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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas). 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang ditetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) berisi beberapa mata pelajaran yang diajarkan baik pada jenjang 

pendidikan dasar maupun menengah. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

pada jenjang pendidikan dasar adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

IPA adalah pembelajaran yang penting karena ilmunya dapat diterapkan 

secara  langsung dalam masyarakat. Menurut Iskandar (2007:16) beberapa  alasan 

pentingnya mata pelajaran IPA yaitu, IPA berguna bagi kehidupan atau  pekerjaan 

anak dikemudian hari, melatih anak  berpikir kritis, dan mempunyai nilai-nilai 

pendidikan yaitu mempunyai  potensi dapat membentuk pribadi anak secara 

keseluruhan. Sejalan dengan pendapat diatas bahwa pembelajaran IPA 

mempunyai fungsi dalam dunia pendidikan, IPA dapat membentuk sikap ilmiah 

atau perilaku siswa karena IPA  melatih siswa mempunyai rasa tanggung jawab, 

jujur, teliti, berfikir kritis dan obyektif (Kurniawati, 2013:42). 
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Fokus pembelajaran IPA adalah adanya interaksi antar siswa dengan objek 

atau alam secara langsung. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator perlu 

menciptakan kondisi dan menyediakan sarana agar siswa dapat mengamati, dan 

memahami objek IPA. Dengan demikian siswa dapat menemukan konsep dan 

membangunnya dalam struktur kognitifnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada guru kelas IV 

berkaitan dengan topik penelitian dapat diperoleh beberapa informasi antara lain: 

(1) hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV yang berjumlah 11 siswa, 

disini sangat bervariasi. Ada 8 siswa mendapat nilai kisaran 38-65 atau sebanyak 

72,72% dan 3 siswa mendapatkan nilai kisaran 71-79 sebanyak 27,27%. Yang 

mana nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 70; (2) siswa kesulitan 

dalam mengingat materi yang telah diberikan guru sehingga dalam materi 

mendiskripsikan sesuatu siswa merasa kebingungan. Selain itu siswa belum 

terlatih untuk memiliki konsep-konsep atau berpikir kritis, kreatif tentang suatu 

materi; (3) dalam proses belajar mengajar berlangsung guru hanya meminta siswa 

membuka buku paketnya kemudian siswa diminta mencatat kembali apa yang ada 

dalam buku paketnya. Kemudian guru meminta siswa untuk mendiskripsikan 

hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya, cara 

merawat rangka, dan alat indra. 

Selain itu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

disebebkan karena banyaknya mata pelajaran atau materi yang harus dipelajari 

oleh siswa. Karena setiap mata pelajarannya terdapat informasi yang penting yang 

harus diingat oleh siswa termasuk salah satunya IPA. Informasi ini terkait teori, 

fakta, gejala, ataupun peristiwa-peristiwa yang nantinya informasi itu akan diolah 
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oleh siswa. Proses penggolahan informasi melibatkan kerja sistem otak yang 

nantinya akan menjadi suatu ingatan. Informasi yang baik biasanya berupa hal-hal 

yang diulang-ulang. Namun, guru tidak akan mengulangi informasi yang sudah 

disampaikan, jika siswa sudah mengerti informasi. Salah satu cara mudah untuk 

mengingat pelajaran adalah dengan menggabungkan gambar dengan tulisan atau 

catatan. Catatan sendiri merupakan bentuk aktivitas siswa. Dengan mencatat 

membuat kita lebih mudah untuk mengingat informasi, karena semua yang kita 

lihat dalam bentuk visual akan mudah diingat (Fajar,2009:12). Umumnya catatan 

yang sering digunakan yakni catatana tradisional yang bentuknnya isi atau 

gagasan dari materi yang panjang jadi terlihat membosankan atau kurang 

mengena pada gagasan utama.  

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti menggunakan sebuah model 

pembelajaran yakni model pembelajaran mind mapping untuk aktivitas mencatat 

siswa yang kreatif agar tidak membosankan dan siswa dapat dengan mudah 

mengingat materi dan mudah untuk mendiskripsikan hubungan antara struktur 

kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Model pembelajaran ini belum pernah 

digunakan guru dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran mind mapping 

adalah peta pikiran merupakan salah satu dari bentuk pencatatan dalam bentuk 

grafik/visual. Model ini lahir dari ide tentang sifat kerja otak yang memiliki 

karakteristik dan pola tertentu dalam memproses setiap informasi. Peta pikiran 

merekam informasi ke dalam bentuk kata kunci, gambar, simbol dan sebagainya 

membetuk pola informasi yang dipetakan. Mencatat sendiri merupakan 

keterampilan berfikir yang tidak dapat dipisahkan dan turut berpengaruh dalam 

pencapaian hasil belajar siswa. Aktifitas ini berkenaan dengan bagaimana seorang 
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siswa mengikat dan mengingat informasi pembelajaran dan menyajikannya 

kembali (Fajar, 2009:2). 

Model pembelajaran mind mapping ini menggunakan pengingat-pengingat 

visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan, seperti peta jalan 

yang digunakan untuk belajar, mengorganisasikan, dan merencanakan.  

Pembelajaran IPA berhubungan 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 merupakan 

dapat menjadi wahana bagi para siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat mewujudkan itu adalah 

dengan penggunaan model pembelajaran ini sehingga siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang utuh dan dapat membawa manfaat bagi dirinya. 

Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang terdahulu tentang 

penerapan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa yakni oleh Kresna Hendrawan (2009) dengan judul Peningkatan Hasil 

Belajar Sejarah melalui Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping di SMP 

NASIMA Semarang Kelas VII Semester II Tahun Ajaran 2008/2009. Dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil 

belajar sejarah. 

Dari paparan latar belakang dan ditunjang dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Kresna Hendrawan maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Model Pembelajaran Mind 

Mapping Siswa Kelas IV SDN 3 Jepun Tulungagung”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: (1) hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

yang berjumlah 11 siswa, disini sangat bervariasi. Ada 8 siswa mendapat nilai 

kisaran 38-65 atau sebanyak 72,72% dan 3 siswa mendapatkan nilai kisaran 71-79 

sebanyak 27,27%. Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 70; (2) siswa 

kesulitan dalam mengingat materi yang telah diberikan guru sehingga dalam 

materi mendiskripsikan sesuatu siswa merasa kebingungan. Selain itu siswa 

belum terlatih untuk memiliki konsep-konsep atau berpikir kritis, kreatif tentang 

suatu materi; (3) dalam proses belajar mengajar berlangsung guru hanya meminta 

siswa membuka buku paketnya kemudian siswa diminta mencatat kembali apa 

yang ada dalam buku paketnya. Kemudian guru memberikan alat peraga beruba 

kerangka manusia dan siswa diminta untuk mendiskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya; (4) model pembelajaran mind 

mapping belum diterapkan di SDN 3 Jepun Tulungagung kelas IV mata pelajaran 

IPA. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran mind mapping yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 3 Jepun Tulungagung? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA dengan model pembelajaran mind 

mapping siswa kelas IV SDN 3 Jepun Tulungagung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini, untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

model pembelajaran mind mapping pada siswa kelas IV SDN 3 Jepun 

Tulungagung.  

Tujuan khusus penelitian ini bertujuan mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1) Mendiskripsikan proses penerapan model pembelajaran mind mapping pada 

siswa kelas IV SDN 3 Jepun Tulungagung;  

2) Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 3 Jepun 

Tulungagung dengan model pembelajaran mind mapping. 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih 

pengetahuan kepada guru sebagai landasan konseptual pemahaman materi dalam 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran mind mapping. 

2) Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian ini, berupaya menawarkan inovasi model pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa serta memberikan 

sumbangsih kepada guru terhadap proses pembelajaran agar proses pembelajaran 

berjalan secara efektif dan menyenangkan. 
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b. Bagi siswa 

Penelitian ini, berupaya memotivasi siswa dalam pembelajaran IPA serta 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dengan diterapkannya model 

pembelajaran ini siswa menjadi terlatih untuk mengingat materi dengan mudah 

dengan cara mencatat materi, dengan demikian siswa dapat mendeskripsikan 

materi dengan mudah dan benar. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan suatu model pembelajaran. Dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat, (1) untuk menambah pengetahuan serta 

wawasan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta 

menyenangkan; (2) peneliti mendapat pengalaman mengajar dengan menerapkan 

model pembelajaran mind mapping pada pembelajaran IPA; (3) peneliti dapat 

mengetahui permasalahan dan mencari penyelesaian pada proses pembelajaran. 

F. Definisi Operasional 

Karena banyak istilah yang muncul dalam penelitian ini, maka penelitian 

membatasi antara lain: 

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima proses pembelajaran atau pengalaman belajarnya. Dalam penelitian 

ini hasil belajar berupa nilai dari ranah kognitif yang diperoleh setelah 

pembelajaran. Alat penilaian yang digunakan berupa tes tulis untuk 

mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa.  
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2. Model pembelajaran mind mapping adalah peta pikiran, merupakan salah satu 

dari bentuk pencatatan dalam bentuk grafik atau visual. Model ini lahir dari 

ide tentang sifat kerja otak yang memiliki karakteristik dan pola tertentu 

dalam memproses setiap informasi. Peta pikiran merekam informasi ke dalam 

bentuk kata kunci, gambar, simbol dan sebagainya membetuk pola informasi 

yang dipetakan. 

3. Mata pelajaran IPA kelas IV semester I dalam penelitian ini merujuk pada SK 

makhluk hidup dan proses kehidupan 1. Memahami hubungan antara struktur 

organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya. KD  

Mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan 

fungsinya, cara memelihara dan alat indra. 

 

 


