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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah pondasi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan kualitas sumber 

daya manusia yang ada. Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu sarana 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. 

Banyak siswa yang malas memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh 

guru, karena guru tersebut dianggap memberikan materi yang monoton.  Proses 

pembelajaran IPS di sekolah biasanya lebih ditekankan pada penguasaan materi 

pelajaran sehingga suasana belajar bersifat terpusat dan satu arah. Sehingga 

kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam mengeluarkan ide 

dan kreativitasnya masing-masing. Budaya belajar IPS biasanya menggunakan 

budaya hafalan daripada budaya berfikir. Akibatnya siswa menganggap bahwa 

mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang menuntut untuk banyak menghafal 

dan banyak mencatat saja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas V 

SDN Oro-oro Ombo 02 pada mata pelajaran IPS, guru menyadari bahwa mata 

pelajaran IPS khususnya pada materi sejarah kurang mendapat respon positif dari 

siswa. Siswa menganggap IPS adalah pelajaran yang monoton dan membosankan 

terutama dalam materi sejarah seperti mengahafal tanggal kejadian sejarah, nama-

nama tempat ataupun yang lainnya. Siswa merasa bosan karena dalam mengajar 

guru menggunakan beberapa metode saja, antara lain ceramah, diskusi, dan juga 
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hafalan. Adapun kelebihan metode ceramah yaitu siswa mendapatkan penjelasan 

materi dari guru sacara lengkap, dan adapun kekurangan dari metode ceramah 

yaitu dapat membuat siswa merasa bosan karena pembelajaran hanya berpusat 

pada guru. Dari penggunaan metode-metode tersebut membuat kurang 

maksimalnya proses belajar mengajar, sehingga menyebabkan nilai siswa tidak 

memenuhi KKM. 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kurang adanya respon positif 

dari siswa. Siswa selalu bermain sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan dari 

guru. Siswa menganggap IPS adalah mata pelajaran yang sulit. Hal ini juga 

terlihat pada KKM mata pelajaran IPS pada materi sejarah yaitu 65. Dengan 

presentase rata-rata 45% siswa kelas V memenuhi KKM, sedangkan 55% siswa 

tidak memenuhi KKM mata pelajaran IPS.  

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran IPS karena siswa menganggap 

bahwa mata pelajaran IPS adalah pelajaran yang mengharuskan untuk menghafal. 

Selain itu bentuk catatan yang bersifat naratif membuat siswa capek dan malas 

dalam membacanya. Siswa cenderung bermain sendiri saat proses pembelajaran 

karena menganggap pelajaran tersebut membosankan. 

Dari masalah di atas maka diperlukan strategi yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Salah satu model yang dapat 

memecahkan masalah di atas yaitu dengan menggunakan strategi Mind Mapping. 

Bentuk dari Mind Mapping seperti sebuah jalan yang mempunyai banyak anak 

cabang. Jalan tersebut diibaratkan sebagai ide-ide yang bersifat umum, sedangkan 

anak cabang diibaratkan sebagai ide-ide yang bersifat khusus. Menurut Martin, 
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pemetaan konsep merupakan inovasi yang penting untuk membantu anak 

menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas (Trianto, 2007). Dengan 

strategi Mind Mapping siswa dapat berkreasi untuk memetakan konsep-konsep 

yang ada dalam materi. 

Melihat uraian latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk 

mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul “Penerapan Strategi 

Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Peninggalan 

Sejarah Siswa Kelas V SDN Oro-oro Ombo 02 Batu “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di dapat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan strategi Mind Mapping pada mata pelajaran IPS 

materi peninggalan sejarah di Kelas V SDN Oro-oro Ombo 02 Batu? 

2. Bagaimana hasil penggunaan strategi Mind Mapping dalam meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPS di Kelas V SDN Oro-oro Ombo 02 

Batu? 

C. Tujuan Peneletian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan strategi Mind Mapping pada mata 

pelajaran IPS materi peninggalan sejarah di Kelas V SDN Oro-oro Ombo 

02 Batu. 

2. Untuk mengetahui hasil penggunaan strategi Mind Mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS di Kelas V SDN Oro-

oro Ombo 02 Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar serta kreativitas siswa khususnya 

dalam mata pelajaran IPS materi peninggalan sejarah. 

b. Dapat mengubah pandangan siswa bahwa mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah pelajaran yang tidak mengharuskan 

untuk menghafal. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan bagi guru bahwa dengan penerapan strategi 

Mind Mapping dapat menjadikan mata pelajaran IPS menjadi menarik 

serta tidak membosankan. 

b. Guru memperoleh pengalaman dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

3. Bagi Sekolah 

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah 

dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan peningkatan hasil 

belajar pada siswa di SDN Oro-oro Ombo 02 Batu. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan peneliti sebagai calon guru bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS dapat dicapai dengan menggunakan 

strategi Mind Mapping. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Peneliti membatasi masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. 

Peneliti hanya akan meneliti siswa kelas V SDN Oro-oro Ombo 02, yang akan 
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dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016-2017. Aspek yang akan 

diteliti meliputi penerapan strategi Mind Mapping,  dan meningkatkan hasil 

belajar siswa, sedangkan materi pokok bahasan difokuskan pada mata pelajaran 

IPS tentang materi sejarah. 

F. Definisi Istilah 

Hal-hal yang meliputi dalam penelitian akan dijelaskan peneliti melalui 

beberapa definisi istilah yang ada dalam rumusan masalah sebagai kata kunci 

dalam penelitian. Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

1. Strategi Mind Mapping 

Mind Mapping (Peta Konsep) merupakan strategi yang menyeimbangkan 

antara otak kanan dengan otak kiri. Strategi ini pertama kali ditemukan oleh Tony 

Buzzan. Mind Mapping dapat meningkatkan kreativitas dari siswa. Mind 

Mapping (Peta Konsep) menaruh perhatian pada hubungan antar ide-ide, untuk 

membuat suatu peta konsep siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci 

yang berhubungan dengan suatu topic dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu 

pola yang logis (Trianto, 2007:160). 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris yang berorientasi 

pada proses belajar mengajar yang dialami siswa (Sudjana, 2005). 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan istilah dari hasil kesepakatan 

dari para ahli atau pakar di Indonesia pada tahun 1972. IPS sebagai mata pelajaran 
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di persekolahan pertama kali digunakan dalam kurikulum 1975 (Sapriya, 

2009:19). Khusus untuk IPS SD, materi sejarah dibagi atas dua bagian, yakni 

materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Cakupan materi sejarah SD meliputi 

sejarah lokal dan sejarah nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa serta meningkatkan rasa nasionalisme (Sapriya, 2009:43). 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada materi sejarah yaitu Peninggalan 

Sejarah Kerajaan Hindu, Budha dan Islam di Indonesia. 

 


