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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan 

manusia, karena melalui pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang 

berpotensi, kreatif dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memperoleh 

masa depan yang lebih baik. Menurut Buchori dalam Trianto (2007: 1),  

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para 

siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.   

Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 

Tahun 2003 dijelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah 

dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran 

dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan kemampuan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara.  

Pengertian pendidikan di sekolah dasar adalah menitik pusatkan pada 

siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang ketentuan materi dan pokok bahasannya 

diatur tersendiri dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran). Ruang 

lingkup pendidikan di sekolah dasar mencakup materi ke SD-an yang 

diselenggarakan sepanjang hayat sebagai pendidikan lanjutan dengan tujuan yang
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sama seperti uraian pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan. Dalam pendidikan sekolah dasar terdapat 7 mata pelajaran  

diantaranya adalah (1) Pendidikan Agama (2) Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (3) Bahasa Indonesia (4) Ilmu Pengetahuan Alam (5) Ilmu 

Pengetahuan Sosial (6) Seni Budaya dan Ketermpilan (7) Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan. 

 Pembelajaran IPS memiliki andil yang cukup besar dalam pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. llmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran 

yang bersumber dari  kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan 

menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan 

pembelajaran. Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan-

perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam 

konteks keruangan (tempat tinggal) maupun konteks waktu. Berbagai perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dapat ditangkap oleh lembaga 

pendidikan yang kemudian menjadi sumber bahan materi pembelajaran (BSNP, 

2007: 1). Dengan demikian  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

mempunyai peranan penting dalam mengarahkan anak untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang 

cinta damai. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 2 November 

2016 di SDN Jabon 2 Jalan Basuki Rahmad No. 60 Telp. 851712, Dusun Caruk, 

Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada saat proses 

pembelajaran IPS sedang berlangsung di kelas terlihat masih banyak siswa yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru. Sebagian siswa lebih memilih untuk 
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mengobrol dengan temannya, mencorat-coret buku tulisnya, bahkan ada juga yang 

melamun dan tidak berkonsentrasi selama pelajaran. Pada observasi nilai ulangan 

harian pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Jabon 2, dari 21 siswa hanya 8 siswa 

yang nilainya di atas 70 dan memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

sedangkan 13 siswa nilainya di bawah 70 sehingga tidak memenuhi KKM.  

Menurut para guru, siswa yang mendapat nilai di bawah KKM  disebabkan 

oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar 

(eksternal). Faktor internal yaitu faktor dari dalam siswa sendiri, misalnya :  

(1) Karena siswa tidak suka dengan pelajaran IPS, hal ini terlihat ketika siswa 

ramai saat pembelajaran IPS dilaksanakan; (2) Kurang berdiskusi dengan teman 

sebaya apabila mengalami kesulitan belajar; (3) Banyaknya materi sehingga sulit 

diingat oleh siswa.  

Faktor eksternal yaitu berasal dari orang tua, sekolah, dan guru. Faktor dari 

orang tua antara lain adalah kurangnya motivasi serta perhatian dari orang tua, 

selain guru yang memberikan ilmu di sekolah orang tua juga memiliki tanggung 

jawab besar dalam mendidik dan membantu proses belajar anak di rumah. Faktor 

dari sekolah antara lain adalah buku-buku sebagai penunjang belajar belum 

memadai, kurangnya sarana dan prasana seperti media dan alat peraga dalam 

menunjang proses belajar. Guru memiliki peran penting dalam penyampaian 

informasi, jika dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung guru masih 

terlihat dominan, penyampaian materi pelajaran didominasi dengan metode 

ceramah, dan materi yang disampaikan hanya berpusat pada buku paket. Pada 

akhir proses pembelajaran siswa tidak dibimbing dan diberi kesempatan untuk 

mencatat materi yang telah dipelajari, sehingga siswa tidak memiliki catatan yang 
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lengkap. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan tidak maksimal, sehingga ketika siswa mengerjakan soal ulangan 

hasil yang didaptkan tidak memenuhi ketuntasan. 

Pembelajaran IPS tidak dapat dilakukan hanya dengan ceramah dan 

kegiatan yang monoton saja. Siswa perlu belajar bermakna, agar dapat benar-

benar memahami konsep dari pelajaran IPS. Samatowa (dalam Safitri, 2016) 

menyatakan bahwa dalam belajar bermakna pengetahuan baru dikaitkan pada 

konsep – konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif. Apabila 

dalam struktur kognitif tidak terdapat konsep-konsep yang relevan, pengetahuan 

baru dipelajari secara hafalan. 

Dalam hal ini, proses pembelajaran yang menarik minat siswa sangatlah 

penting. Slameto (2003:57) menyatakan bahwa minat memiliki pengaruh besar 

terhadap belajar, apabila siswa tidak berminat dalam suatu materi pelajaran maka 

siswa tidak dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara agar proses 

pembelajaran dapat menarik minat siswa adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar siswa tidak bosan pada saat 

belajar. 

Berdasarkan masalah tersebut, alternatif solusi yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengubah model pembelajaran yang lebih menarik minat siswa, 

salah satu model yang dapat digunakan adalah model mind mapping. Menurut 

Buzan (2007: 4) mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan 

secara harfiah akan memetakan pikiran – pikiran kita. Catatan tersebut dibuat 

dengan gagasan yang saling berkaitan, dengan topik utama sebagai inti yang 

dihubungkan dengan subtopik dengan cabang-cabang sebagai perinciannya. 
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Melalui model mind mapping siswa menguraikan satu pokok bahasan 

menjadi sub – sub pokok yang lebih terperinci dalam bentuk pemetaan sederhana. 

Dengan menggunakan mind mapping siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti 

proses pembelajaran, karena dalam pembuatannya mind mapping melibatkan 

gambar, warna, dan simbol-simbol. Adanya simbol-simbol dan gambar dalam 

cara mencatat yang digunakan lebih menarik perhatian siswa, sehingga siswa 

tidak bosan pada saat pembelajaran. 

Menurut Swadarma (2013: 2) mapping adalah teknik pemanfaatan 

keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya 

untuk membentuk kesan. Mapping dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan 

dimana peningkatan belajar dan berpikir lebih jelas akan meningkatkan kinerja 

manusia. Pemetaan konsep menurut Martin (dalam Trianto, 2007: 157), 

merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan 

pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep (mind mapping) menyediakan 

bantuan visual konkret untuk membantu mengorganisasikan informasi sebelum 

informasi tersebut dipelajari. Peta konsep membantu guru memahami macam-

macam konsep yang ditanamkan topik lebih besar yang diajarkan.  

Model mind mapping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Safitri pada tahun 2016 yang berjudul 

“Penerapan Model Mind Mapping untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas V SDN Balangan 1”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada pra siklus adalah 13%, siklus I 48%, 

dan siklus II  84%. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tesebut maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa 

Kelas V SDN Jabon 2 Jombang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan model mind mapping untuk meningkatan hasil belajar  

IPS pada siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPS melalui model mind mapping pada 

siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan penerapan model mind mapping terhadap peningkatan hasil 

belajar  IPS pada siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang. 

2. Menganalisis peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Jabon 2 

Jombang melalui model mind mapping. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Dengan menggunakan model mind mapping secara benar akan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang”. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Bagi Siswa : 

a. Melatih daya ingat siswa. 

b. Siswa dapat membuat rangkuman konsep dengan membuat rangkuman berupa 

mind mapping. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru : 

a. Guru menjadi aktif, kreatif dan mampu membuat serta mengembangkan model 

pembelajaran. 

b. Guru dapat memperoleh pengalaman dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

c. Guru dapat membuat model mind mapping untuk kegiatan di kelas. 

3. Bagi Peneliti : 

Mendapatkan gambaran dan masukan untuk melaksanakan serta 

mengimplementasikan di lapangan secara real. 

 

F. Definisi Operasional  

a. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

b. Mind Mapping 

Mind mapping adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan 

konsep-konsep tertentu dari cabang-cabang yang dituangkan melalui gambar. 
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Mind mapping memiliki visual yang menarik sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar yang diperolehnya.  

4. Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem 

lingkungan, baik alam maupun manusia dan bagaimana sistem itu berinteraksi 

dalam kehidupan masyarakat yang beragam.  


