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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik 

dalam rangka perubahan sikap. Dalam proses tersebut sekurang-kurangnya 

harus melibatkan dua pihak yakni guru dan siswa. Guru memegang peranan 

utama sebagai komunikator dan siswa memegang peran utama sebagai 

komunikan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Suherman 

dalam Jihad. 

 Menurut Suherman dalam Jihad dan Haris (2009:11). 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi 

dua aspek, yaitu: belajar tertuju kepada yang harus dilakukan oleh siswa, 

mengajar berorientasi pada yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi 

pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu 

kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta antara 

siswa dengan siswa disaat pembelajaran sedang berlangsung. 

 

Proses komunikasi juga terjadi dalam pembelajaran yang 

mempunyai bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat penting 

untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (output)  pendidikan. 

Pembelajaran juga memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan kualitas 

pendidikan menjadi rendah, pembelajaran bergantung pada kemampuan guru 

dalam melaksanakan atau mengemas pembelajaran. Menurut Jihad dan Haris 

(2009: 12) bahwa proses pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu dari guru 

kepada siswa, melainkan suatu proses kegiatan, yaitu interaksi antara guru 

dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. 
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Interaksi antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa 

berupa komunikasi pada setiap kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan hal 

tersebut, maka dirancang pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran di SD sangatlah luas, salah satu 

diantaranya adalah mempelajari IPS.  

Menurut pendapat Trianto (2007: 126) mengemukakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, dan 

bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. 

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimbangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat. (Trianto, 

2007: 128) 

 

Tujuan pembelajaran IPS tersebut dapat terealisasikan apabila 

pengembangan potensi siswa dapat diberdayakan dengan baik. Suatu bentuk 

pengembangan potensi siswa yang dapat diberdayakan adalah dengan 

merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengawasi agar terlaksana secara 

efektif dan efisien. (Trianto, 2007: 128) Sehingga pengembangan potensi 

peserta didik dengan materi yang terkandung dalam pelajaran IPS diharapkan 

peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan ketika nanti 

masuk dalam kehidupan di masyarakat, seperti berinteraksi dengan teman, 

guru, orang tua maupun orang lain yang ada disekitarnya.  
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Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa bentuk-bentuk 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

pembelajaran siswa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa 

upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk terciptanya pembelajaran yang 

efektif dan efisien, sehingga diperlukan guru yang kreatif dalam mengajar 

yang dapat menimbulkan pembelajaran yang lebih menarik dan dapat 

menimbulkan siswa lebih tertarik pada materi pelajaran yang disajikan oleh 

guru. 

  Saat pendidik tidak dapat memilih dan menerapkan bentuk-bentuk 

metode pembelajaran yang tepat maka tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial yang telah dijelaskan diatas tidak dapat tercapai. Berdasarkan 

wawancara dengan guru IPS adapun beberapa masalah yang menghambat 

tercapainya tujuan tersebut akibat pendidik tidak dapat menentukan dan 

menerapkan bentuk pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS 

antara lain karena bentuk materi yang tersaji lebih banyak pada hafalan teori 

sehingga guru akan kesulitan untuk menentukan bentuk pembelajaran yang 

dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang banyak dalam waktu 

singkat. Sedangkan pendidik tetap dituntut untuk mampu mencapai 

keberhasilan dalam pembelajaran IPS. 

  Sementara pada mata pelajaran IPS kelas V SD/MI terdapat materi 

pokok tentang menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. Secara konseptual melalui materi tentang menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan  ini pada 

dasarnya diupayakan menjadi jembatan pemahaman masa lampau dengan 
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masa depan bangsa, dengan mempelajari materi ini pula dipetik nilai-nilai 

masa lampau sebagai bentuk pengalaman untuk dapat digunakan bahan 

pertimbangan dihadapi pada masa kini maupun yang akan datang. Materi ini 

bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman tentang perkembangan 

masyarakat Indonesia sejak masa lampau sampai saat ini. Dengan menguasai 

materi tentang menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan siswa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 

   Berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan observasi dan 

wawancara kepada guru kelas V SDN Sumbermanjing Kulon 06 pada tanggal 

15 Desember 2011 untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran bahwa didalam penyampaian materi untuk media yang 

digunakan masih kurang menarik, sehingga siswa mudah bosan.  Jadi 

menyebabkan beberapa siswa menjadi kurang aktif dan aktivitas belajar siswa 

secara umum menunjukkan relatif kurang dan rendah, hal ini terlihat dari 

sikap siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru,sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai.  

Hasil wawancara kepada guru kelas V pada tahun ajaran 2010/2011 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi yang 

berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan KD: 2.4 Menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Siswa yang 

belum tuntas adalah 50% dan berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 

pada pelajaran IPS sebelum diadakan penelitian tindakan kelas menunjukkan 

hasil data awal yang diperoleh peneliti terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 61,2 

(Daftar Nilai Siswa, 2011) masih banyak yang belum memenuhi KKM 
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(Kriteria Ketuntasan Minimal). Sedangkan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 75 (Hasil observasi, 2011), dan kondisi idealnya 75% dari 

jumlah siswa mengalami ketuntasan belajar dengan KKM 75. 

   Menurut guru mata pelajaran IPS, kondisi yang demikian 

disebabkan antara lain: (1). Karena pada saat materi dijelaskan ada siswa 

yang lebih memilih untuk menggambar, bermain sendiri, bahkan bergurau 

dengan teman sebangkunya dan hanya sesekali memperhatikan ketika guru 

memberikan peringatan atau teguran (2). Kurang maksimalnya media yang 

digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, sehingga siswa cepat 

bosan dan tidak dapat menerima penyampaian materi secara maksimal.  

   Berdasarkan dengan kenyataan diatas, dapat dilakukan pendekatan 

kepada siswa-siswi oleh guru untuk memahami kesulitan yang dialami siswa 

saat menerima materi pelajaran IPS. Sehingga pemahaman guru tentang 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa maka guru lebih mudah untuk 

menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran IPS 

di kelas. 

   Hasil dari observasi yang dilakukan sebelumnya di sekolah 

tersebut terutama pada kelas V cenderung menggunakkan metode 

konvensional (ceramah, mendengarkan, mencatat) khususnya dalam mata 

pelajaran IPS materi yang berkaitan dengan sejarah. Dari hasil observasi 

secara langsung siswa lebih senang dengan tipe visual, yaitu pada saat guru 

menyampaikan penjelasan materi siswa lebih senang menggambar sendiri. 

Maka dari itu peneliti menerapkan metode alternatif yaitu mind mapping yang 

sesuai dengan tipe belajar siswa kelas V, karena metode mind mapping 
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merupakan metode mencatat kreatif, mudah dan efektif yang disertai gambar-

gambar di dalamnya, sehingga metode ini sesuai dengan siswa di kelas V 

tersebut pada materi pelajaran IPS. 

   Setelah informasi yang didapatkan guru mengenai masalah-

masalah dalam pemahaman materi pelajaran IPS maka penggunaan metode 

dan penggunaan media yang kurang maksimal dapat ditingkatkan. Karena 

penggunaan metode dan media yang kurang sesuai mengakibatkan siswa 

lebih pasif dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa pun pasti akan kurang. 

Salah satu upaya metode pembelajaran yang bisa membuat siswa akan lebih 

aktif adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter dan usia siswa. Pengetahuan tentang karakter dan masalah siswa 

dalam memahami materi pelajaran dapat membantu meningkatkan hasil 

belajar terhadap materi pengajaran untuk mencapai KKM yang ditentukan. 

Metode pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang dialami peserta 

didik, karakter peserta didik serta tujuan yang ingin dicapai maka metode 

mind mapping dapat menjadi alternatif pilihan. 

Metode mind mapping adalah suatu metode pengajaran yang 

menekankan hubungan atar konsep dalam pembelajaran IPS (sejarah) berupa 

pemetaan pikiran yang merupakan salah satu teknik mencatat tinggi. 

Informasi berupa materi pelajaran lebih banyak teori (sejarah) yang diterima 

siswa dapat diingat dengan bantuan catatan dengan cabang-cabang kata-kata. 

Mereka berfikir dan memunculkan gagasan, bukan hanya melalui bahasa 

imaji, gambar, diagram, kode, symbol, grafik, dan sebagainya yang sama 
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hebatnya dan bahkan lebih dekat dari baris-baris dan kata. (menurut Tony 

Buzan dalam Mahmudhah, 2010: 12) 

 

Kelebihan metode mind mapping ialah merupakan metode 

mencatat yang kreatif, mudah dan efektif. Metode ini akan memudahkan otak 

dalam menyimpan informasi tentang suatu materi atau konsep dengan 

memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak. Dengan adanya 

keterlibatan kedua belahan otak, dan kombinasi warna, simbol, bentuk dan 

sebagainya maka akan memudahkan otak dalam menyerap informasi yang 

diterima. 

   Berkaitan dengan kelebihan-kelebihannya, metode mind mapping 

ini memusatkan perhatian siswa pada saat materi dijelaskan. Siswa terlebih 

dahulu menentukkan topik atau tema yang akan dibuat mind mapping 

berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, dengan mengetahui kejelasan topik 

atau tema yang akan dibuat mind mapping memudahkan siswa memfokuskan 

materi dan membuat cabang atau tema-tema turunannya. Siswa mendapatkan 

kesempatan menuangkan ide-ide kreatifnya dalam menggambar pada 

pembuatan mind mapping berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan. 

Mengkonstruksikan kepada siswa membuat mind mapping yang sederhana 

dengan menggunakan warna, khayalan, gambar atau simbol yang sesuai 

dengan topik atau tema. Mind mapping merupakan cara belajar cepat, efisien, 

unik dan menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan dan tidak akan 

memilih untuk menggambar, bermain sendiri, bahkan bergurau dengan teman 

sebangkunya karena siswa akan dialihkan perhatiannya dengan menggambar 
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dan memberikan warna pada saat membuat mind mapping. Selanjutnya 

menambahkan cabang-cabang berdasarkan topik atau tema pada setiap poin 

atau gagasan utama yang sudah ditentukan dengan menggunakan warna yang 

berbeda untuuk memudahkan siswa mengingatnya dengan baik. Berkaitan 

dengan bentuk materi yang tersaji lebih banyak pada hafalan teori, 

menggunakan mind mapping memudahkan siswa mengingat suatu pokok 

bahasan. Sesuai dengan manfaat mind mapping, yaitu memberi pandangan 

menyeluruh tentang pokok bahasan, mempermudah kerja otak dalam 

mengingat berbagai informasi atau materi, serta lebih efisien dan efektif 

daripada merangkum dengan kata-kata yang panjang. 

Oleh karena itu, manfaat mind mapping tersebut maka pemahaman 

konsep siswa diharapkan menjadi lebih mantap karena materi yang disajikan 

tidak hanya paparan konsep dalam pembelajaran IPS. Oleh karena itu 

penggunaan mind mapping siswa juga diharapkan akan lebih aktif dan dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

   Berdasarkan paparan diatas, penelitian melakukan penelitian 

berjudul “ Penerapan Pembelajaran Metode Mind Mapping Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 06 

Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak Kab. Malang “. 

B.  Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada pada kelas ini adalah hasil belajar belajar 

yang tercapai kurang maksimal sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan 

siswa kelas V SDN Sumbermanjing Kulon 06, hal ini disebabkan karena pada 

saat materi dijelaskan ada siswa yang lebih memilih untuk menggambar, 
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bermain sendiri, bahkan bergurau dengan teman sebangkunya dan hanya 

sesekali memperhatikan ketika guru memberikan peringatan dan teguran. 

Selain itu juga kurang maksimalnya media yang digunakan untuk mendukung 

proses belajar mengajar, sehingga siswa cepat bosan dan tidak dapat 

menerima penyampaian materi secara maksimal. Untuk itu peneliti dan guru 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ingin membantu siswa meningkatkan 

hasil belajar dengan menggunakan metode mind mapping. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran metode Mind Mapping untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN Sumbermanjing 

Kulon 06 kec. Pagak kab. Malang ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan 

pembelajaran metode Mind Mapping untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

pada siswa kelas V SDN Sumbermanjing Kulon 06 Kec. Pagak kab. 

Malang ? 

D. Tujuan penelitian 

1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran metode Mind Mapping untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN Sumbermanjing 

kulon 06 kec. Pagak kab. Malang 

2. Menjelaskan peningkatan hasil belajar dengan  penerapan pembelajaran 

metode Mind Mapping untuk meningkatkan hasil IPS pada siswa kelas V 

SDN Sumbermanjing kulon 06 kec. Pagak kab. Malang 
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E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis yaitu 

penelitian ini dapat menumbuhkembangkan pembelajaran IPS dan 

meningkatkan hasil belajar IPS melalui metode pembelajaran Mind Mapping. 

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis dapat memberikan manfaat bagi: 

1)  Bagi guru: 

a. Dapat memberikan masukan kepada guru tentang metode pembelajaran 

serta cara yang dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil belajar IPS 

melalui metode pembelajaran Mind mapping. 

2) Bagi sekolah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan kegiatan dalam proses belajar mengajar, 

terutama di SDN Sumbermanjing Kulon VI. 

3) Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran Mind Mapping mata pelajaran IPS kelas V SDN 

Sumbermanjing Kulon 06. 

F. Batasan Istilah 

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut 

disajikan batasan beberapa istilah kunci. 

1. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa melalui metode Mind Mapping dalam pembelajaran IPS di 

kelas V SDN Sumbermanjing Kulon 06 Kec. Pagak Kab. Malang. 
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2. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada materi tentang menghargai para 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

3. Mind mapping merupakan cara mencatat yang kreatif. Dalam hal ini 

terlebih dahulu menentukan pokok bahasan untuk pemetaan pikiran, 

kemudian dengan menuliskan pokok bahasan utama dibagian tengah, 

selanjutnya menambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk 

setiap poin atau dari pokok bahasan utama. Menggunakan warna yang 

berbeda pada setiap cabang. Pada setiap cabang yang ada ditambahkan 

simbol atau gambar.  

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa berupa aspek 

kognitif,afektif, dan psikomotor setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya, hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa 

skor tes yang diberikan pada setiap akhir siklus.
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