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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Yustini Yusuf (2005), berjudul “Upaya Peningkatan Aktivitas 

dan Hasil Belajar Biologi Melalui Penggun aan Peta Konsep pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 2 Pekan Baru Tahun Ajaran 2004/2005”.  

2. Penelitian Anik Fatmawati (2005), berjudul “Penerapan Peta Konsep 

Terhadap Pembelajaran Matematika Siswa Kelas I Semester I SLTP Negeri 7 

Malang”.  

3. Penelitian Tuti Pirnawati (2009), berjudul “Penggunaan Peta Konsep sebagai 

Media Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

C SD Negeri 69 Bengkulu”.  

Beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain: 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Upaya Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Biologi Melalui Penggunaan 

Peta Konsep pada Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 2 

Pekan Baru Tahun Ajaran 

2004/2005 

Penelitian bertujuan 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Selain peningkatan 

hasil belajar, aktivitas 

siswa juga menjadi 

tujuan penelitian 
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2. Penerapan Peta Konsep 

Terhadap Pembelajaran 

Matematika Siswa Kelas I 

Semester I SLTP Negeri 7 

Malang 

Penelitian bertujuan 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Diterapkan pada 

pembelajaran 

Matematika 

3. Penggunaan Peta Konsep 

sebagai Media 

Pembelajaran PKn untuk 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV C 

SD Negeri 69 Bengkulu 

Penelitian bertujuan 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Diterapkan pada 

pembelajaran PKn. 

Peta konsep 

diposisikan sebagai 

media pembelajaran, 

bukan metode 

pembelajaran. 

4. Peningkatan 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 

Penelitian bertujuan 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Diterapkan pada 

materi Daur Air dan 

Peristiwa Alam. 

Peta konsep berperan 

sebagai metode 

pembelajaran. 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran IPA 

a. Pengertian, Prinsip, dan Unsur Belajar 

Belajar diartikan sebagai perubahan tingkah pada diri individu 

dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui 

berbagai pengalaman. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena 

belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, 

seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.  
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Belajar menurut Anni (2004: 4) merupakan proses perubahan 

perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Belajar menurut Slameto (2003: 2) adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Nana Sudjana (2004: 28), “Belajar adalah proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang. Perubahan 

sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam beberapa 

bentuk seperti berubah pengetahuannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya 

reaksinya, daya penerimanya dan lain-lain aspek yang ada pada 

individu”.  

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah yaitu suatu proses yang menghasilkan suatu perubahan yang 

disebut sebagai hasil belajar. Belajar merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan untuk mengembangkan potensi diri seseorang. Proses 

belajar diperlukan untuk dapat mengembangkan kemampuan seseorang 

secara optimal. 

Dalam upaya meningkatkan proses belajar maka diperlukan 

prinsip-prinsip belajar sebagai patokan bagi pebelajar dalam melakukan 

tindakan belajar. Prinsip-prinsip belajar tersebut antara lain: 

1) Perhatian dan motivasi 

2) Keaktifan 

3) Keterlibatan langsung/berpengalaman 

4) Pengulangan 
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5) Tantangan 

6) Balikan dan Penguatan (feed back) 

7) Perbedaan Individual 

b. Unsur-unsur belajar 

Belajar menurut Gagne (1977: 4) dalam Anni (2004: 3) merupakan 

sebuah proses yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-

mengkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Beberapa unsur 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

1) Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan 

peserta latihan. 

2) Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajaran disebut situasi 

stimulus. Agar pembelajar mampu belajar optimal, ia harus 

memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

3) Memori 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari 

aktivitasbelajar sebelumnya. 

4) Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada 
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di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus 

tersebut. 

c. Pengertian Pembelajaran IPA 

Pembelajaran diartikan sebagai suatu proses belajar harus lebih 

berpusat pada peserta didik, bersifat analitik,  dan lebih berorientasi pada 

proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Pembelajaran memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut.  

1) Menyediakan pengalaman belajar. 

2) Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar.  

3) Mengintegrasikan pembelajaran dengan  situasi yang realistis dan 

relevan dengan melibatkan pengalaman konkrit.  

4) Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya 

transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan  kerjasama seseorang 

dengan orang lain atau lingkungannya.  

5) Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis 

sehingga pembelajaran lebih efektif.  

6) Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa termotivasi untuk 

belajar. 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Saptono (2003: 4), ”Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berkaitan dengan cara mencari tahu (inquiry) tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan”. 

 

Terdapat lima cakupan yang harus dipelajari dalam pelajaran 

IPA di Sekolah Dasar, antara lain: 

1) Konsep IPA terpadu 

2) Biologi 

3) Fisika 

4) Ilmu bumi dan antariksa 

5) IPA dalam perspektif interdisipliner 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat dipandang sebagai produk 

dan sebagai proses. Secara definisi, IPA sebagai produk adalah hasil 

temuan-temuan para ahli saintis, berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-

teori. Sedangkan IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang 

dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut 

sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa alam. IPA sebagai produk tidak dapat dipisahkan dari 

hakekatnya IPA sebagai proses. Guru yang berperan sebagai fasilitator 

siswa dalam belajar produk dan proses. 

Ada beberapa prinsip pembelajaran IPA untuk SD yang harus 

diperhatikan oleh guru. Prinsip tersebut antara lain : 
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1) Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita di mulai melalui 

pengalaman baik secara inderawi maupun non inderawi. 

2) Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, 

karena itu perlu diungkap selama proses pembelajaran.  

3) Setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, _ambing, dan 

relasi dengan konsep yang lain.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi Daur 

Air dan Peristiwa Alam. Adapun tujuan pembelajaran materi ini antara 

lain: 

1) Siswa dapat menjelaskan proses daur air dan memahami pentingnya 

air bagi kehidupan 

2) Siswa dapat mengetahui berbagai peristiwa (bencana) alam dan 

pengaruhnya bagi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Anni (2004: 4) merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

Hasil belajar menurut Sudjana (1990: 22) adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. Dari dua 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa 

tersebut mengalami aktivitas belajar. 
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Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : 

informasi verbal, kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan 

keterampilan. Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan 

pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang harus 

dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu : kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Sudjana, 1990:22). 

 

Hasil belajar adalah kemampuan siswa pada ranah kognitif yang 

diperoleh setelah mengikuti tes proses pembelajaran yang tercermin dalam 

bentuk skor hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai seseorang merupakan 

hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri 

(internal) maupun dari luar diri (eksternal) individu. Dengan demikian 

hasil dapat diartikan sebagai indikator kualitas keberhasilan yang dicapai 

siswa sebagai hasil interaksi faktor intern maupun ektern dan hasilnya 

diketahui setelah diadakan tes pada akhir kegiatan pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan hasil penelitian di bidang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sebagai hasil belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai. Hasil belajar di sekolah dapat diketahui melalui penilaian, 

baik tes maupun non tes. Hasil pengukuran ini akan mencerminkan 

kemampuan seseorang dalam menyerap pelajaran. 

Hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana (1990:56), 

melalui proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri 

sebagai berikut. 

1) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang 

rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau 

setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai. 

2) Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang 

tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. 

3) Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan 

lama diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari 
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aspek lain, kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan 

mengembangkan kreativitasnya. 

4) Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), 

yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah 

afektif (sikap) dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku. 

5) Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

diri terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya 

 

Menurut R. M. Gagne (dalam Anni 2006: 12), hasil belajar pada 

proses belajar ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:  

1) Informasi Verbal ( Verbal Information)  

Yang dimaksud adalah pengetahuan awal/dasar yang memiliki 

seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan dan 

tulisan. Apabila siswa hendak belajar/menerima pelajaran suatu pokok 

bahasan, maka pengetahuan awal sebelum pokok bahasan diberikan 

siswa harus sudah menguasai.  

2) Kemahiran Intelektual ( Intelektual Skill)  

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk berhubungan 

dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu 

representasi. Intelektual atau kecerdasan bila dikembangkan dapat 

berupa Intellegece Quiotion (IQ), Intellegence emotional (IE), 

Spiritual Intellegence (IS). IQ berhubungan dengan intelegensi atau 

kecerdasan otak, IE berkaitan dengan emosi atau tingkat pengendalian 

diri, IS berhubungan dengan tingkat keyakinan kepada Tuhan ( 

Suharsono, 2000:96).  

3) Strategi kognitif (pengaturan kegiatan kognitif) 

Merupakan aktivitas mentalnya sendiri, sedangkan ruang 

gerak kemahiran intelektual adalah representasi dalam kesadaran 

terhadap lingkungan hidup dan diri sendiri. Strategi kognitif 

mencakup, penggunaan konsep dan kaidah yang telah dimiliki, 

terutama bila sedang menghadapi suatu problem.  

4) Keterampilan Motorik ( Motor Skill) 

Yang dimaksud adalah kemampuan melakukan suatu 

rangkaian gerak-gerik jasmaniah dalam urutan tertentu yang 

terkoordinir dan terpadu. Ciri khas dari ketrampilan motorik adalah 

otomatisme, yaitu rangkaian gerak-gerik berlangsung secara teratur 

dan berjalan secara lancer dan luwes.  

5) Sikap (Attitude)  

Kecenderungan menerima atau menolak suatu obyek 

berdasarkan penilaian terhadap obyek itu serta berguna/berharga atau 

tidak sering dinyatakan sebagai suatu sikap dan hal bila dimungkinkan 

adanya berbagai tindakan. Misalnya seorang siswa harus mengambil 

tindakan/keputusan, apakah belajar untuk menghadapi ujian, atau 

nonton film dengan temannya pada waktu yang sama.  
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b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa banyak dipengaruhi oleh 

berbagai hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Faktor faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu: 

1) Faktor dari dalam (intern) 

Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa merupakan faktor 

penentu berhasilnya proses belajar mengajar disekolah sangat 

tergantung dari siswa yang bersangkutan. Diantara factor-faktor yang 

perlu diperhatikan dari segi anak didik adalah : 

2) Faktor fisiologi / jasmaniah 

Keadaan jasmani siswa harus diperhatikan dan diusahakan 

selalu dalam keadaan baik agar hasil belajar siswa dapat dicapai secara 

optimal. Keadaan jasmani yang penting seperti : pendengaran, 

penglihatan, kondisi fisik dan kematangan fisik. 

3) Faktor psikologis 

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

dicapai siswa, baik yang bersifat pembawaan maupun yang berasal 

dari pergaulan seperti kemampuan belajar, tingkat intelegensi, bakat 

unsur kepribadian tertentu, seperti: sikap, kebiasaan, minat, motivasi, 

emosi, rasa aman, penyesuaian diri, perhatian dan kematangan jiwa. 

4) Faktor dari luar (ekstern) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

digolongkan menjadi dua macam yaitu : 
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a) Lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

(1) Lingkungan alami, seperti : keadaan suhu, kelembaban, udara, 

cuaca, dan lain sebagainya. 

(2) Lingkungan sosial, seperti : suasana ramai, kehadiran orang 

lain, dan lain sebagainya. 

b) Instrumen 

Untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan, faktor 

instrumen merupakan penunjang terwujudnya tujuan belajar 

tersebut. Semakin lengkap baik sarana belajar yang tersedia, maka 

kemungkinan tercapai tujuan belajar semakin besar. 

(1) Sofware atau instrumen perangkat lunak yaitu: Kurikulum, 

guru, program, buku pedoman, belajar dan lain lain 

(2) Hardware atau instrumen perangkat keras, yaitu: Gedung 

sekolah, mesin mesin praktek, perlengkapan belajar dan lain 

lain (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 2004: 26). 

 

 

3. Metode Peta Konsep (Concept Map) 

a. Pengertian Konsep 

  Konsep-konsep merupakan penyajian internal dari sekelompok 

stimulus. Konsep-konsep itu tidak dapat diamati, dan harus disimpulkan 

dari perilaku. Konsep merupakan dasar untuk berpikir, untuk belajar 
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aturan-aturan dan akhirnya untuk memecahkan masalah. Dengan demikian 

konsep itu sangat penting bagi manusia dalam berpikir dan belajar 

  Menurut Saptono (2002: 19) konsep dapat didefinisikan 

dengan bermacam-macam rumusan. Salah satunya adalah bahwa konsep 

merupakan suatu abstraksi dari serangkaian pengalaman yang 

didefinisikan sebagai suatu kelompok obyek atau kejadian. Abstraksi 

berarti suatu proses pemusatan perhatian seseorang pada situasi tertentu 

dan mengambil elemen-elemen tertentu, serta mengabaikan elemen yang 

lain. 

b. Pengertian Peta Konsep 

 Novak and Gowin (1985) dalam Dahar (1998: 43) menyatakan 

bahwa peta konsep adalah alat atau cara yang dapat digunakan guru untuk 

mengetahui apa yang telah diketahui oleh siswa. Gagasan Novak ini 

didasarkan pada teori belajar Ausabel. Ausabel sangat menekankan agar 

guru mengetahui konsep yang telah dimiliki oleh siswa supaya belajar 

bermakna dapat berlangsung. Dalam belajar bermakna pengetahuan baru 

harus dikaitkan dengan konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam 

struktur kognitif (otak) siswa. Bila dalam struktur kognitif tidak terdapat 

konsep relevan, pengetahuan baru yang telah dipelajari hanyalah hafalan 

semata. 

 Menurut Saptono (2002: 23 peta konsep mirip peta jalan, namun 

peta konsep menaruh perhatian pada hubungan antar ide-ide, 

bukan hubungan antar tempat. Peta konsep bukan hanya 

meggambarkan konsep-konsep yang penting melainkan juga 

menghubungkan antara konsep-konsep itu. Dalam 
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menghubungkan konsep-konsep itu dapat digunakan dua prinsip, 

yaitu diferensiasi progresif dan penyesuaian integratif. 

 

 Pemetaan konsep merupakan suatu alternatif selain outlining, dan 

dalam beberapa hal lebih efektif daripada outlining dalam mempelajari 

hal-hal yang lebih kompleks. Peta konsep digunakan untuk menyatakan 

hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-

proposisi. Proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang dihubungkan 

oleh kata-kata dalam suatu unit. 

 Menurut Ausubel dalam Saptono (2002: 24) diferensiasi progresif 

adalah suatu prinsip penyajian materi dari materi yang sulit 

dipahami. Sedang penyesuaian integratif adalah suatu prinsip 

pengintegrasian informasi baru dengan informasi lama yang telah 

dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu belajar bermakna lebih 

mudah berlangsung, jika konsep-konsep baru dikaitkan dengan 

konsep yang inklusif. Untuk membuat suatu peta konsep, siswa 

dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan 

dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu 

pola logis. Kadang-kadang peta konsep merupakan diagram 

hirarki, kadang peta konsep itu memfokuskan pada hubungan 

sebab akibat. 

 

c. Ciri-ciri dan Tujuan Peta Konsep 

 Untuk membedakan antara peta konsep dengan bukan peta konsep, 

maka ada ciri-ciri khusus yang harus diperhatikan ketika seseorang akan 

membuat peta konsep. Ciri-ciri peta konsep menurt Dahar (1998: 35) 

adalah:  

1) Merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-kosep dan 

proporsisi-proporsisi suatu bidang studi, sehingga untuk mempelajar 

konsep-konsep itu lebih jelas. 

2) Merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, atau 

suatu bagian dari bidang studi.  

3) Peta konsep bukan hanya menghubungkan konsep-konsep yang 

penting, tetapi juga hubungan antar konsep-konsep itu.  

4) Cara menyatakan hubungan antar konsep, dimana ada konsep yang 

lebih inklusif dibandingkan konsep lainnya. Konsep paling inklusif 

berada pada bagian puncak, kemudian menuju konsep-konsep yang 

lebih khusus.  
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5) Apabila ada dua knsep atau lebih yang ditempatkan di bawah konsep 

inklusif, maka akan terbentuk suatu hierarki pada konsep itu.  

 

 Peta konsep dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa 

tujuan digunakannya peta konsep, antara lain:  

1) Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam merangkum materi yang 

telah ia pelajari.  

2) Untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi  

3) Untuk mengetahui perbedaan siswa dalam memahami suatu materi  

4) Untuk merefleksikan kemampuan berfikir  

5) Untuk menilai hasil belajar siswa  

6) Untuk memahami proses seseorang dalam mengkonstruksi 

pengetahuan  

d. Jenis-jenis Peta Konsep 

 Peta konsep ada empat macam yaitu: pohon jaringan (network 

tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept 

map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map). 

1) Pohon Jaringan. 

 Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa 

kata lain dihubungkan oleh garis penghubung. Kata-kata pada garis 

penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat 

mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftar 

konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik itu. Daftar dan 

mulailah dengan menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam 
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suatu susunan dari umum ke khusus. Cabangkan konsep-konsep 

yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan hubungannya pada 

garis-garis itu. 

2) Rantai Kejadian  

 Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memerikan 

suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau 

tahap-tahap dalam suatu proses. Misalnya dalam melakukan 

eksperimen 

3) Peta Konsep Siklus 

 Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak 

menghasilkan suatu hasil akhir. Kejadian akhir pada rantai itu 

menghubungkan kembali ke kejadian awal. Seterusnya kejadian 

akhir itu menhubungkan kembali ke kejadian awal siklus itu 

berulang dengan sendirinya dan tidak ada akhirnya. Peta konsep 

siklus cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan bagaimana 

suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk  

4) Peta Konsep Laba-laba 

 Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat. 

Dalam melakukan curah pendapat ide-ide berasal dari suatu ide 

sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang 

bercampur aduk. Banyak dari ide-ide tersebut berkaitan dengan ide 

sentral namun belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Kita 

dapat memulainya dengan memisah-misahkan dan mengelompokkan 
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istilah-istilah menurut kaitan tertentu sehingga istilah itu menjadi 

lebih berguna dengan menuliskannya di luar konsep utama.  

e. Cara Menyusun Peta Konsep 

 Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar bermakna. 

Oleh karena itu siswa hendaknya pandai menyusun peta konsep untuk 

meyakinkan bahwa siswa telah belajar bermakna. Langkah-langkah 

berikut ini dapat diikuti untuk menciptakan suatu peta konsep: 

Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi 

sejumlah konsep. 

Langkah 2 Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang 

menunjang ide utama. 

Langkah 3 Menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta 

tersebut. 

Langkah 4 Mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama 

yang secara visual menunjukan hubungan ide-ide tersebut 

dengan ide utama. 

 Sehingga dapat dikemukakan langkah-langkah menyusun peta 

konsep sebagai berikut: 

1) Memilih suatu bahan bacaan 

2) Menentukan konsep-konsep yang relevan 

3) Mengelompokkan (mengurutkan ) konsep-konsep dari yang paling 

inklusif ke yang paling tidak inklusif 
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4) Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep 

yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan 

tersebut.  

 Adapun contoh penyusunan peta konsep siklus pada materi Daur 

Air dan Peristiwa Alam adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Peta Konsep Materi Daur Air dan Peristiwa Alam 
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f. Kelebihan dan kelemahan Peta Konsep 

1) Kelebihan peta konsep 

a) Peta konsep memudahkan siswa dalam mempelajari materi atau 

konsep yang sulit dengan lebih sistematis. 

b) Siswa dapat mengorganisasikan konsep materi pelajaran yang 

telah dipelajari berdasarkan arti dan hubungan antara 

komponennya, sehingga pemahaman siswa meningkat. 

c) Guru dapat membimbing siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

dengan mencoba merangkum materi ke dalam konsep-konsep 

yang sistematis sehingga mudah dipelajari siswa. 

d) Peta konsep dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga materi 

lebih mudah dipelajari. 

2) Kekurangan peta konsep 

a) Siswa harus membaca dahulu isi dan cakupan materi pelajaran 

sebelum menulisnya dalam peta konsep, sehingga diperlukan 

waktu yang relatif lama. 

b) Siswa cenderung bekerja sendiri-sendiri dalam menyusun peta 

konsep, sehingga kerja sama kooperatif sesame siswa cenderung 

kurang. 

c) Guru kesulitan dalam memberikan penilaian peta konsep yang 

disusun siswa, karena bersifat obyektif. 

 

 

 



25 

 

  

C. Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran IPA kelas V SD negeri 01 Ngepungsari, Jatipuro, 

Karanganyar masih menggunakan metode ceramah, metode ceramah ini 

menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai hasil belajar siswa. Kemudian peneliti 

mengupayakan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. Metode yang dimaksud 

adalah metode peta konsep (concept map). Penerapan metode peta konsep dalam 

pembelajaran IPA materi Daur Air dan Peristiwa alam diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa dapat memenuhi KKM yang 

ditetapkan yaitu nilai 70. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini: 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Berfikir 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Pembelajaran dengan metode Peta 

Konsep Siklus dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi Daur Air dan 

Peristiwa Alam pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ngepungsari Jatipuro 

Karanganyar”. 

 

 


