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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai 

dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan ingin mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Perkembangan jaman sekarang juga menuntut 

terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan 

negara lain yang sudah semakin maju. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada, kualitas dalam pembelajaran juga harus terus ditingkatkan. 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran yang 

efektif dan kreatif yang dilakukan oleh seorang guru. Dalam pasal 3 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional mengenai fungsi pendidikan nasional menyatakan yaitu: 

 mengembangkan keterampilan 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, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

 

Guru merupakan fasilitator dalam keberhasilan peserta didik. Untuk itu 

guru harus memilih suatu strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang 

tepat agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Program 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah berulang kali mengalami 

perubahan seiring dengan kemajuan zaman. 

                                                           

1Republik Indonesia, Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI 

No.20 Th. 2003), (Cet.V; Jakarta:Sinar Grafik, 2003), h. 3 
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Pada era globalisasi ini, sumber daya manusia yang berkualitas akan 

menjadi tumpuan utama agar suatu bangsa dapat berkompetensi dan bijaksana 

dalam mengelola sumber daya alam. Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan 

formal merupakan salah satu wahana dalam membangun sumber daya manusia 

yang berkualitas. Salah satu pelajaran yang turut berperan penting dalam 

pendidikan wawasan, keterampilan, dan sikap sosial sejak dini bagi anak adalah 

mata pelajaran IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan sekolah. 

Pada dasarnya dalam kehidupan suatu bangsa, faktor pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan 

kelangsungan hidup bangsa tersebut. Secara langsung maupun tidak langsung 

pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam menyiapkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi 

kehidupan dimasa yang akan datang. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, anggota masyarakat dan orang tua. Untuk mencapai 

keberhasilan ini perlu dukungan dan partisipasi aktif yang bersifat terus menerus 

dari semua pihak. 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan 

nasional yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, manusia seutuhnya yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, 

cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu 

menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mempertebal 
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semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Mulyasa mengemukakan 

bahwa Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya bertanggug jawab atas kelancaran perjalanan itu, 

tidak hanya secara fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, 

moral, dan spiritual yang lebih dalam dan komplek. Sejalan dengan itu pendidikan 

nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan dan 

membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.2  

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan meningkatkan 

kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan 

guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan 

diharapkan guru mampu menyampaikan semua mata pelajaran yang tercantum 

dalam proses pembelajaran secara tepat dan sesuai dengan konsep-konsep mata 

pelajaran yang akan disampaikan. 

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan out put yang baik, sehingga 

bagi lembaga pendidikan seharusnya memperhatikan hal ini dengan seksama. 

Sebuah lembaga pendidikan merupakan miniatur dari suatu masyarakat yang luas. 

Disamping itu lembaga ini sangat berperan aktif dalam mencetak generasi baru 

yang militan, yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di 

masyarakat. Apalagi ditambah dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi 

yang semakin pesat, membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing 

                                                           

2 Mulyasa, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.35 
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untuk mengembangkan sumber daya alam yang kita miliki. Pendidik atau guru 

sebagai salah satu elemen lembaga pendidikan yang tidak bisa terpisah dari 

keberadaan siswa terutama di lingkungan sekolah. Karena guru setiap saat 

berinteraksi dengan siswanya dalam kegiatan  belajar mengajar. Untuk mencapai 

suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien seseorang guru harus 

mampu memberikan variasi dan metode pengajaran yang tepat. 

Hal ini disesuaikan dengan karakteristik siswanya dan materinya. Dalam 

suatu kelas terdapat bermacam-macam karakteristik murid, ada yang aktif dan ada 

juga yang pasif, maka untuk menumbuhkan motivasi agar murid dalam kelas yang 

vakum dapat menerima pelajaran dengan baik, diperlukan penggunaan metode 

yang dapat menumbuhkan motivasi bagi murid tersebut. 

Pembelajaran IPS tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan 

dalam memecahkan suatu masalah sosial sesuai dengan psikologi perkembangan 

murid dan mencari tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan baik. Berdasarkan 

hasil observasi awal saat pembelajaran IPS di SD Negeri 8 Ranomeeto 

menunjukkan bahwa masih banyak murid yang ramai sendiri atau asik berbicara 

dan bermain bersama teman. Terdapat murid yang sibuk menggambar di buku 

tulisnya. Apabila ditanya oleh guru tentang pelajaran yang belum jelas semuanya 

hanya diam saja.3 Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan murid kelas IV SD Negeri 8 Ranomeeto. Menurut murid, 

                                                           

3Asriani, Guru Mata Pelajaran IPS di SDN 8 Ranomeeto, “Wawancara”, Ranomeeto, 25 

Januari 2018 
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pelajaran IPS termasuk pelajaran yang sulit karena materi IPS sangat banyak dan 

juga banyak hafalan.4  

Banyaknya materi pelajaran yang harus dikuasai menyebabkan beban 

belajar murid menjadi banyak. Pada kenyataan di lapangan, materi pada mata 

pelajaran IPS memang masih sulit untuk tertanam di fikiran murid, mengingat 

banyaknya materi pelajaran yang harus di dipahami dan diingat murid. Untuk itu 

diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat untuk memudahkan memahami 

dan mengingat setiap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi di kelas 

IV SD Negeri 8 Ranomeeto bahwa pelaksanaan pembelajaran IPS di SD tersebut 

masih bersifat konvensional yaitu: guru menjelaskan secara mendetail dengan 

ceramah berulang-ulang, siswa hanya mencatat dan menghafal konsep, dan siswa 

diposisikan sebagai objek. Guru lebih banyak menggunakan metode 

Konvensional yang tidak menuntut murid untuk aktif belajar. Pembelajaran yang 

demikian menyebabkan siswa menjadi pasif dan mudah mengalami kejenuhan 

dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 8 

Ranomeeto, ternyata ditemukan masalah pada mata pelajaran IPS. Permasalahan 

yang terdapat di kelas yaitu belum maksimal atau rendahnya hasil belajar mata 

pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri Ranomeeto yang dapat diketahui dari 

hasil rata-rata nilai ulangan harian yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70. Hasil evaluasi pelajaran Ilmu 

Pendidikan Sosial rata ratanya hanya 62,15, itu menunjukan bahwa dari 20 murid, 

                                                           

4 Rafli, Salah satu Murid di SDN 8 Ranomeeto, “Wawancara”, Ranomeeto, 29 Januari 

2018 
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ada 1 murid yang mendapatkan nilai 35, 6 murid mendapatkan nilai 40 sampai 55, 

6 murid mendapatkan nilai 60 sampai 67, 5 murid mendapatkan nilai 75  dan  2 

murid mendapatkan nila 80. Padahal Standar ketuntasan Minimal yang ditentukan 

oleh SD Negeri 8 Ranomeeto 70. 5 

Ada beberapa faktor yang menjadi ketidak tuntasan murid dalam belajar, 

seperti mengalami kejenuhan atau kurang semangat ketika belajar pada mata 

pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial. Hal itu terlihat dari kegiatan murid yang 

bevariasi didalam kelas ketika didalam kelas murid tidak memiliki perhatian 

terhadap guru saat menjelaskan, Kurangnya motivasi dalam belajar, Kurangnya 

kosentrasi dalam belajar, Kurangnya minat dalam belajar, tidak adanya kesiapan 

murid sebelum proses belajar mengajar berlangsung, Tidak suka dengan metode 

guru mengajar, Strategi belajar yang tidak tepat. Dan untuk murid yang tuntas 

atau nilainya mencapai KKM itu dikarenakan murid sangat antusias dalam 

pembelajaran, tingginya minat belajar murid, Kosentrasi ketika guru 

menjelaskan,bertanya tanpa guru menyuruhnya, mempehatikan ketika guru 

menjelaskan pelajaran. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut  penulis memutuskan untuk 

mengambil penelitian dengan judul:” Meningkatkan Hasil Belajar Melalui 

Metode Mind Mapping  Pada Mata Pelajaran IPS Murid Kelas IV di SD 

Negeri 8 Ranomeeto ”. 

 

 

                                                           

5 Asriani, Guru Mata Pelajaran IPS di SDN 8 Ranomeeto, “Wawancara”, Ranomeeto, 2 

Februari 2018 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya materi pelajaran yang harus dikuasai menyebabkan beban 

belajar siswa menjadi banyak.  

2. Siswa menganggap pelajaran IPS termasuk pelajaran yang sulit karena 

materi IPS sangat banyak dan juga banyak hafalan.  

3. Pembelajaran masih bersifat konvensional yaitu guru menjelaskan secara 

mendetail dengan ceramah berulang-ulang, murid hanya mencatat dan 

menghafal konsep, dan siswa diposisikan sebagai obyek.  

4. Belum maksimal atau masih rendahnya prestasi belajar IPS murid kelas IV 

di SD Negeri 8 Ranomeeto. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran dalam menggunakan metode Mind 

Mapping pada mata pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 8 Ranomeeto  

Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

2.  Apakah metode Mind Mapping dapat Meningkatkan hasil belajar murid 

pada Mata Pelajaran IPS siswa Kelas IV di SD Negeri 8 Ranomeeto  

Tahun Ajaran 2018 ? 
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D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

Mind Mapping pada mata pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 8 

Ranomeeto tahun ajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui metode Mind Mapping dapat Meningkatkan hasil 

belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS siswa Kelas IV di SD Negeri 8 

Ranomeeto  Tahun Ajaran 2017/2018. 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik: 

a. Dapat mengatasi kesulitan murid dalam pembelajaran melalui metode 

Mind Mapping dan dapat meningkatkan hasil belajar murid pada mata 

pelajaran IPS murid Kelas IV SD Negei 8 Ranomeeto  tahun ajaran 

2017/2018. 

b.  Dapat meningkatkan hasil belajar murid dalam pembelajaran IPS murid 

Kelas IV SD Negei 8 Ranomeeto  tahun ajaran 2017/2018. 

c. Dapat Meningkatkan motivasi belajar murid pada pelajaran IPS dan 

mengembangkan kemampuan berpendapat guna memecahkan masalah. 
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2. Bagi Guru: 

a. Memberi masukan bagi guru mengenai manfaat penerapan pembelajaran 

aktif Mind Mapping  untuk meningkatkan hasil belajar murid dalam 

pembelajaran IPS  

b. Mendorong guru melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan 

kreatif. 

c. Dengan penggunaan metode Mind Mapping dalam menyampaikan materi 

pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, baik dalam hal kualitas proses maupun kualitas hasil. 

3. Bagi Sekolah: 

a. Mengembangkan peningkatan hasil belajar murid dalam pembelajaran 

IPS melalui metode Mind Mapping. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 

secara umum pada tahap berikutnya. 

4. Bagi Peneliti: 

a. Memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran IPS 

melalui pembelajaran aktif Mind Mapping 

b. Mengembangkan wawasan dan pengalaman peneliti 

c. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam 

penelitian ini maka yang menjadi definisi operasional dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Hasil belajar adalah hasil dalam bentuk nilai yang diperoleh murid setelah 

mengalami proses belajar dengan penerapan metode Mind Mapping. 

2. Mind Mapping adalah diagram atau gambaran menyeluruh dari suatu 

materi pembelajaran yang digunakan untuk menggambar sebuah tema, ide, 

atau gagasan utama dalam materi pembelajaran. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu bidang studi yang 

berisi pokok-pokok bahasan diantaranya  materi tentang uang, kegunaan 

uang, peristiwa-peristiwa pada masa kemerdekaan yang akan diajarkan 

melalui metode Mind Mapping.  

G. Hipotesis  Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “jika menggunakan metode Mind 

Mapping maka dapat meningkatkan hasil belajar murid kelas IV mata pelajaran 

IPS di SD Negeri 8 Ranomeeto  tahun ajaran 2017/2018”. 
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