  

Aspek penting dalam mendukung terlaksananya pembelajaran 

salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran. Menurut Munadi 

(2010: 7) media pembelajaran dapat dipahami sebagai “Segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”. Merujuk pada 

pengertian tersebut, media pembelajaran dalam pembelajaran memegang 

peranan penting dalam penyampaian materi dengan prosedur pelaksanaan 

pembelajaran yang terencana yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif sehingga proses belajar bagi siswa dapat berjalan efektif dan 

efisien. Menurut jenisnya, terdapat berbagai jenis media pembelajaran mulai 

dari audio, visual, audio visual, dan multimedia yang dapat dipilih dan 

diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Dengan demikian media 

pembelajaran sangatlah penting dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya 

pembelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Mei 2012 di 

SDN Wonosalam I Jombang yang diketahui berdasarkan wawancara dengan 

guru kelas 5. Guru menyatakan bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran 
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IPA selama ini masih berpusat pada guru, dimana guru menjelaskan materi 

terlebih dahulu dan siswa membuat catatan dari penjelasan guru. Metode 

pembelajaran yang digunakan guru diantaranya adalah metode ceramah dan 

penugasan. Selain itu media yang digunakan guru masih terbatas pada media 

pembelajaran yang berupa buku paket dan LKS. Metode pembelajaran yang 

diterapkan tersebut hasil perolehan nilai yang dilampirkan terlihat masih 

banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan yaitu 72. Jumlah seluruh siswa dalam satu 

kelas adalah 37 siswa yang terdiri dari 15 siswa perempuan dan 22 siswa 

laki-laki  terdapat 57% siswa yaitu sejumlah 21 siswa mendapat nilai kurang 

dari KKM, dan 43% siswa yaitu sejumlah 16 siswa berhasil mencapai KKM 

yang telah ditetapkan. 

Untuk itu perlu dicari pemecahan masalah dalam hal penggunaan 

media pembelajaran yang tepat bagi seluruh siswa sehingga pembelajaran di 

kelas dapat menjadi lebih menyenangkan. Oleh karena itu peneliti bermaksud 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Wonosalam I Jombang 

dengan menggunakan media mind map. Penggunaan media mind map di 

dalam pembelajaran melibatkan peranan otak kiri dan otak kanan sehingga 

siswa dituntut untuk berfikir kreatif, berfikir menggunakan logika, dan 

belajar menganalisa urutan. Dengan melibatkan otak kanan dan otak kiri 

maka anak dapat berkonsentrasi dalam belajar, cepat memahami pelajaran, 

dapat mengingat pelajaran dalam waktu yang relatif lama, serta belajar 

bermakna dan menyenangkan. 
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Mind Map adalah cara termudah untuk  menempatkan informasi ke 

dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak—Mind Map adalah 

cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” 

pikiran-pikiran kita, Buzan (2011: 4). Mind Map menggunakan kemampuan 

otak akan pengenalan visual untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. 

Dengan kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang melengkung, Mind 

Map lebih merangsang secara visual daripada metode pencatatan tradisional, 

yang cenderung linier dan satu warna. Ini akan sangat memudahkan kita 

mengingat informasi Mind Map, Buzan (2011: 9). Oleh karena itu 

penggunaan media pembelajaran Mind Map diharapkan mampu membantu 

siswa dalam teknik penyusunan catatan dan juga membantu siswa 

menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. 

Mind Map juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga 

mempermudah dalam mengingat informasi. Mind Map memiliki struktur 

alami yang memancar dari pusat. Menggunakan garis lengkung, simbol, kata, 

dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian aturan yang sederhana, 

mendasar, alami, dan sesuai dengan cara kerja otak. Mind Map menjadikan 

daftar informasi yang panjang dialihkan menjadi diagram warna-warni, 

sangat teratur, dan mudah diingat. Beberapa kelebihan penggunaan Mind 

Map menurut Toni Buzan (2011: 6) diantaranya adalah dapat membantu kita 

untuk merencana, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, 

menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan 
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pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, 

dan melihat “gambar keseluruhan”.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

akan berusaha menerapkan pembelajaran dengan media “Mind Map” pada 

mata pelajaran IPA yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SDN Wonosalam I Jombang. Judul penelitian yang dilakukan adalah 

“Penggunaan Media Mind Map untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

pada Siswa Kelas V SDN Wonosalam I Jombang”. 

B. Fokus Masalah 

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 

IPA siswa kelas V SDN Wonosalam I Jombang yang disebabkan karena: 

1. Kurangnya penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SDN Wonosalam I Jombang. 

2. Kegiatan belajar siswa kelas V SDN Wonosalam I Jombang pada 

pembelajaran IPA yang monoton karena matode mengajar yang digunakan 

guru masih sebatas ceramah dan penugasan. 

3. Kegiatan belajar masih berpusat pada guru, dimana guru menjelaskan 

materi terlebih dahulu dan siswa membuat catatan dari penjelasan tersebut. 

Merujuk pada permasalahan tersebut, penggunaan media “Mind Map” 

pada pembelajaran IPA diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media mind 

map untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Wonosalam I 

Jombang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan media mind 

map pada siswa kelas V SDN Wonosalam I Jombang?  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

media mind map untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Wonosalam I Jombang. 

2. Untuk menjelaskan peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan 

media mind map pada siswa kelas V SDN Wonosalam I Jombang. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

semua  pihak  yang  terkait  dalam  dunia  pendidikan.  Adapun  manfaat  yang 

diharapkan antara lain:  

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat belajar meningkatkan kemampuan penggunaan variasi 

media pembelajaran sebagai bekal menjadi guru dengan  menerapkan media 

“Mind Map”. 
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2. Bagi Guru 

a) Memberikan  informasi  dan masukan  dalam  usaha meningkatkan hasil  

belajar IPA siswa dengan menerapkan media “Mind Map”. 

b) Membuka wawasan guru akan keberagaman media pembelajaran. 

c) Mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran IPA yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa.   

3. Bagi Siswa 

a) Membantu siswa untuk memusatkan perhatian dengan penggunaan 

kombinasi warna dan gambar yang lebih menarik. 

b) Membantu siswa dalam mengelompokkan materi pelajaran yang panjang 

menjadi diagram warna-warni yang teratur dan mudah diingat. 

c) Membantu siswa untuk mengingat lebih baik suatu materi pelajaran karena 

adanya rangkaian konsep yang saling terhubung. 

d) Membantu siswa untuk belajar lebih cepat dengan adanya pemetaan 

konsep suatu materi pelajaran. 

4.  Bagi Sekolah 

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka perbaikan 

sistem pembelajaran dan dapat digunakan oleh guru yang lain sebagai 

referensi dalam memilih dan menerapkan suatu media pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam penelitian ini maka perlu 

di definisikan beberapa istilah kunci sebagai berikut : 

1) Penggunaan  

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan penggunaan sebagai proses, cara, 

perbuatan menggunakan sesuatu atau pemakaian. Berdasarkan pengertian 

tersebut penelitian ini berarti perbuatan menggunakan atau pemakaian Mind 

Map di dalam proses pembelajaran IPA. 

2) Media Mind Map  

Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Penelitian ini 

media pembelajaran yang diterapkan adalah media Mind Map. Mind mapping 

merupakan teknik mencatat dengan cara meringkas materi, yang bertujuan 

untuk mengkaji ulang materi yang telah dipelajari dengan memetakan materi 

secara terstruktur yang saling berhubungan serta menggunakan warna, garis, 

kata, simbol, dan gambar sehingga lebih menarik dan lebih mudah 

memahaminya.  

3) Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008: 22). Hasil belajar yang 

diperoleh siswa akan mencerminkan kemampuan siswa tersebut dalam 
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memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar. Dalam penelitian 

ini hasil belajar adalah skor hasil tes tertulis yang diperoleh siswa pada mata 

pelajaran IPA setiap akhir siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


