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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru sebagai 

pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya 

interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Dalam konteks 

penyelenggaraan, guru merencanakan kegiatan pengajarannya secara 

sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang 

pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. 

Pendidikan mempunyai peranan penting mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memperoleh kesuksesan dalam karier, kehidupan karier dan 

kehidupan pribadi, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan 

masyarakat, dalam hal ini guru memegang peranan penting. Dalam 

penerapan pembelajaran, guru dapat menggunakan metode pembelajaran 

yang variatif sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat lebih baik. 

Seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi 

peserta didik. Dalam memilih model pembelajaran, guru dapat 

memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran serta sumber-

sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran dapat 

diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. 

Menurut Sardiman A. M. (2004:165), guru yang kompeten adalah guru yang 

mampu mengelola program belajar-mengajar. Mengelola memiliki arti yang 

luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu menguasai 
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keterampilan dasar mengajar, seperti membuka dan menutup pelajaran, 

menjelaskan, menvariasi media, bertanya, memberi penguatan, dan 

menerapkan strategi, teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan 

pembelajaran yang kondusif. Terutama pada pembelajaran PKn di SD, 

materi yang diajarkan berupa nilai, moral, dan norma dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa hanya menerima pelajaran tapi belum memahami dan 

menerapkan materi yang didapatkan di dalam kehidupan mereka. Hasil 

penelitian maupun hasil survei menunjukkan bahwa nilai PKn yang 

mestinya harus menekankan pada sikap, pengetahuan dan ketrampilan, 

namun kenyataannya masih belum sesuai sasaran yaitu menerapkan nilai-

nilai, moral, dan norma sebagai warga negara Indonesia yang baik. 

Hasil observasi awal dengan guru kelas 4 SDN Kebonsari 2 Malang 

diperoleh bahwa dalam pembelajaran PKn, siswa sulit memahami materi 

yang dipelajari. Siswa hanya menerima materi atau penjelasan dari guru, 

menulis dan mendengarkan informasi dari guru saja. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti bahwa ada sebagian besar 

siswa kelas IV SDN Kebonsari 2 Malang hasil belajarnya kurang yaitu nilai 

siswa kurang dari 71 dalam mata pelajaran PKn, siswa dikatakan tuntas 

apabila lebih dari 70 dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Data nilai yang diperoleh hasil belajar siswa yang masih di bawah KKM, 

yaitu sebesar 47,73% dan siswa yang memenuhi KKM yaitu sebesar 

52,27%. Rata-rata nilai keseluruhan adalah 71,22. Dengan kondisi tersebut 

hasil belajar siswa belum mencapai ketuntasan dengan KKM 70 dan 

ketuntasan kelas 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 
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belum memenuhi KKM. Dari kondisi tersebut, maka guru dapat 

menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif dalam pembelajaran. 

Guru harus pandai dalam memilih berbagai model dan metode yang relevan 

dengan materi ajar agar dapat mudah dipahami oleh siswa. 

Salah satu solusi alternatif pada permasalahan yang terjadi yaitu dapat 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dalam pembelajaran 

PKn. Model pembelajaran Mind Mapping adalah satu cara mencatat yang 

yang kreatif, efektif, dan memetakan pikiran. Adanya kombinasi warna, 

simbol, bentuk dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap 

informasi yang diterima. Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa 

ketika berada di ruang kelas pada saat proses belajar akan mempengaruhi 

penciptaan peta pikiran. Dengan demikian siswa akan lebih mudah 

memahami materi yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan penelitian tindakan kelas 

dengan menerapkan model pembelajaran Mind Mapping khususnya materi 

globalisasi, sehingga penelitian ini berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKn 

Tentang Globalisasi Dengan Model Pembelajaran Mind Mapping Siswa 

Kelas 4 SDN Kebonsari 2 Malang. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

 

 



4 
 

 

1. Siswa belum memahami materi PKn. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn belum memenuhi KKM yaitu 

sebesar 21 siswa (47,13%) dari jumlah keseluruhan siswa di kelas 4A. 

3. Mind Mapping merupakan alternatif model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn dan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Penulis membatasi masalah dalam bentuk pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Mind Mapping untuk mata 

pelajaran  PKn tentang globalisasi kelas 4 di SDN Kebonsari 2 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKn tentang 

globalisasi dengan model pembelajaran Mind Mapping siswa kelas 4 SDN 

Kebonsari 2 Malang? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, ada beberapa 

tujuan yang terkait dengan judul yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Mind Mapping 

untuk mata pelajaran  PKn tentang globalisasi kelas 4 SDN Kebonsari 2 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 

Kebonsari 2 Malang pada mata pelajaran PKn pada materi globalisasi. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah 

dan peneliti. Adapun manfaat dari peneltian ini sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

a. Umum 

Secara umum, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam 

penelitian tentang pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) khususnya di 

bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bagi peserta didik agar 

dapat meningkatkan hasil belajar dan bagi para pendidik agar 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Khusus 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

munculnya penelitian sejenis, sehingga menjadi suatu hal yang baik 

terhadap penelitian tentang pengembangan model pembelajaran Mind 

Mapping pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga 

lebih bervariasi dalam pembelajaran. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

1) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

yang disampaikan oleh guru. 

2) Dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang 

disampaikan guru terutama pada mata pelajaran PKn. 
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b. Guru 

1) Sebagai salah satu informasi atau wacana baru mengenai 

pembelajaran aktif dengan melalui model pembelajaran Mind 

Mapping. 

2) Sebagai salah satu informasi tentang pembelajaran aktif dalam 

proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa. 

c. Sekolah 

1) Sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2) Memberikan salah satu informasi mengenai variasi strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajara siswa dan 

sebagai referensi model-model pembelajaran di sekolah. 

d. Peneliti 

Memberikan pengalaman mengajar tentang penerapan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Mind Mapping dan 

menambah wawasan yang berguna untuk diterapkan kelak sebagai 

guru. 

 

1.6. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah 

yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah yang berada 

pada judul. 
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Adapun batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan 

PTK ini adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Mind Mapping 

Model pembelajaran sendiri diartikan sebagai prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar, dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Menurut Iwan Sugiarto (dalam artikel Herdian. 

2009), Peta pikiran (Mind Mapping) adalah satu cara mencatat yang 

menggunakan kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya dalam 

mencatat informasi tersebut. Peta pikiran memadukan dan 

mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). Hasil belajar 

yang dimaksud adalah hasil karya Mind Map siswa serta hasil tes berupa 

soal, dari kedua nilai tersebut dibagi menjadi dua sehingga menghasilkan 

nilai akhir. 

3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

mempelajari tentang nilai, moral, dan norma. Menurut Kep. Dirjen dikti 

No. 267/Dikti/2000, materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

tentang hubungan warga negara dengan negara, dan Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Tujuan utama dalam pengembangan 
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pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terbentuknya sikap 

atau perilaku siswa. 

4. Globalisasi 

Kata "globalisasi" diambil dari kata globe yang artinya bola bumi 

tiruan atau dunia tiruan. Kemudian, kata globe menjadi global, yang 

berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi, globalisasi 

adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh 

menjadi kelompok masyarakat (Bestari, 2008:79). Achmad Suparman 

menyatakan, Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda 

atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi 

oleh wilayah. Menurut pendapat di atas dapat  kesimpulan, bahwa 

globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok.
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