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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat 

baik dalam pembinaan sumber daya insani. Oleh karena itu pendidikan harus 

mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Pendidikan merupakan suatu 

proses dan hasil. Sebagai suatu proses, pendidikan merupakan serangkaian 

kegiatan yang sistematis diarahkan terhadap perubahan tingkah laku siswa yang 

tercermin dalam pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang berlangsung di 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan 

bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 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 bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

 

Mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memiliki peranan 

dalam proses meningkatkan sumber daya manusia. Menyadari pentingnya 

pendidikan, maka pemerintah bersama-sama masyarakat berupaya mewujudkan 

peningkatan kualitas, yaitu melalui perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi 

perbaikan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Mencetak sumber daya 
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manusia berkualitas dan berwawasan internasioanal menjadi tujuan utama 

pendidikan di Indonesia, masyarakat dan pengelola pendidikan khususnya. 

Tercapainya tujuan pendidikan nasional di atas dapat dilihat dari hasil belajar 

yang didapat oleh peserta didik. Hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dari dalam diri peserta didik maupun faktor-faktor lain di 

luar peserta didik. Antara lain kegiatan pembelajaran di kelas sangat berpengaruh 

dalam tercapainya hasil belajar yang baik.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama ini proses pembelajaran di 

tingkat dasar, terutama pembelajaran IPA masih belum sesuai dengan harapan. 

Masih banyak diantara guru yang melaksanakan pembelajaran hanya menekankan 

pada aspek kognitif, tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Dampak dari hal 

tersebut adalah siswa kurang termotivasi unuk mengikuti pembelajaran IPA, 

akibatnya kemampuan siswa dalam memahami IPA menjadi rendah serta 

pemahaman yang dimiliki oleh siswa tidak dapat bertahan lama. Kondisi ini juga 

terjadi dalam pembelajaran IPA kelas V di SD Negeri 01 Ngepungsari Jatipuro, di 

mana dalam pembelajaran IPA guru masih menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah menyebabkan siswa pasif sehingga nilai hasil belajar IPA siswa 

rendah (di bawah KKM). Untuk mengatasi permasalahan tersebut hedaknya guru 

dapat melaksanakan proses pembelajaran sains sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran IPA tersebut.  

Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran 

dengan peta konsep (concept map). Melalui metode pembelajaran peta konsep 

diharapkan dapat memberikan solusi dan suasana baru yang menarik dalam 
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pembelajaran, serta dapat memberikan konsep baru bagi siswa. Pembelajaran peta 

konsep membawa konsep pemahaman inovatif, dan menekankan keaktifan siswa. 

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 

menggunakan peta konsep, pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna, sesuai 

dengan teori asosiatif bahwa kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lain 

bagi siswa merupakan hals yang penting bagi siswa. Sehingga apa yang dipelajari 

siswa akan lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mudah dipelajari. 

Peta konsep merupakan salah satu bagian dari strategi organisasi. Strategi 

organisasi bertujuan membantu pebelajar meningkatkan kebermaknaan suatu 

materi dan bertujuan membantu pebelajar meningkatkan kebermaknaan bahan-

bahan baru, terutama dilakukan dengan mengenakan struktur-struktur 

pengorganisasian baru pada bahan-bahan tersebut. Strategi-strategi organisasi 

dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi 

ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi subset yang lebih kecil. Strategi- strategi ini 

juga terdiri dari pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan 

informasi yang lebih besar. Sehingga pembelajaran menggunakan peta konsep 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa memenuhi KKM yang 

telah ditetapkan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul,  

“Meningkatkan Hasil Belajar IPA tentang Daur Air dan Peristiwa Alam 

Melalui Peta Konsep Siklus pada Siswa Kelas V SD Negeri 01 Ngepungsari 

Jatipuro Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Setelah membaca uraian latar belakang di atas, berbagai masalah yang 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 01 Ngepungsari, Jatipuro, 

Karanganyar masih rendah .  

2. Metode Pembelajaran yang diterapkan di SD Negeri 01 Ngepungsari, 

Jatipuro, Karanganyar masih terpusat pada guru sehingga pembelajaran yang 

diterima kurang menarik dan sulit dipahami oleh siswa.  

3. Materi IPA Daur Air dan Peristiwa Alam merupakan materi yang memiliki 

tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga hasil belajar siswa pada materi 

ini sangat rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tujuan, serta untuk 

menghindari adanya kesalahan dalam pembahasan dan penafsiran judul maka 

dibuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dibatasi yaitu metode peta konsep 

siklus (peta konsep yang dibuat pada materi Daur Air dan Peristiwa Alam). 

2. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ngepungsari, Jatipuro, 

Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011. 

3. Pembelajaran peta konsep siklus diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi Daur Air dan Peristiwa Alam. 
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D. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diambil adalah: ”Apakah 

pembelajaran menggunakan peta konsep siklus dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA materi Daur Air dan Peristiwa Alam pada siswa kelas V SD Negeri 01 

Ngepungsari Jatipuro Karanganyar?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: ”Untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA materi Daur Air dan Peristiwa Alam melalui 

pembelajaran menggunakan peta konsep siklus pada siswa kelas V SD Negeri 01 

Ngepungsari Jatipuro Karanganyar”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :  

a. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian lain 

menggunakan metode peta konsep siklus.  

b. Memberikan gambaran yang jelas pada guru tentang metode peta 

konsep siklus dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya 

mutu pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.  
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2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :  

a. Bagi siswa terutama subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman secara langsung dan memberikan masukan kepada siswa 

untuk meningkatkan kegiatan belajar.  

b. Bagi guru, dapat memberikan informasi kepada guru untuk memilih 

alternatif dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode peta 

konsep siklus untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, dapat memberi informasi dan masukan dalam 

penggunaan metode peta konsep siklus yang mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA di sekolah.  

 


