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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bab 1 pasal 1 disebutkan, bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Berdasarkan defenisi ini maka dapat digaris bawahi bahwa 

suasana belajar dan proses pembelajaran pada siswa sangat diprioritaskan.  

Proses pembelajaran sebagai bentuk interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

keberhasilannya akan ditunjukkan dengan dikuasainya materi oleh siswa. 

Tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran biasanya 

dinyatakan dengan nilai, selain dengan penguasaan siswa terhadap materi, 

guru juga hendaknya menggunakan beberapa model yang tepat untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa. 

Sebagaimana ditentukan oleh Shoimin (2014) bahwa proses belajar 

mengajar dapat dipengaruhi oleh emosi, politik, ekonomi, sosial, 

teknologi, dan lain–lain. Apabila siswa merasa terpaksa mengikuti proses 
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pembelajaran, mereka akan kesulitan memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Maka dari itu, semestinya guru mampu menciptakan suasana 

kondusif sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. 

Agar pembelajaran efektif dan menyenangkan, perlu adanya perubahan 

cara mengajar dari model pembelajaran tradisional menuju pembelajaran 

inovatif. Caranya ialah dengan melibatkan siswa secara aktif, bukan 

menjadikannya sebagai objek. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, 

tetapi pada siswa. Metode yang digunakan pun bukan lagi yang bersifat 

monoton, melainkan bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan siswa secara keseluruhan. 

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mengantisipasi 

perkembangan teknologi yang tidak terlepas dari perkembangan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta–fakta, 

konsep–konsep, atau prinsip–prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari–hari. Proses pembelajarannya menekan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Trianto, 2007 ). 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang 

mempelajari peristiwa–peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan 
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observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa 

mengetahui pengetahuan. Menurut (Trianto,2007) dalam proses 

pembelajaran IPA peserta didik diarahkan untuk membandingkan hasil 

prediksi peserta didik dengan teori melalui eksperimen dengan 

menggunakan metode ilmiah. Pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar 

menekannkan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan agar 

peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari 

tahu” dan “berbuat”, hal ini akan membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.   

Adapun hakikat dan tujuan pembelajaran IPA diharapkan dapat 

memberikan antara lain: 1)   Kesadaran akan keindahan dan keteraturan 

alam untuk meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

2)   Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, 

fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan dan hubungan 

antara sains dan teknologi, 3)   Keterampilan dan kemampuan untuk 

menangani peralatan, memecahkan masalah dan melakukan observasi, 

4)   Sikap ilmiah antara lain skeptis, kritis, sensitive, objektif, jujur, 

terbuka, benar dan dapat bekerja sama, 5) Kebiasaan 

mengembangkan  kemampuan berpikir analitis induktif dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam, 6)   Apresiatif terhadap sains dengan menikmati 

dan menyadari keindahan keteraturan perilaku alam serta penerapannya 

dalam teknologi (Depdiknas dalam Trianto, 2010). 
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Kebutuhan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah 

dasar tidak bisa dapat dilepas dari peran guru dalam menggunakan model 

pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran IPA dalam menetukan 

keberhasilan belajar peserta didik. Penggunaan model pembelajaran yang 

tepat, dapat menjadikan siswa dalam mencapai hasil belajar yang tinggi 

dan dapat mengembangkan potensi yang tersimpan di dalam diri siswa, 

sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk belajar IPA dan tidak 

menganggap pelaajaran IPA sebagai pelajaran yang membosankan. 

Dari hasil observasi pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) yang dilakukan oleh peneliti di SDN Kandangan 3 Kabupaten 

Kediri khususnya kelas 5-A dn 5-B pada tanggal 10 November 2015, 

diketahui pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru dan banyak siswa yang kurang kreatif 

dalam hal menyimpulkan materi yang telah diajarkan oleh guru, hal 

tersebut tampak ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa mereka 

tidak bisa menjawab sebaliknya ketika guru memberikan soal–soal untuk 

dikerjakan siswa mengalami kesulitan untuk menjawabnya. 

Dari hasil observasi ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap  

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa kelas V-A 

dan V-B SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri, belum berkembang secara 

optimal. Kurang optimalnya proses pembelajaran terlihat dari pernyataan 

sebagian besar siswa SDN Kandangan 3 mengatakan bahwa pembelajaran 

IPA itu sangat membosankan, rumit dan siswa sering tidak mengetahui 

materi apa yang sedang dipelajarinya.  
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Banyaknya permasalahan yang ditemukan pada saat pembelajaran 

IPA ini berarti bahwa pembelajaran IPA di kelas 5 SDN Kandangan 3 

Kabupaten Kediri kurang berhasil. Kenyataan ini didukung ketika pada 

saat ulangan masih banyak siswa yang nilainya berada dibawah KKM. 

Diduga tidak tercapainya KKM tersebut disebabkan dalam belajar IPA 

kurang melibatkan siswa. Kurangnya keterlibatan siswa dikarenakan guru 

cenderung menggunakan metode ceramah pada saat menyampaikan materi 

pelajaran IPA. Permasalahan ini dicoba akan diatasi dengan menggunakan 

model pembelajaran Mind Mapping. 

Model pembelajaran Mind Mapping atau pemetaan pikiran 

merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajar untuk menghasilkan gagasan, 

mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru menurut 

Silberman,1996 dalam (Shoimin, 2014). Pemetaan pikiran merupakan cara 

yang sangat baik untuk menghasikan dan menata gagasan sebelum mulai 

menulis (Hernowo, 2003). Meminta pembelajaran untuk membuat peta 

pikiran memungkinkan mereka mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif 

apa yang telah mereka pelajari atau apa yang tengah mereka rencanakan. 

 Mind Mapping merupakan cara untuk menempatkan informasi ke 

dalam otak dan mengambilnya kembali ke luar otak. Bentuk Mind 

Mapping seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai banyak 

cabang. Seperti halnya peta jalan kita bisa membuat pandangan secara 

menyeluruh tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. 

Dengan sebuah peta kita bisa merencanakan sebuah rute yang tercepat dan 

tepat dan mengetahui kemana kita akan pergi dan dimana kita berada. 
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Pemetaan pikiran membantu pembelajar mengatasi kesulitan, 

mengetahui apa yang hendak ditulis, serta bagaimana mengorganisasi 

gagasan, sebab teknik ini mampu membantu pembelajar menemukan 

gagasan, mengetahui apa yang akan ditulis pembelajar, serta bagaimana 

memulainya (Shoimin, 2014). 

Berdasarkan latar belakang di atas, Hal ini yang mendorong 

penulis untuk mengambil judul skripsi “ Pengaruh Model Pembelajaran 

Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA 

) pada Siswa Kelas V di SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini di 

rumuskan : 

1.2.1 Bagaimana pengaruh  model pembelajaran Mind Mapping terhadap 

hasil belajar kognitif Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) pada siswa 

kelas V di SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri? 

1.2.2 Bagaimana pengaruh  model pembelajaran Mind Mapping terhadap 

hasil belajar afektif Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) pada siswa 

kelas V di SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri? 

1.2.3 Bagaimana pengaruh  model pembelajaran Mind Mapping terhadap 

hasil belajar psikomotor Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) pada 

siswa kelas Vdi SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolak ukur keberhasilan 

dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :  

1.3.1 Untuk  menggambarkan pengaruh  model pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar kognitif  dalam proses 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V di SDN Kandangan 3 

Kabupaten Kediri. 

1.3.2 Untuk menggambarkan pengaruh  model pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar afektif dalam proses pembelajaran 

IPA pada siswa kelas V di SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri. 

1.3.3 Untuk mengambarkan pengaruh  model pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar psikomotor dalam proses 

pembelajaran IPA pada siswa kelas V di SDN Kandangan 3 

Kabupaten Kediri.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

memperkaya konsep–konsep, teori–teori terhadap 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ditingkat 

sekolah dasar. 

1.4.1.2 Dapat mengetahui pengaruh model pembelajaran “ Mind 

Mapping “  terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
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(IPA) pada siswa kelas 5 di SDN Kandangan III Kabupaten 

Kediri sehingga dapat dijadikan kajian ilmiah dalam 

pembelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Sekolah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi guru dan lembaga sekolah dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) pada siswa kelas V di SDN 

Kandangan 3 Kabupaten Kediri. Selain itu juga penelitian 

ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada sekolah 

sebagai bahan evaluasi bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

1.4.2.2 Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 

dan pengetahuan khususnya bagi guru dan dapat digunakan 

sebagai rujukan dalam melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping untuk 

meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA).  
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1.4.2.3 Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi 

siswa pada bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 

lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

kegiatan pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping untuk meningkatkan hasil 

belajarr. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Defenisi istilah dalam penelitian ini adalah:  

1.5.1 Pembelajaran adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan pendidik 

atau guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu 

pengetahuan, dengan cara mengorganisasikan dan menciptakan 

suatu sistem lingkungan belajar dengan berbagai metode sehingga 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih optimal.  

1.5.2 Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya tujuan–tujuan pengajaran, tahap–

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. 
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1.5.3 Mind Mapping adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainya untuk 

memberi kesan. Pemetaan pikiran merupakan cara yang sangat 

baik untuk menghasilkan dan menata gagasan sebelum mulai 

menulis. 

1.5.4 Hasil Belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka–angka 

atau skor setelah diberi tes hasil belajar pada setiap akhir 

pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk 

melihat penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran. 

1.5.5 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan 

deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah 

gejala yang dapat dipercaya. 

 

1.6 Batasan Masalah 

Agar peneliti ini tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan, maka 

peneliti  menetapkan batasan – batasan sebagai berikut: 

1.6.1 Lokasi yang diteliti 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri 

yang beralamat di Jl. Pasar Hewan 123 Pandean Ds. Kandangan 

Kec. Kandangan Kabupaten Kediri.  
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1.6.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah  siswa kelas 5A dan 

5B di SDN Kandangan 3 Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 

2015/2016. 

1.6.3 Waktu dan Materi 

Penelitian ini dilaksanakan pada  semester genap tahun ajaran 

2015/2016 pada bulan Mei dengan materi pelajaran gaya magnet. 

1.6.4 Langkah-langkah model pembelajaran Mind Mapping 

Adapun langkah–langkah model pembelajaran Mind Mapping yang 

akan diterapkan atau diaplikasikan peneliti, merujuk pada pendapat 

Depotter (2005) dalam (Shoimin, 2014) yaitu : 

1) Guru menyajikan materi sebagaimana biasanya 

2) Guru membagi siswa menjadi bebearapa kelompok, kemudian 

siswa diminta untuk duduk sesuai dengan kelompoknya 

3) Guru menjelasakn beberapa aturan yang harus dilakukan dalam 

membuat Mind Mapping : 

- Tulis gagasan utamanya di tengah–tengah kertas karton 

dengan lingkaran , persegi, atau bentul lain. 

- Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk 

setiap poin atau gagasan utama. Jumlah cabangnya akan 

bervariasi, tergantung dari jumlah gagasan.  

- Gunakan warna yang berbeda untuk tiap-tiap cabang. 

- Tuliskan kata kunci pada tiap-tiap cabang yang 

dikembangkan untuk detail. Kata–kata kunci adalah kata–
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kata yang menyampaikan inti sebuah gagasan dan memicu 

ingatan pembelajar (siswa). 

4) Guru meminta perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan 

kelompok yang lain mendengar sambil membuat catatan–

catatan kecil untuk memberikan tanggapan. 

5) Guru mengulangi / menjelaskan kembali materi yang sekiranya 

belum dipahami siswa. 

6) Guru memberikan soal–soal yang harus dikerjakan siswa. 

1.6.5 Sistem penilaian 

Menurut Benyamin S. Bloom, dkk (1956) dalam (Arifin, 2012 ) 

hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain, yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

1.6.5.1 Domain kognitif memiliki enam jenis kemampuan yaitu 

Pengetahuan (kemampuan mengingat), Pemahaman 

(kemampuan memahami), Penerapan (Kemampuan 

mengaplikasikan), Analisis (kemampuan menganalisis 

suatu informasi yang luas menjadi bagian–bagian yang 

kecil), Sintesis (kemampuan menggabungkan beberapa 

informasi menjadi satu kesimpulan), Evaluasi (kemampuan 

mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk 

dan memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu. 

1.6.5.2 Domain afektif mencakup Sikap, Tingkah Laku, Minat, 

Emosi dan Motivasi, Kerjasama, Koordinasi dari setiap 
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peserta didik. Aspek penilaian afektif menerima, 

menanggapi, menilai, mengorganisasi, membentuk watak 

1.6.5.3 Domain psikomotor meliputi Meniru, menyusun, 

melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan 

tepat, melakukan tindakan secara alami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




