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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Peran pendidikan adalah menciptakan kehidupan 

yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Peranan pendidikan sangat 

penting dalam  menciptakan masyarakat yang memiliki sumber daya 

manusia yang memadai untuk melaksanakan peranannya di masa 

mendatang. Dari pernyataan di atas menegaskan bahwa pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu perkembangan peserta 

didik mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Inti dari kegiatan pendidikan 

adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber-sumber 

pendidikan lain, dan berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. 

Keberhasilan dalam dunia pendidikan tidak lepas dari peranan 

seorang guru dalam proses pembelajarannya. Suatu proses pembelajaran 

bisa dikatakan berhasil apabila pembelajaran tersebut mencapai tujuan yang 

diharapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan 

suatu proses interaksi antara proses belajar dan mengajar yang dilakukan 

oleh guru dan peserta didik, dimana proses pembelajarannya harus 

berurutan. Jika proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan efisien 

maka tujuan yang diharapkan oleh guru juga akan berjalan dengan baik 

pula. Tujuan yang diharapkan itu diantaranya adalah meningkatnya hasil 

belajar siswa. 
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Untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan dalam proses 

pembelajaran hendaknya guru diberi kebebasan memilih strategi, 

pendekatan, model, metode dan teknik pembelajaran yang paling efektif 

sesuai dengan karateristik siswa, mata pelajaran, lingkungan dan sumber 

daya yang siap digunakan di sekolah. Pemilihan dan pengembangan strategi 

belajar hendaknya berpusat pada siswa (student centered) agar dapat 

melibatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga pembelajarannya bisa bermakna bagi kehidupan siswa. 

Untuk menghadapi zaman yang semakin maju dan modern agar tidak 

jauh tertinggal dengan negara-negara lain suatu negara harus memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas dan kompetitif. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan tersebut. Untuk menjadi 

manusia yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 

seorang peserta didik harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan 

salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA adalah mata 

pelajaran yang berhubungan daengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis. Mata pelajaran ini menuntut peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal dasar peserta 

didik untuk mengembangkan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan di 

masa mendatang. 

Tujuan pembelajaran IPA adalah mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif dan kesadaran peserta didik tentang adanya hubungan saling 
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mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Selain 

itu, pembelajaran IPA juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa 

untuk menghargai alam dan isinya sebagai salah satu ciptaan Tuhan dan 

dapat berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkunagan alam yang ada di sekitarnya (dalam Samatowa, 2010: 2). 

Pencapaian tujuan pembelajaran IPA tersebut sangatlah dipengaruhi 

oleh kegiatan pembelajarannya dan strategi belajar yang digunakan sebagai 

penunjang kegiatan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Dalam 

kegiatan pembelajaran ini, seorang guru harus menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif yang dapat menunjang terjadinya perubahan peserta 

didik ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini guru dapat menggunakan 

berbagai macam strategi belajar yang tepat untuk kegiatan pembelajarannya. 

Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

yang diharapkan mampu mempermudah pemahaman siswa dengan 

penggalian melalui pikiran mereka dan menuangkannya kembali dalam 

kata-kata, warna, garis dan gambar. 

Hasil observasi yang dilakukan di kelas IV SDN Kebonagung 06 

Malang peneliti menemukan masalah bahwa strategi belajar yang telah 

digunakan guru masih belum berjalan dengan baik. Materi yang diajarkan 

adalah penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Pada materi ini 

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan pemahaman untuk 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hal ini diketahui 

dari analisis data hasil observasi awal. Banyak siswa yang mendapatkan 

nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM),  60% siswa 
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mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Nilai 

KKM dari sekolah tersebut adalah 75. 

Melihat permasalahan yang ada, maka peneliti mempunyai solusi 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi 

belajar yang tepat dan sesuai. Dalam materi penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya bisa menggunakan strategi belajar peta 

konsep (concept mapping). Dengan strategi belajar peta konsep, peserta 

didik dapat membedakan benda-benda, peristiwa atau kejadian yang ada 

dalam lingkungan sekitar. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan 

peserta didik dalam belajar konsep ini, yaitu (1) mengurangi beban berat 

memori otak karena kemampuan manusia terdapat dalam 

mengkatagorisasikan berbagai stimulus; (2) merupakan unsur-unsur 

pembangun dalam berpikir; (3) merupakan dasar proses mental yang lebih 

tinggi; (4) diperlukan untuk memecahkan  masalah. 

Keunggulan menggunakan strategi belajar peta konsep adalah peta 

konsep menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu 

mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. Peta 

konsep membantu guru memahami macam-macam konsep yang ditanamkan 

di topik lebih besar yang di ajarkan. Para guru yang telah menggunakan peta 

konsep menemukan bahwa peta konsep memberi mereka basis logis untuk 

memutuskan ide-ide utama apa yang akan dimasukkan atau dihapus dari 

rencana-rencana dan pengajaran sains mereka. 

Dari masalah yang ada di atas, salah satu solusi yang digunakan oleh 

peneliti adalah dengan menggunakan strategi belajar peta konsep dalam 
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kegiatan pembelajaran. Melalui strategi belajar peta konsep ini dapat 

mengajarkan siswa tentang cara belajar yang lebih efektif dan lebih mudah 

untuk memahami materi yang diajarkan. Karena dalam strategi 

pembelajaran peta konsep ini siswa diajarkan untuk merancang konsep dari 

materi yang diajarkan agar siswa lebih mudah dalam belajar dan memahami 

materi pelajarannya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Dengan Penggunaan Strategi Belajar Peta 

Konsep Pada Siswa Kelas IV SDN Kebonagung 06 Malang. 

Peneliti berharap dengan menggunakan strategi belajar peta konsep 

ini hasil belajar siswa dapat meningkat khususnya pada pembahasan materi 

pokok penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas fokus masalah pada 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam 

pembelajaran IPA dengan materi penggolongan hewan berdasarkan jenis 

makanannya. Pada pokok bahasan ini prestasi yang diperoleh peserta didik 

masih sangat rendah. Ini dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru masih kurang efektif karena tidak adanya strategi belajar yang 

tepat untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan strategi belajar peta konsep untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan sesuai dengan harapan peneliti. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana penerapan strategi belajar peta konsep untuk peningkatan 

hasil belajar pada kegiatan pembelajaran pokok bahasan penggolongan 

hewan berdasarkan makanannya di kelas IV SDN Kebonagung 06 

Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik setelah penggunaan 

strategi belajar peta konsep pada pokok bahasan penggolongan hewan 

berdasarkan makanannya di kelas IV SDN Kebonagung 06 Malang? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 

1. Mengetahui penerapan penggunaan startegi belajar peta konsep untuk 

peningkatan hasil belajar pada kegiatan pembelajaran pokok bahasan 

penggolongan berdasarkan makanannya di kelas IV SDN Kebonagung 

06 Malang. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 

menggunakan strategi belajar peta konsep pada pokok bahasan 

penggolongan hewan berdasarkan makanannya di kelas IV SDN 

Kebonagung 06 Malang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini 

bermanfaat bagi: 
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1. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

kemampuan bernalar serta kemampuan mengingat dan memahami 

pokok bahasan tentang penggolongan hewan berdasarkan 

makanannya menggunakan strategi belajar peta konsep. 

2. Bagi guru, dapat menumbuh kembangkan kreativitas pembelajaran 

yang inovatif, menggunakan strategi belajar peta konsep sehingga 

hasil belajar siswa dapat di tingkatkan dengan sebaik-baiknya. 

3. Bagi sekolah, dapat sebagai bahan referensi untuk penerapan 

penggunaan strategi belajar peta konsep dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

4. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan 

peneliti dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik 

yang profesional dan mampu menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti.  

 

1.6. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian tentang Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Menggunakan Strategi Belajar Peta Konsep, terdapat batasan istilah seperti: 

1. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam proses 

pembelajaran yang dapat dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Tingkah 

laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik (dalam Nana Sudjana, 2008: 3). 

2. IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejalah alam dan 

kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum 
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yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen (dalam 

Samatowa, 2010: 3). 

3. Strategi belajar merupakan suatu garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan 

dengan kegiatan belajar mengajar, bisa diartikan sebagai pola umum 

kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Trianto, 

2010: 139). 

4. Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan 

bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain 

pada kategori yang sama dengan menggunakan kata-kata, warna, garis, 

dan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk diingat 

oleh pembuat maupun pembacanya (dalam Trianto, 2010: 158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


