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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Judul Penelitian  

Penggunaan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran IPS (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII-F SMPN 7 

Bandung) 

1.2 Latar Belakang Masalah  

Manusia dalam menjalankan peran dalam kehidupan tidak lepas dari pendidikan, 

karena pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri manusia dan membentuk 

warga negara yang memiliki dedikasi tinggi dan memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan potensi diri dan keterampilan. Di dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (dalam Suwarno, 2008) disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasa 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (hlm. 21) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas maka pendidikan dilakukan berdasarkan suatu 

perencanaan yang berupaya mewujudkan siswa aktif dalam proses pembelajaran dan 

mengembangan potensi yang dimilikinya. Siswa sebagai subjek belajar memiliki 

potensi dan karakteristik unik yang menentukan keberhasilan pendidikan, 

kemampuan siswa dalam menyikapi pengetahuan, nilai, dan keterampilan 

mempunyai andil besar dalam keberhasilan belajar. 

Keberhasilan dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa di sekolah salah 

satunya dalam pembelajaran IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial sendiri salah satu materi 

pembelajaran yang penting disekolah. Dalam pasal 37 UU Sisdiknas
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dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada 

dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Salah satu implikasi dari 

ketentuan undang-undang dasar tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

pendidikan IPS. PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Sapriya, 2009, hlm. 45). 

Pendidikan IPS sebagai salah satu mata pelajaran muatan wajib yang harus 

ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 UU Sisdiknas). 

Memiliki peranan penting untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

memiliki peranan penting untuk mengembangkan pengatahuan, pemahaman, dan 

kemampuan analisis siswa terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurut (Sapriya, 

2009) tujuan IPS/MTS dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan, 2. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial, 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan 

global. (hlm. 201) 

 

Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan di atas maka guru dituntut dalam 

proses pembelajaran dapat memunculkan suatu model/metode pembelajaran yang 

membuat siswa untuk aktif, sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar dan 

dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Kegiatan pembelajaran akan 

lebih meningkat apabila guru melakukan terobosan dalam proses belajar mengajar 

seperti menggunakan metode/model pembelajaran yang sesuai dengan siswa. 

Apabila seorang guru menggunakan suatu model/metode dalam penyampaian 

materi dengan menarik dan dipahami siswa, maka siswa akan merasa nyaman 

sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar serta dapat meningkatkan hasil 

belajar sesuai dengan tujuan diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 

Januari 2017 dikelas VII-F di SMP N 7 Jalan Ambon No. 23 Kelurahan Citarum 

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, pembelajaran IPS yang dilakukan di 
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kelas masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan IPS. 

Pengamatan empiris yang dilakukan peneliti di kelas VII-F mendapati beberapa 

masalah pada saat proses pembelajaran diantaranya,  pertama pada saat guru 

masuk kedalam kelas, siswa diminta untuk mempresentasikan tugas yang 

diberikan sebelumnya namun disetiap kelompok, siswa yang mempresentasikan 

terlihat mengalami kesulitan dalam memahami materi yang ditampilkan. Kedua, 

saat kelompok melakukan presentasi sebagian kelompok kurang memperhatikan 

dan bahkan ada siswa yang sempat menggunakan telepon seluler saat proses 

pembelajaran berlangsung. ketiga, saat guru memberikan pertanyaan atau 

kesempatan bertanya hanya ada beberapa siswa yang bertanya dan hanya siswa 

yang aktif dan selalu bertanya dikelompok tertentu. Keempat, sebagian siswa 

kurang terampil untuk menulis dan menyusun konsep-konsep materi dari 

pembelajaran yang dipaparkan oleh guru. Kelima, kecenderungan guru 

menggunakan jaringan internet sebagai salah satu sumber belajar setelah buku 

teks, berdampak pada pemahaman siswa yang singkat dan berakibat kurang 

terasahnya daya ingat siswa pada materi IPS. Berangkat dari temuan tersebut, 

peneliti menyimpulkan terdapat permasalahan mengenai hasil belajar hal ini 

dikuatkan dengan hasil belajar siswa yang rendah dari 38  siswa di kelas terdapat 

tujuh siswa yang melewati Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan yaitu 75. 

Sebagian siswa kelas VII-F mempunyai niai dibawah KKM. Daftar Nilai Tes 

sebagai berikut: 

Daftar Nama Siswa Kelas VII-F 

Tabel 1.1 

No Nama Siswa Nilai No. Nama Siswa Nilai 

1 AN 54 21 MHM 54 

2 ASR 80 22 MMP 62 

3 AA 70 23 MIP 70 

4 ARMN 54 24 NM 62 

5 AM 66 25 QA 42 

6 AMN 84 26 RPK 80 
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7 ARC 80 27 RMZ 68 

8 ARA 48 28 SNF - 

9 CPR 56 29 SFB 82 

10 DRR 66 30 SAS 74 

11 DEHN 68 31 SS 74 

12 IMP 58 32 SBN 46 

13 KNZ 64 33 SZA 48 

14 LNS 54 34 TQY 70 

15 MAHS 64 35 TTV 81 

16 MJA 64 36 VSA 50 

17 MI 46 37 ZRA 78 

18 MZA 62 38 ZI 82 

19 MDH 70    

20 MG 70    

Nilai Rata – Rata 64,89 

 

Masalah yang dihadapi oleh siswa adalah hasil belajar IPS yang rendah 

pada Ketuntasan Kriteria Minimal (KKM). Masalah ini disebabkan oleh model 

Pembelajaran IPS yang diterapkan guru belum maju menyebabkan, proses 

pembelajaran didominasi ceramah dan dalam proses pembelajaran guru memiliki 

kecenderungan untuk mencari materi dan jawaban dari internet. Permasalahan 

tersebut penting dan mendesak untuk diselesaikan, karena jika hal tersebut tidak 

diatasi akan berdampak pada proses pembelajaran IPS dikelas yang tidak efektif. 

Oleh karena itu, perlu perubahan model pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar. Salah satu model pembelajaran yang menjadi 

alternatif adalah penggunaan metode Mind Mapping didalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, diketahui 

bahwa akar penyebab masalah di atas bermuara pada strategi pembelajaran yang 

masih berorientasi pada penguasaan materi dengan cara menugasi siswa untuk 

mencari informasi mengenai materi IPS yang menjadikan Internet sebagai sumber 
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belajar di kelas. Penggunaan strategi belajar demikian kurang berdampak terhadap 

pemahaman materi pada siswa. Informasi deras sebagai ciri dari internet, 

berdampak pada kemampuan siswa untuk mengkontruksi informasi. 

Salah satu metode yang dirasa tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran 

ini yaitu menggunakan Mind Mapping. Penggunaan Mind Mapping diajukan 

untuk mengatasi masalah di kelas VII-F. Model Mind Mapping berkaitan erat 

dengan dengan fungsi dari pikiran, dan Peta Pikiran dapat digunankan dalam 

hampir setiap aktivitas yang melibatkan pikiran, mengingat kembali, 

merencanakan, atau kreativitas (Buzan, 2006, hlm. 143). Penggunaan metode 

Mind Mapping diharapkan siswa akan lebih meningkatkan hasil belajarnya. 

Karena pembelajaran yang langsung melibatkan siswa akan mudah dipahami. 

„Peta pikiran dapat dilakukan dalam pengkajian ulang informasi di pikiran 

menjadi lebih cepat dengan menyimak sekilas peta pikiran yang dibuat‟ (Putra, 

2008, hlm. 258). Aktifitas belajar dengan melibatkan siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran dan menggunakan kemampuan yang terdapat dalam pikirannya 

kemudian dituangkan dalam bentuk peta pemikiran (Mind Mapping) akan 

membantu siswa mengingat materi lebih kuat, karena catatan dibuat oleh siswa 

sendiri dan dapat meningkatkan pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Dengan demikian untuk mampu mengembangkan hasil belajar siswa, 

strategi pembelajaran tertentu perlu dilakukan. Salah satu cara yakni dengan 

pembelajaran melalui penggunaan Mind mapping, yaitu teknik pencatatan dengan 

cara mengambil kata kunci dari sebuah materi kedalam bentuk gambar bercabang 

seperti ranting, serta penggunaan warna dan gambar pada pengaplikasian. Melalui 

Mind Mapping, maka materi dapat dipahami dengan baik hanya dengan membaca 

kata kunci (ringkasan materi) yang terhubung. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

mengangkat penelitian yang berjudul “Penggunaan Metode Mind Mapping Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPS di Kelas VII-F 

SMPN 7 Bandung” (Penelitian Tindakan Kelas  di Kelas VII-F SMPN 7 

Bandung). 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Penggunaan Metode Mind Mapping Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS di Kelas VII-F SMPN 

7 Bandung?”. Untuk mencapai sasaran dengan tujuan yang diharapkan. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana merencanakan metode Mind mapping dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VII-F SMPN 7 

Bandung? 

2) Bagaimana melaksanakan metode Mind Mapping dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VII-F SMPN 7 

Bandung? 

3) Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan 

menerapkan metode Mind Mapping di kelas VII-F SMPN 7 Bandung? 

4) Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kendala dalam menerapkan metode Mind Mapping untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VII-F SMPN 7 

Bandung? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui Mind Mapping mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VII-F SMPN 7 

Bandung, melalui Penelitian Tindakan Kelas. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan metode Mind 

Mapping yang dilakukan guru pada pembelajaran IPS di kelas VII-F 

SMPN 7 Bandung, 

2) Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemanfaatan metode Mind 

Mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS di kelas VII-F SMPN 7 Bandung, 
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3) Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pemanfaatan metode 

Mind Mapping dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas VII-F SMPN 7 Bandung, 

4) Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pemanfaatan metode 

Mind Mapping untukk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas VII-F SMPN 7 Bandung. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi guna pemanfaatan metode Mind Mapping untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Metode pembelajaran yang efektif oleh 

guru akan mempermudah proses pembelajaran kepada siswa. 

1.5.2  Manfaat Kebijakan 

Peneliti berharap dapat memberikan arahan kebijakan untuk 

mengembangkan pendidikan bagi siswa di tingkat sekolah menengah pertama 

melalui metode Mind Mapping dalam pembelajaran IPS yang baik dan efektif 

untuk diterapkan dan diajarkan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

1.5.3 Manfaat Praktik 

1.5.3.1 Bagi Guru 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang 

bervariasi dan dapat dikembangkan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran 

yang aktif dan partisipatif dalam pembelajaran IPS. 

1.5.3.2 Bagi Siswa 

Dengan penggunaan metode Mind Mapping, peneliti berharap siswa 

terdorong dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan hasil belajar siswa. Mata 

pelajaran IPS dinilai siswa sebagai mata pelajaran yang monoton serta sebagai 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.3.3 Bagi Sekolah  
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Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti dapat 

bermanfaat dan memberikan pengetahuan mengenai seberapa efektif pemanfaatan 

metode Mind Mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS dan sebagai pencitraan yang baik terhadap sekolah 

bersangkutan serta sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan siswa di sekolah yang bersangkutan. 

1.5.4 Manfaat Isu Serta Aksi Sosial. 

Peneliti berharap dapat menyajikan informasi kepada semua pihak 

mengenai pemanfaatan metode Mind Mapping dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi 

lembaga-lembaga sekolah formal maupun non-formal untuk menangani 

permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar siswa kemudian menerapkan 

dan mengajarkannya. 

1.6. Struktur Organisasi  

       Adapun Struktur organisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I merupakan bahasa mengenai pendahuluan, bagian awal dari penulisan 

skripsi. Bagian pendahuluan ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritis, 

manfaat kebijakan, manfaat praktik, manfaat isu serta aksi sosial, dan struktur 

organisasi. 

Bab II membahas mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diambil dari rumusan masalah yang telah dibahas. Kajian 

pustaka yang penulis kaji yaitu pemanfaatan metode Mind mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Adapun secara garis 

besar sub bab tersebut terbagi kedalam beberapa bagian yaitu: pembahasan 

mengani pembelajaran IPS, metode Mind Mapping, hasil belajar, dan keterkaitan 

Mind Mapping terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS.  

Bab III membahas mengenai tahapan-tahapan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Metode penelitian ini berisi mengenai pendekatan dan metode 

penelitian, lokasi dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur dan 

tahap persiapan penelitian, prosedur dan tahap persiapan penelitian, prosedur 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK), teknik pengumpulan data, analisis data, dan 

validasi data. 

 


