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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakikat Model Pembelajaran Mind mapping 

2.1.1 Pengertian Mind mapping 

Mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan dari Inggris, 

seorang pakar pengembangan otak, kreativitas, dan resolusi pendidikan sejak awal 

tahun 1970-an. Menurut Silberman, Mind mapping atau pemetaan pikiran 

merupakan cara kreatif bagi setiap peserta didik untuk menghasilkan gagasan, 

mencatat apa yang akan dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Hernowo juga 

mengatakan bahwa pemetaan pikiran merupakan cara yang sangat baik untuk 

menghasilkan dan menata gagasan sebelum menulis. 

Mind mapping merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harfiah akan memetakan pikiran-pikiran peserta didik sehingga dapat 

mengidentifikasi dengan jelas materi yang telah dipelajari (Buzan, 2013, h 40).  

Mind mapping sebagai alat bantu yang dibuat peserta didik untuk mengungkapkan 

pemikiran mereka. Peserta didik diminta untuk membuat Mind mapping dari 

penjelasan yang diberikan oleh guru. Dalam hal ini guru memberikan kebebasan 

berfikir kepada peserta didik dan peserta didik bebas menentukan cara 

penyelesaian yang logis dan rasional. Kemuidian peserta didik mempresentasikan 

hasil pemikiran mereka. Sebuah studi yang diterapkan oleh Toi (2009) 

menunjukan bahwa Mind mapping dapat membantu anak-anak mengingat kata-

kata lebih efektif dari pada menggunakan daftar, dengan peningkatan dalam 

ingatan hingga 32%. Hal Ini akan membuat peserta didik meningkatkan rasa 

percaya diri. Setelah itu di evaluasi dan diberi penghargaan. Pertimbangan lain 
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menggunakan bantuan Mind mapping yaitu melatih otak meilhat secara 

menyeluruh sekaligus secara terinci dan dalam hal ini terjadi integrasi antara 

logika dan daya khayal. Mind mapping juga membantu memberi pandangan 

menyeluruh pokok masalah, memungkinkan peserta didik merencanakan atau 

membuat pilihan, mengumpulkan sejumlah besar data disuatu tempat, medorong 

kemampuan pemecahan masalah, dan menyenangkan untuk dilihat, dibaca, 

dicerna dan diingat (Buzan, 2013). Selain itu, Mind mapping membentuk peserta 

didik untuk menyerap informasi baru, untuk berfikir dan mengembangkan skema 

konseptual (Kelas, 2012). 

Menurut (Nureva, 2017) menyatakan bahwa Mind mapping adalah suatu 

alat bantu untuk menggali kreativitas peserta didik untuk berfikir tentang suatu 

materi yang sudah dijelaskanmaupun materi yang belum dijelaskan oleh gurunya 

disekolah. Dalam penerapan media ini peserta didik dapat memahami materi 

dengan membuat ringkasan materi yang dapat dituangkan dalam bentuk gambar. 

Oleh karena itu, media Mind mapping sangat cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran IPA karena Mind mapping dapat membuat materi pembelajaran 

menjadi berpola secara virsual dan grafis yang nantinya dapat membantu peserta 

didik untuk mengingat dan memperkuat kembali tentang informasi yang 

didapatkan guru maupun sumber informasi tertentu. Penggunaan gambar dan 

warna pada pembelajaran dapat memberikan konstribusi yang baik, yaitu 

meningkatkan gairah peserta didik (Nengsih, 2016). Media ini juga dapat 

membuat kemampuan otak kanan dan otak kiri peserta didik menjadi menjadi 

kreatif karena media ini menggunakan warna, gambar, imajinasi yang dimiliki, 
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dan bahasa dan dapat membantu peserta didik untuk mengingat lebih lama materi 

yang telah di pelajari oleh peserta didik (Nengsih, 2016). 

Berdasarkan informasi di atas jelas bahwa Mind mapping melibatkan kedua 

belah otak kita, dimana otak kanan dan otak kiri mempunyai fungsi yang berbeda. 

Secara umum, otak kiri memainkan peranan dalam pemrosesan logika, kata-kata, 

matematika, dan urutan. Istilah mudahnya adalah berperan dalam pembelajaran 

akademis. Sedangkan otak kanan berurusan dengan irama, rima, musik, gambar 

dan imajinasi. Istilah sederhananya adalah aktivitas kreatif. Otak belahan kiri 

berfungsi dalam memproses kata-kata, perkara-perkara, nalar rasional, perihal 

angka, matematika dan urutan, sedangkan otak belahan kanan berfungsi dalam 

memproses irama, rima, musik, gambar, dan imajinasi. Mind mapping bekerja 

dengan memadukan dan mengembangkan potensi kerja dua belahan otak dalam 

proses belajar sehingga menjadi mudah untuk mengatur dan mengingat segala 

bentuk informasi. Menggunakan model Mind mapping memfokuskan peserta 

didik agar tidak sulit menguasai pelajaran, cekatan saat menemukan ide baru 

dengan pemahaman peseta didik yang telah dipelajari memakai bahasa masing-

masing dan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna. Menerapkan 

model ini dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan motivasi, minat, 

kreativitas dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik akan lebih mudah dalam 

memahami materi yang dipelajari karena Mind mapping yang dibuat peserta didik 

sesuai dengan bahan dan kreativitasnya sehingga dapat memberi peningkatan 

minat, motivasi dan hasil belajarnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Mind mapping adalah model yang dirancang untuk membantu 
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peserta didik dalam proses belajar. Mind mapping merupakan teknik mencatat 

yang dapat memetakan pikiran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan serta 

dapat menumbuhkan kegiatan berfikir yang melibatkan kedua belah otak sehingga 

menghasilkan catatan yang yang menarik, berwarna-warni serta mudah dipahami 

dan diingat.(Gantina et al., 2021). 

Tabel 2.1 Perbedaan catatan biasa dan Mind mapping. 

(Iwan Sugiarto, 2014,h.76) 

No 
Catatan Biasa Catatan Mind mapping 

1.  

2. 

3. 

 

4. 

 

5.   

Hanya berupa tulisan-tulisan saja 

Hanya dalam satu warna 

Untuk mereview ulang diperlukan 

waktu yang lama 

Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih lama 

Statis  

1. Simbol dan gambar 

2. Berwarna-warni 

3. Untuk mereview ulang diperlukan 

waktu yang pendek 

4. Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih cepat dan efektif\ 

5. Membuat individu lebih kreatif 

 

2.1.2 Manfaat Model Pembelajaran Mind mapping 

Menurut (Buzan 2007: 6), model Mind mapping dapat dimanfaatkan atau 

berguna untuk berbagai bidang termasuk bidang pendidikan : 

1. Memungkinkan kita tetap fokus (berkonsentrasi) pada pokok bahasan. 

2. Mengaktifkan seluruh otak. 

3. Membereskan akal dari kekusutan mental. 

4. Membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang 

saling terpisah. 

5. Memberikan gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. 

6. Memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita 

membandingkannya. 
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7. Mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang 

membantu mengalihkan informasi tentangnya dari ingatan jangka pendek 

ke ingatan jangka panjang. 

Dari penjelasan di atas, jelas disebutkan bahwa salah satu manfaat dari 

model Mind mapping adalah untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam 

pembelajaran (Sulis, 2015). 

2.1.3 Langkah-Langkah Pembelajaran dengan model Mind mapping 

Menyiapkan peralatan sebelum membuat Mind mapping tentu sangat 

penting sekali, seperti yang kita ketahui peralatan yang dibutuhkan dalam 

membuat Mind mapping adalah kertas putih polos, ukuran minimal A4, pensil 

atau spidol warna-warni, minimal 3 warna, bervariasi tebal dan tipis jika 

memungkinkan dan buku serta sumber belajar lainnya sebagai salah satu sumber 

rujukan bagi peserta didik (Windura, 2018. h.32). Satelah melengkapi 

pembelajaran dengan Mind mapping. Berikut akan diuraikan beberapa langkah-

langkah pembuatan Mind mapping menurut Doni Swadarma yaitu: 

1. Guru mengidentifikasikan secara jelas tujuan dan materi pembelajaran hari 

ini. 

2. Guru mendefinisikan materi dan sistematika pembelajaran. 

3. Guru bertanya dan memberikan kepada peserta didik sub pokok materi 

mengenai sebuah pemasalahan. Untuk menjawabnya peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 4-5 

peserta didik dengan memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan aspek 

akademik. 
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4. Setiap kelompok dibekali sumber belajar seperti koran, artikel, majalah, 

ensiklopedi, kamus, dan sebagainya. Kemudian peserta didik ditugaskan 

membuat Mind mapping dengan berkreasi melalui  Mind Mapping. 

5. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

6. Guru melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil 

yang tercapai. 

7. Guru melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran hari ini. 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan, dsimpulkan bahwa 

model Mind mapping berbeda dengan mencatat biasa pada umumnya, Mind 

mapping merupakan mencatat yang kreatif memberikan peserta didik kebebasan 

untuk mengembangkan pengetahuan dan kreativitasnya sesuai dengan imajinasi 

setiap peserta didik dan dikombinasikan melalui warna, garis lengkung, gambar 

dan bentuknya yang memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima 

dibanding menggunakan catatan biasa.(RIZKI, 2019). 

 

2.1.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Mind mapping 

1. Kelebihan model pembelajaran Mind mapping yiatu 

Model Mind mapping mempunyai kelebihan-kelebihan yang 

berdampak positif bagi pembelajaran, seperti yang dikemukakan Warseno 

2011:83 (dalam Agustina, 2013) Beberapa kelebihan menggunakan Mind 

mapping ini yaitu : 

Pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. 

Kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. 

Ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Keempat, menarik perhatian mata 
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dan tidak membosankan. Kelima, memudahkan kita berkonsentrasi. Keenam, 

proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan 

lain-lain. Ketujuh, mudah mengingatnya karena ada penanda visualnya. 

2. Kelemahan model pembelajaran Mind mapping yaitu : 

Selebihnya Warseno 2011:83 (dalam Agustina, 2013: 9) juga 

mengungkapkan bahwa penggunaan model Mind mapping tidak terlepas dari 

adanya kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya : 

Pertama, hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. Kedua, tidak 

sepenuhnya murid belajar. Ketiga, Mind mapping peserta didik bervariasi 

sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind map peserta didik. 

Penggunaan Mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar tentu 

dipilih guru sebagai saah satu alternatif. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2009:200) hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh 

peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran yang ditandai 

dengan nilai. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan (KUSTIAN, n.d.). 

 

2.2 Hasil Belajar 

2.2.1 Hakekat Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajar. Pengertian hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari 

apa yang terjadi di dalam kegiatan belajar baik di kelas, di sekolah maupun di luar 

sekolah. Apa yang dialami peserta didik dalam saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 
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dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran. 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Dari pendapat ini menunjukkan hasil perubahan dari semua proses belajar. 

Hasil belajar ini akan melekat terus pada diri peserta didik karena sudah menjadi 

bagian dalam kehidupan peserta didik tersebut (Sudjana, 2004: 22). 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang meliputi ranah kognitif, afektif, 

psikomotor (Rahman & Rahmaniati, 2016). 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2003: 54-59), hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal : 

1. Faktor internal meliputi : faktor jasmani, meliputi kesehatan dan cacat 

tubuh yaitu Pertama, Faktor psikologis, meliputi intelegensi, 

perhatian/konsentrasi, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

Kedua Faktor kelelahan. 

2. Faktor eksternal, meliputi: Pertama, Faktor keluarga, meliputi cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

Kedua Faktor sekolah, meliputi model pengajaran, kurikulum, relasi guru 

dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, model belajar, dan tugas rumah. 
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Ketiga, Faktor masyarakat, meliputi kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, media masa, teman bergaul, serta bentuk kehidupan 

masyarakat. 

Untuk meningkatkan hasil belajar dan konsentrasi belajar peserta didik 

maka perlu diusahakan pembelajaran yang tepat. Salah satu cara yaitu dengan 

menggunakan model yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan model Mind mapping yang dalam teorinya mempunyai 

tujuan yang sama, yaitu meningkatkan hasil belajar dan konsentrasi belajar peserta 

didik. 

2.2.3 Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar memerlukan pengukuran berupa evaluasi yang digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Hasil belajar perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana 

tujuan pembelajaran dapat dicapai. Hasil belajar ini dibagi menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1. Ranah Kognitif terdiri antara lain sebagai berikut : 

Pertama, mengingat kemampuan mengingat, menjelaskan, 

mengidentifikasi, dan mengulangi. Kedua, memahami, menafsirkan, 

meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan dan memaparkan makna 

materi. Ketiga, menerapkan kemampuan berupa melaksanakan, 

menggunakan, mempraktikkan, menyusun, dan menyelesaikan. Keempat, 

menganalisis sebuah proses analisis teoritis dengan menguraikan, 

membandingkan, membedakan dan mengintegrasi. Kelima, mengevaluasi 

kemampuan menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, dan menilai. 
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Keenam berkreasi, merancang, memperkuat, memperindah, dan mengubah 

(Lorin Anderson). 

2. Ranah afektif terdiri dari lima tujuan sebagai berikut : 

Pertama, penerimaan receiving meliputi kesadaran akan adanya suatu 

sistem nilai, ingin menerima nilai, dan memperlihatkan nilai tersebut. Kedua, 

pemberian respons responding meliputi sikap ingin merespon terhadap 

sistem, puas dalam berespon. Ketiga, pemberian nilai atau penghargaan 

valuing penilaian meliputi penerimaan terhadap suatu sistem nilai, memilih 

sistem nilai yang disukai dan memberikan komitmen untuk menggunakan 

sistem nilai tersebut. Keempat, pengorganisasian organization meliputi 

memilah dan menghimpun sistem nilai yang digunakan. Kelima, karakterisasi 

characterization meliputi perilaku secara teru menerus sesuai dengan sistem 

nilai yang telah diorganisasikannya (Rusman, 2012). 

3. Ranah psikomotorik ini meliputi : 

Ranah Psikomitorik perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi 

tubuh manusia. Pertama, meniru kemampuan mengamati suatu gerakan agar 

dapat merespon. Kedua, menerapkan kemampuan mengikuti pengarahan, 

gerakan pilihan dan pendukung dengan membayangkan gerakan orang lain. 

Ketiga, memantapkan kemampuan memberikan respon yang terkorelasikan. 

Keempat, merangkai koordinasi rangkaian gerak dengan membuat aturan 

yang tepat. Kelima, naturalisasi gerakan yang dilakukan secara rutin dengan 

menggunakan energi fisik dan psikis yang minimal (Eveline Siregar dan 

Hartini, 2014 : 8-12). 
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2.3 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.3.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pendidikan di sekolah dasar memberikan suatu pemahaman dasar tentang 

semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). “ 

IPA berasal dari bahasa inggris yaitu Science yang berasal dari singkatan Natural 

Science. Natural yang dapat diartikan sebagai alamiah atau yang berhubungan 

dengan alam dan science yang dapat diartikan ilmu pengetahuan” (Sudana, 2016) 

pendapat tersebut sejalan dengan Malawi, I., dan Juwarti (2013) menyatakan 

bahwa ilmu pengetahuan alam yaitu berasal dari Bahasa Inggris yang terjemahan 

kata-kata yaitu natural science, yang artinya ilmu pengetahuan alam (IPA) 

Widyanto (2016) menyatakan bahwa IPA adalah suatu pengetahuan tentang 

sistematika alam yang memuat tentang gejala-gejala alam peristiwa-peristiwa 

alam yang bukan hanya memuat fakta namun memuat sikap ilmiah dan 

modelilmiah. Jadi, IPA dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang  

alam semesta beserta seluruh isinya (Cantona1 & Sudarma 2, 2020). 

Usman samatowa (2006:2) mengatakan IPA membahas tentang gejala-

gejala alam yang disusun secara sitematis yang didasarkan pada hasil 

percobaan/penyelidikan dan pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik yang 

mempelajari mengenai IPA, artinya pembelajaran IPA harus dilakukan dengan 

penyelidikan dan pengamatan agar materi pembelajaran dapat tertanam dan 

mudah dipahami oleh peserta didiknya, karena pada usia sekolah dasar peserta 

didik masih membutuhkan contoh pembelajaran yang nyata yang dapat mereka 

alami secara langsung. 
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IPA merupakan pelajaran yang memiliki proses pembelajaran yang 

menyenangkan, tidak membosankan, memiliki banyak kegiatan jika dilakukan 

sesuai dengan pembelajaran IPA. 

2.3.2 Hakekat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hakekat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Produk 

Ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil 

penelitian yang telah ilmuan lakukan dan sudah membentuk konsep yang 

telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan analitis. Bentuk IPA sebagai produk 

meliputi: (1). Fakta dalam IPA, berupa pernyataan-pernyataan atau peristiwa-

peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. (2). Konsep IPA, yaitu suatu ide 

yang mempersatukan fakta-fakta IPA. Konsep ialah penghubung antara fakta-

fakta yang ada kaitannya. (3). Prinsip IPA, yakni menyamaratakan mengenai 

hubungan diantara konsepkonsep IPA. (4) Hukum-hukum Alam IPA, 

merupakan prinsip-prinsip yang telah diterima walaupun masih bersifat 

sementara namun karena percobaan berkali-kali maka hukum alam bersifat 

kekal selama belum ada pembuktian yang akurat dan logis. (5). Teori ilmiah, 

ialah kerangka yang lebih luas dibanding fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip 

yang saling berhubungan. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Proses 

Ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Terdapat proses dalam memahami IPA 
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disebut dengan keterampilan proses sains (scientific process skills). IPA 

sebagai scientific process skills maksudnya adalah serangkaian keterampilan 

ilmiah yang harus dikuasai peserta didik saat melakukan eksperimen sains, 

seperti kemampuan melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

mengajukan pertanyaan, hipotesa, menggunakan alat dan lain-lain dalam 

rangka mempelajari dan mengembangkan pengetahuan sains. Karena IPA 

merupakan kumpulan fakta, maka IPA membutuhkan proses dalam 

menemukan fakta dan teori yang akan digenalisasi oleh ilmuwan. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Sikap 

Sikap ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaran sains. Sikap 

ilmiah dalam pembelajaran sangat diperlukan oleh peserta didik karena dapat 

memotivasi. kegiatan belajarnya. dalam sikap ilmiah terdapat gambaran 

bagaimana peserta didik seharusnya bersikapdalam belajar, menanggapi suatu 

permasalahan, melaksanakan suatu tugas, dan mengembangkan diri. Hal ini 

sangat mempengaruhi hasil belajar dari kegiatan belajar peserta didik ke arah 

yang positif. Melalui penanaman sikap ilmiah dalam belajar peserta didik 

memiliki kemungkinan untuk lebih dapat belajar memahami dan menemukan. 

Menurut Sulistyorini ada sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap 

ilmiah dalam pembelajaran sains meliputi: (1) sikap rasa ingin tahu, (2) ingin 

mendapat sesuatu yang baru, (3) kerjasama, (4) tidak putus asa, (5) tidak 

berprasangka, (6) mengoreksi diri sendiri, (7) bertanggung jawab, (8) berfikir 

sesuka hati, (9) kedisiplinan diri. Peserta didik perlu mengembangkan sikap 

ilmiah tersebut dalam pembelajaran IPA ketika melaksanakan diskusi, 

eksperimen, praktik atau kegiatan lain di lapangan. 
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Berdasarkan pemaparan hakekat IPA tersebut, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran IPA pada hakekatnya merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala 

alam yang berupa fakta, konsep, prinsip dan hukum yang teruji kebenarannya dan 

melalui rangkaian kegiatan model ilmiah. Hakekat sebagai produk dan sains ini 

tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan terikat dalam 

melakukan pengamatan ilmiah agar dapat membentuk sikap ilmiah.  

2.3.3 Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Mata pelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, 

teknologi dan masyarakat. 

2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memcahkan masalah dan membuat keputusan. 

3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang 

akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman ke bidang 

pengajaran lain. 

6. Ikut serta dalam memilihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan dialam semesta ini 

untuk dipalajari (Sulistiyorini, 2007:40). 

Dari uraian diatas menunjukan bahwa tujuanpembelajaran IPA di SD di 

samping untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 
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IPA bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

Tujuan tersebut dicapai dengan cara mengajarkan IPA yang mengacu pada 

hakikat IPA dan menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didik. Pembelajaran IPA harus berpusat pada 

peserta didik serta member kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan 

idea atau gagasan yang akhirnya peserta didik menemukan sendiri apa yang 

dipelajari. 

2.4 Penelitian Relevan 

Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, penelitian pembelajaran mind 

mapping telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu: 

Penelitian Latifatul Husna, mahasiswa program studi PAI Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017 berjudul: “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan model Mind Mapping pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Kelas IV MIS Al-Ihsan Desa Amplas 

Tahun 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

yaitu pada Pra Siklus 23.33% dengan nilai rata-rata 52.41, setelah dilakukan 

tindakan siklus I meningkat dengan persentase yaitu 53.33% dengan ratarata 

nilai 67.67, dan pada siklus II mengalami pengingkatan menjadi 86.67% rata-

rata nilai 83.16, sehingga pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa siklus 

II sudah cukup mencapai indikator keberhasilan penelitian yakni 65% . 

Penelitian Devita Salma, mahasiswa IAIN Tulungagung program studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul skripsi, “Penerapan 
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Model Mind Mapping Untuk Meningkatkan kemampuan menulis cerita 

bahasa indonesia” Siswa kelas VII MI Sunan Giri Boro Kedungwaru 

Tulungagung Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil tes 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran Bahasa 

Indonesia terus meningkat dari pra siklus yang hanya 65,28 dengan 

ketuntasan 21.7% menjadi 73.11 dengan ketuntasan 50% pada siklus I, dan 

meningkat ketika dilaksanakan siklus II yaitu nilai rata-rata menjadi 81.42 

dengan ketuntasan belajar 89.28%. 

Penelitian Halimatun Sakdiah, dengan judul “Penerapan Model Mind 

mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik pada Tema 

Ekosistem peserta didik kelas V MIN 10 Aceh Besar “Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa hasil belajar peserta didik jumlah peserta didik yang 

mencapai ketuntasan hasil tes awal secara klasikal sebanyak 3 orang peserta 

didik atau 14,28 % sedangkan 18 orang peserta didik atau 85,71 % tidak 

tuntas. Setelah dilakukan tindakan siklus I jumlah peserta didik yang 

mengalami ketuntasan meningkat secara klasikal sebanyak 8 orang peserta 

didikatau 38% sedangkan 13 orang peserta didik atau 61,90 % tidak tuntas. 

Dan pada siklus II mengalami peningkatan secara klasikal sebanyak 17 

peserta didik tuntas atau 80,95 % sedangkan 4 orang peserta didik atau 19,04 

% tidak tuntas. Secara klasikal 80% peserta didik dikelas tersebut tuntas 

belajarnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu terlihat bahwa kajian tentang penerapan 

model pembelajaran mind mapping telah dilakukan pada jenjang sekolah dasar 

dan sekolah menengah atas. Objek kajiannya tidak hanya pada hasil belajar 
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peserta didik, tetapi pula pada aspek meningkatkan kemampuan menulis cerita 

dan motivasi belajar peserta didik. Pada kajian hasil belajar peserta didik telah 

menyentuh berbagai mata pelajaran seperti Sejarah Kebudayaan Islam, 

Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia dan IPA. Berdasarkan penelitian 

diatas dapat dianalisa yaitu memiliki titik perbedaan dan persamaan, adapun 

perbedaannya adalah pada subjek penelitian, perbedaan tingkat jenjang 

pendidikan serta materi pelajaran, adapun persamaannya yaitu dalam penerapan 

model pembelajaran dengan menggunakan Mind mapping dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengisi ruang kajian yang 

belum tersentuh dari penelitian terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan model pembelajaran mind mapping 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas VI SDN Satap 2 Konawe Selatan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Gambaran pembelajaran yang dilakukan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran IPA dikelas belum dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dimana guru masih kurang dalam menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi atau model pembelajaran aktif sehingga hal tersebut mengakibatkan 

kurangnya partisipasi dan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 

mengakibatkan peserta didik merasa jenuh, tidak memperhatikan guru ketika 

menjelaskan, bahkan terlihat sebagian peserta didik memilih mengobrol dengan 

temannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka model pembelajaran yang 

digunakan guru perlu diubah yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 
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tersebut dapat menuntut peserta didik untuk mengutamakan kerja sama atau 

kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian 

tindakan kelas ini dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir  

     Observasi Awal 
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