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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Melalui pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan diberbagai bidang yang 

akhirnya akan menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Dalam UU 

No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal (1) disebutkan : 

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 keagamana, pengendalian diri, 

kepribadian, keceradasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Republik Indonesia, 2014,h.3). 

Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang diharapkan dapat menciptakan generasi baru yang berkualitas 

dan berdaya saing tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guru perlu 

melakukan pembenahan-pembenahan yang dapat membangkitkan sikap aktif, 

kreatif, dan mandiri yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Upaya yang 

dilakukan seorang guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal 

yang sangat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi-inovasi baru bagi guru 

dalam hal pengajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat lebih 

bermakna. Pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sering kali peserta didik 

merasa kesulitan memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, peserta didik 

kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran. 
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(Trianto, 2010,h. 136-137) berpendapat bahwa, IPA adalah suatu kumpulan 

teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam, lahir dan berkembang melalui model ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan 

sebagainya. Uraian diatas, mendeskripsikan dengan sangat jelas tentang 

pentingnya mata pelajar IPA diajarkan disekolah dasar. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran IPA disekolah dasar dilaksanakan dengan kondisi yang 

memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam mencari, menemukan, menggali, 

serta menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga, 

sekolah sebagai tempat pendidikan formal mampu memahami fenomena-

fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan manusia. 

Peranan guru dalam proses pembelajaran yakni sebagai desainer, fasilitator, 

dan mediator. Jadi, tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran IPA di sekolah 

dasar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengemas pembelajaran. 

Seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang akan digunakan. 

Model yang harus digunakan harus relevan dengan materi yang akan disajikan, 

tingkat perkembangan anak, dan tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan berlangsung dengan baik apabila 

pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan model yang tepat. Artinya dalam 

penggunaan model pembelajaran tidak harus sama untuk semua pokok 

pembahasan, sebab dapat terjadi suatu model pembelajaran tertentu yang cocok 

untuk satu pokok pembahasan, tetapi kemungkinan tidak cocok dengan pokok 

pembahasan lain. Oleh sebab itu, guru sebagai Agen of Change harus bijak serta 

kreatif dalam memilih dan menentukan model pembelajaran yang akan



 

 

 

 

digunakan, sehingga tidak menyebabkan kemonotonan dalam setiap penyampaian 

materi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang 

membutuhkan beberapa berbagai model pembelajaran untuk bisa memahami 

materi dengan baik. 

Namun model pengajaran yang sering diterapkan oleh guru-guru kita saat 

ini adalah cenderung hanya mengaktifkan salah satu sisi otak peserta didik, namun 

“pada hakekatnya otak manusia terbagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak 

kanan, dimana kedua belahan otak manusia ini memiliki tugas dan cara kerja yang 

berbeda, otak kiri bekerja untuk hal-hal yang terkait dengan kata, angka, dan 

daftar, sementara otak kanan bekerja untuk hal-hal yang terkait dengan kesadaran, 

imajinasi, warna, dan keindahan”. (Suntanto, 2016). 

Sebagaimana dua kaki dan tangan, aktivitas manusia akan mudah dikerjakan 

bila kedua pasang organ tersebut bekerja dengan baik. Begitu juga dengan peserta 

didik dalam belajar, jika peserta didik bisa mengaktifkan dua sisi otaknya secara 

efektif, maka mereka akan dengan mudah menerima pembelajaran yang diberikan 

guru kepada peserta didik, bukan hanya itu, kemampuan logika anak akan lebih 

berkembang ketimbang harus menghafal kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SDN Satu Atap 

2 Konawe Selatan terungkap bahwa proses pembelajaran IPA yang terjadi 

disekolah belum maksimal, kurang efektif dan kondusif, banyak peserta didik 

yang mengobrol, kurang memperhatikan guru ketika sedang dijelaskan, cenderung 

pasif saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kurang berani dalam 

menyampaikan pendapatnya, apabila guru tidak menunjuk secara langsung maka 

peserta didik malu bahkan tidak mau bertanya walaupun sebenarnya peserta didik 
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belum memahami materi yang telah dijelaskan. Dan masih banyak peserta didik 

yang tidak mau mengajukan pertanyaan ketika guru memberikan kesempatan 

untuk bertanya. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung dikelas guru 

menerapkan model ceramah,tanya jawab, dan diskusi. 

Fakta diatas berbanding lurus dengan hasil belajar IPA yang cenderung 

rendah. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara 

dengan guru kelas VISDN Satu Atap 2 Konawe Selatan pada tanggal 22 

September 2021 diperoleh informasi bahwa nilai yang didapatkan peserta didik 

pada tahun pelajaran 2020/2021 menunjukan dari 22 peserta didik hanya 7 peserta 

didik yang mendapatkan nilai ≥ 75 dengan nilai rata-rata 50-60. Artinya sebagian 

besar peserta didik belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal pada mata 

pelajaran IPA yang telah diterapkan nilai tersebut masih dibawah nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada kelas VISDN Satu Atap 2 Konawe Selatan 

yaitu 75. 

Melihat kondisi tersebut tentunya perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap 

pembelajaran tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan guru yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran Mind mapping. Model Mind mapping sangat 

baik digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya hafal peserta didik dan 

pemahaman konsep peserta didik yang kuat, peserta didik juga dapat 

meningkatkan daya kreatifitas melalui kebebasan berimajinasi. Selain itu model 

Mind mapping akan memudahkan peserta didik mengingat sesuatu, meningkatkan 

pemahaman dan konsentrasi, mengingat dan menghapal lebih cepat. Mind 

mapping membantu peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran dikelas 

dengan meringkas bahan ajar yang begitu banyak menjadi sedikit dan menarik 
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untuk dibaca. Model pembelajaran ini dapat menyederhanakan hal yang sangat 

kompleks menjadi sederhana. Mind mapping juga dapat menjadikan peserta didik 

yang pasif menjadi aktif (Sri, 2016). 

Pembelajaran dengan Mind mapping merupakan model yang tepat untuk 

mengatasi masalah-masalah penyampaian ide dan gagasan peserta didik. Mind 

mapping merupakan salah satu tehnik mencatat yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan pikiran dalam suatu rangkaian 

yang terhubung, dan ini memberikan penekanan pada peserta didik bahwa 

semakin banyak informasi yang diketahui dan dipahaminya maka semakin mudah 

peserta didik membuat materi Mind mapping (Andi & Budiman 2015). 

Melalui peningkatan kualitas pembelajaran, peserta didik akan termotivasi 

untuk belajar, karena motivasi belajar berperan penting dalam menentukan 

keberhasilan peserta didik. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik. Bahwa “motivasi belajar dapat dikembangkan dengan 

memberikan kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri dan 

pengawasan yang tidak terlalu ketat”. (Bani, 2019). 

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengajukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Mind mapping Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta didik Kelas VI Sekolah Dasar Negeri 

Satu Atap 2 Konawe Selatan”. Penerapan model pembelajaran Mind mapping 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

yang timbul antara lain: 

1.2.1 Kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPA. 

1.2.2 Peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami materi pelajaran 

IPA. 

1.2.3 Proses kegiatan pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dan 

membutuhkan model pembelajaran yang lebih meningkatkan 

partisipasi belajar peserta didik. 

1.2.4 Masih rendahnya nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

IPA yang belum mencapai pada standar KKM yang telah ditentukan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang yang dikemukakan sebelumnya, penulis 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Apakah penerapan model pembelajaran Mind mapping dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dikelas VISDN Satu Atap 2 Konawe 

Selatan? 

1.3.2 Bagaimana aktivitas guru dan peserta didik saat pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Mind mapping? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Untuk mengkaji penerapan model pembelajaran Mind mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA pada peserta didik di sekolah dasar. 

1.4.2 Untuk mengkaji aktivitas guru dan peserta didik dalam pembelajaran 

model Mind mapping. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada 2 yaitu secara teoritis dan secara praktis, secara 

praktis yaitu peserta didik, guru, dan sekolah : 

1.5.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan 

kepustakaan, sebagai upaya meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan yang 

mendalam tentang objek yang dikaji mengenai penerapan model 

pembelajaran Mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

1.5.2 Secara Praktis 

Selain manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan 

manfaat secara praktis yaitu: 

1. Bagi Peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang luas tentang pengetahuan bagi peserta didik dalam 

proses pembelajaran, untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dan keterampilan memecahkan masalah dalam kelompok. 
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2. Bagi Guru, penelitian ini diharapakan dapat menjadi acuan untuk 

merancang maupun melaksanakanpembelajaran yang mengutamakan 

peserta didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar khususnya 

dengan menggunakan model pembelajaran Mind mapping. 

3. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi acuan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan model 

pembelajaran Mind mapping, sehingga dapat meningkatkan aktifitas 

peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam perolehan ini yaitu : 

1.6.1 Model pembelajaran Mind mapping atau peta pikiran merupakan cara 

kreatif bagi tiap peserta didik untuk menghasilkan gagasan, mencatat 

apa yang dipelajari atau merencanakan tugas baru. 

1.6.2 Hasil belajar IPA peserta didik yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar yang diukur pada ranah kognitif. Hal ini 

dikarenakan ranah kognitif memperhatikan beberapa aspek yaitu 

mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan berkreasi. Keberhasilan peserta didik dalam proses 

pembelajaran terlihat dari sejauh mana peserta didik mengetahui, 

memahami, dan menguasai materi yang dipelajari. 

  


