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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan dan pendidikan merupakan sarana penting untuk 

mencerdaskan bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan sering dimaknai sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak 

mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup 

bermsayarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, pendidikan sangat 

penting dan berhak bagi warga negara Indonesia. 

Upaya untuk pembaharuan di bidang pendidikan yaitu dengan 

meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mengikuti 

tantangan global untuk menghasilkan lulusan yaitudengan diberlakukannya 

kurikulum baru. Segala (2010:234) menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai sisi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan 

demikian kurikulum berfungsi sebagai jantung dari proses pendidikan untuk 

memberdayakan potensi siswa kearah yang lebih baik. 

Kurikulum di Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi 
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manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 lebih 

menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran sehingga siswadituntut aktif 

selama pembelajaran berlangsung.Pelaksanaan kurikulum 2013 ini berkaitan 

dengan pembelajaran tematik integratif yang disajikan dalam tema-tema dan 

dikembangkan menjadi sub tema yang terdiri dari beberapa pembelajaran.  

Ahmadi (2014: 90) mendefinisikan pembelajaran tematik integratifsebagai 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pada 

kelas IV tema 9 yaitu kayanya negeriku, subtema kekayaan sumber energi di 

Indonesia dan subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia terdapat dua 

muatan mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPS, IPA dan Bahasa Indonesia  yang 

merupakan mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan pada subtema pemanfaatan kekayaan alam di 

Indonesia kelas IV yang dipusatkan pada muatan IPS dan IPA denganmateri 

lingkungan, sumber energi, sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam.  

Keberhasilan suatu pendidikan tak luput dari peran guru dan motivasi pada 

diri siswa itu sendiri. Peran guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

siswa dalam belajar. Pembelajaran akan efektif apabila guru mampu memahami 

karakteristik siswa serta keterampilan dalam pengelolaan pembelajaran dengan 

baik. Maka sangat dibutuhkan keterampilan dan kemampuan guru untuk  
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mengembangkan kreasi, strategi mengajar dan mampu menarik minat serta 

motivasi siswa untuk belajar.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD 1 

Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 

ditemukannya beberapa masalah, salah satu masalah tersebut yaitu rendahnya 

pemahaman konsepsiswa kelas IV. Jumlah siswa di kelas IV SD 1 Menawan 

sebanyak 32 yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Pada 

Observasi prasiklus, diperoleh data yang menunjukkan bahwa pemahaman 

konsepsiswamasih rendah. Hal tersebut dapat dilihat darihasil Penilaian Tengah 

Semester (PTS), yang memperoleh presentase klasikal pada muatan IPS sebanyak 

61,53% dengan siswa tuntas 12,5%, sedangkan pada hasil tes pemahaman konsep 

pra siklus muatan IPAmemperoleh presentase klasikal 53,53% dengan siswa 

tuntas sebanyak 18,75%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

siswa kelas IV SD 1 Menawan rendah.Pemahaman siswa terhadap suatu materi 

perlu ditingkatkan karena pemahaman pada konsep yang dipelajari merupakan 

aspek penting dalam pembelajaran. Menurut Suprijono, (2012: 25) pemahaman 

konsep merupakan suatu tindakan memahami kategori atau konsep-konsep yang 

sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, dengan pemahaman konsep, siswa lebih 

mudah menjelaskan suatu materi dengan menggunakan bahasanya sendiri.  

Aktivitas siswa pada proses pembelajaran juga rendah. Kurangnya minat 

untuk belajar mengakibatkan siswa menjadi pasif. Siswa kurang mampu 

mengeksplor pengetahuan serta keterampilannya sehingga dapat membuat siswa 

cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Ketika guru memberikan kesempatan 
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untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat tentang materi yang sedang 

disampaikan pada saat proses pembelajaran, hanya sebagaian siswa yang 

menjawab. Selain itu, siswa cenderung malu dan hanya berbisik-bisik dengan 

temannya dan sebagaian besar hanya diam saja.Padahal pada kurikulum 2013, 

siswa dirangsang untuk aktif dalam bertanya maupun menanggapi.Oleh karena 

itu, aktivitas belajar siswa perlu ditingkatkan, karena aktivitas belajar siswa 

menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih memadai (Hamalik, 

2015: 172). Aktivitas belajar siswa yang rendah juga dapat dipicu oleh metode 

pembelajaran yang guru gunakan. Kurangnya kreativitas dalam penggunaan 

model pembelajaran, media pembelajaran dan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK)dapat mengakibatkan kualitas pembelajaran rendah.Pembelajaran kurang 

bervariasi menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi siswa. 

Belajar akan lebih bermakna apabila anak mengalami langsung apa yang 

dipelajarinya dengan mengaktifkan semua indra secara utuh daripada hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja (Ahmadi, 2014: 90). 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

melakukan perbaikan tindakan pembelajaran. Proses belajar tidak hanya sekedar 

menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta, tetapi kegiatan menghubungkan 

konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang 

dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan (Ahmadi 2014: 

90).Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatakan pemahaman, daya 

mengingat dan aktivitas siswa melalui model pembelajaran mind 

mappingberbantuan media flashcard. 
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Model pembelajaran mind mappingmerupakan sebagai metode efektif 

untuk mengembangkan gagasan-gagasan melalui rangkaian peta-peta yang dapat 

digunakan untuk membantu penulisan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

penguasaan konsep. Media pembelajaran flashcard merupakan suatu cara 

mengingat dan mengkaji ulang bahan pelajaran dengan menggunakan kartu yang 

berisi pertanyaan. Melalui model pembelajaran mind mappingberbantuan 

mediaflashcarddiharapkan siswa dapat mempelajari tema kayanya negeriku 

subtema kekayaan sumber energi di Indonesia dan pemanfaatan kekayaan alam di 

Indonesia dengan rasa senang sehingga dapat membangkitkan kinerja otak untuk 

lebih mudah memahami dan mengingat.  

Sintaks langkah-langkah model pembelajaran mind mappingberbantuan 

media flashcard disesuaikan dengan proses pembelajaran pada tema kayanya 

ngeriku yaitu yang pertama guru menyampaikan kompetensi (tema, subtema, 

cakupan materi, tujuan) yang akan dicapai, kedua yaituguru membentuk 

kelompok yang teridiri 2-3 siswa, ketiga yaitu gurumengemukakan 

konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, siswa bermain media 

flashcard dengan diawali menyanyikan lagu nasional dengan menyalurkan 

tongkat secara estafet, ketika lagu berhenti siswa yang terakhir memegang tongkat 

akan maju memilih salah satu nomor kartu flashcard, kemudian siswa bersama 

kelompok membacakan pertanyaan kartu soal flashcard, keempat yaitu tiap 

kelompok mencatat alternatifjawaban hasil diskusi, kelima yaitutiap kelompok 

membacakan hasil diskusinya, ketika jawabannya benar maka kantong flashcard 

akan dibuka dan sebaliknya jika salah maka dapat disanggah kelompok lain, 
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begitu seterusnya sampai semua kantong terbuka, langkah keenam yaitu siswa 

membuat peta pikiran berdasarkan alternatif jawaban yang telah dibuat, ketujuh 

yaitubeberapa siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan ide pemetaan konsep 

berpikirnya, dan terakhir yaitu  siswa membuat kesimpulan (Sani, 2013:241). 

Hasil penelitian olehWulandari, dkk (2015)menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan pemahaman 

konsep IPA siswa kelas V SD N Ngombakan 01 Polokarto Sukoharjo. Pada siklus 

I penelitian tersebut pemahaman konsep siswa meningkat dengan ketuntasan 

klasikal dari 55% menjadi 80%. Pada siklus II pemahaman konsep siswa 

meningkat sebanyak 89,6%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

mind mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA. Hasil penelitian oleh 

Agustin (2015: 17) diketahui bahwa penggunaan model pembelajaran mind 

mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 Jatisari 

Kecamatan Kebumen. Pada pra tindakan presentase ketuntasan siswa mencapai 

25%. Setelah dilaksanakan siklus I meningkat 93,85%. Pada siklus I dan II 

meningkat menjadi 96,42%. Hal ini menunjukkan penggunaan model 

pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. 

Penelitian oleh Azizah (2014: 1-7) diketahui bahwa melalui penggunaan media 

flashcard untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS di Sekolah 

Dasar. Efektivitas penggunaan media flashcard pada siklus I terdapat peningkatan 

sebanyak 51%, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan sebanyak 81,8%. 

Dengan demikian penggunaan media flashcard sangat efektif dan dapat 
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meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN Kalikatir Gondang 

Mojokerto. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran di kelas IV SD 1 Menawan pada tema kayanya negeriku dengan  

melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan Model Mind 

MappingBerbantuan Media FlashcardUntukMeningkatkan Pemahaman 

KonsepTema Kayanya Negeriku Kelas IV SD 1 Menawan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep siswa pada tema kayanya 

negeriku dengan diterapkannya model mind mappingberbantuan media 

flashcardkelas IV SD 1 Menawan? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajarsiswa pada tema kayanya negeriku 

dengan diterapkannya model mind mappingberbantuan media flashcardkelas 

IV SD 1 Menawan? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan mengajarguru pada tema kayanya 

negeriku dengan diterapkannya model mind mappingberbantuan media 

flashcardkelas IV SD 1 Menawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

diambil tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan peningkatan pemahaman konsep siswa pada tema 

kayanya negerikudengan diterapkannya model mind mapping berbantuan 

media flashcard kelas IV SD 1 Menawan. 

2. Untuk menjelaskan peningkatan aktivitas belajar siswa pada tema kayanya 

negeriku dengan diterapkannya model mind mapping berbantuan media 

flashcard  kelas IV SD 1 Menawan. 

3. Untuk menjelaskan peningkatan keterampilan mengajar guru pada tema 

kayanya negeriku dengan diterapkannya model mind mappingberbantuan 

media flashcardkelas IV SD 1 Menawan Kecamatan Gebog. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah khasanah 

keilmuan pada bidang Ilmu Pendidikan terutama pengembangan model mind 

mappingberbantuan media flashcarduntuk meningkatkan pemahaman siswa. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Ketidakpahaman siswa dapat diminimalkan dan pemahaman konsep 

siswa akan meningkat. 

2) Siswa menjadi semangat belajar, sehingga aktivitas belajar siswa 

meningkat. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat memberikan masukan dan bahan rujukan pada proses 

pembelajaran bagi guru SD. 
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2) Memberikan dorongan serta motivasi bagi guru untuk meningkatkan 

keterampilan, kreativitas dan kualitas dalam mengelola kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

1) Perbaikan dan meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. 

2) Dapat mengembangkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan 

kemajuan IPTEK. 

3) Meningkatkan kemajuan sekolah terutama mutu lulusan siswa. 

d. Bagi Peneliti 

1) Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat 

kelulusanmenempuh Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

2) Dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengatasi 

permasalahan, mengembangkan pengetahuan serta kreativitas dalam 

proses pembelajaran. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Penerapan Model mind 

mappingBerbantuan Media FlashcardUntuk Meningkatkan Pemahaman 

KonsepTema Kayanya Negeriku Kelas IV SD 1 Menawan”, pada bahasan ini 

peneliti memfokuskan peningkatan pemahaman konseppada tema kayanya 

negeriku  subtema kekayaan sumber energi di Indonesia dan subtema 

pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia muatan IPS dan IPAmelalui 

diterapkannya model mind mappingberbantuan media flashcard.Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 1 Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten 
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Kudus dengan subjek penelitian siswa kelas IV SD 1 Menawan yang berjumlah 

32 siswa. 

 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Agar dapat diperoleh pengertian serta pemahaman awal mengenai istilah-

istilah pada penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah pada definisi 

operasional yaitu sebagai berikut : 

1. Model PembelajaranMind Mapping 

Mind mapping atau pemetaan pikiran adalah cara kreatif bagi setiap 

siswa untuk menghasilkan ide, gagasan, mencatat apa yang telah dipelajari 

atau menceranakan tugas baru dan untuk memudahkan otak dalam menyerap 

informasi. Sintaks model pembelajaran mind mapping sebagai berikut; tahap 

1guru menyampaikan kompetensi (tema, cakupan materi, dan tujuan),tahap 2 

guru membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 siswa, tahap 3guru 

mengemukakan konsep/permasalahan, tahap 4 yaitu setiap kelompok 

mencatat jawaban pada kartu soal flashcard, tahap 5 yaitutiap kelompok 

membacakan hasil diskusinya, kemudian tahap 6 siswa membuat peta pikiran, 

tahap7siswa menjelaskan ide pemetaan konsep berpikirnya, dan tahap 8 siswa 

membuat kesimpulan. 

2. Media Pembelajaran Flashcard 

Media pembelajaran flashcard merupakan kartu belajar yang efektif 

yang dapat berupa gambar, teks, dan tanda simbol yang dapat membantu 
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meningkatkan pemahaman siswa pada suatu materi. Langkah dalam 

penggunaan media flashcardterdiri 5 langkah yaitu yang pertamasiswa 

bersama guru menyanyikan lagu nasional dengan memberikan tongkat secara 

estafet, kedua yaituketika lagu berhenti, siswa yang memegang tongkat 

terakhir akan memilih salah satu nomor pada media flashcard dan 

membacakan pertanyaannya, ketiga yaitu siswa menjawab pertanyaan kartu 

soal flashcard,keempat yaitu jika jawabannya benar, maka kantongnya akan 

dibukadan apabila jawabannya salah akan dilempar pada kelompok lain, yang 

terakhir yaitu dilakukan begitu seterusnya sampai semua kartu terjawab dan 

terlihat suatu gambar.  

3. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk mengungkapkan, menafsirkan, mengartikan, menerjemahkan kembali 

informasi yang telah diperolehnya dengan caranya sendiri baik secara lisan 

maupun tulisan. Adapaun indikator pemahaman konsep terdiri dari 7 

indikator antara lain yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasi 

objek-objek menurut sifat tertentu, memberi contoh dan bukan contoh, 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk, mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup, menggunakan dan memilih prosedur tertentu, mengaplikasikan 

konsep pemecahan masalah. 

4. Tema Kayanya Negeriku 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Pada 
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penelitian ini, peneliti mengambil tema kayanya ngerikusubtema kekayaan 

sumber energi di Indonesia dan subtema pemanfaatan kekayaan alam di 

Indonesia dengan fokus muatan IPS dan IPA. Pada muatan IPS KD 3.1 

mengidentifikais karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

propinsi. KD 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat propinsi. Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu 

yang mempelajari tentang fenomena alam yang faktual dan hubungan sebab-

akibatnya baik berupa kenyataan (reality) maupun kejadian (events). Pada 

muatan IPA KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan 

bentuk energi, dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, 

bahan bakar organik dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.5 

menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang 

berbagai perubahan bentuk energi. 


