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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar IPA siswa dengan 

penerapan metode concept mapping  pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh akan  analisis dalam bentuk kata atau penjelasan dan 

dalam bentuk angka yaitu data deskriptif kualitatif. Metode concept mapping  yang 

dilaksanakan selama dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas 4 tahap yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), 

dan refleksi (reflecting). Sumber data diperoleh melalui teknik observasi dan angket. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif yaitu 

membandingkan hasil prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Hasil minat belajar IPA siswa 

pada pra siklus siswa yang menyukai pelajaran IPA berjumlah 14 siswa atau dengan 

persentase hanya 30%. Setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan menerapkan 

metode concept mapping pada siklus 1 siswa yang berminat pada pelajaran IPA 

berjumlah 29 siswa dengan presentase 63%. Meningkat lagi pada siklus 2 siswa 

menyukai pelajaran IPA berjumlah 42 siswa dengan presentase 91%.  

 
Kata kunci : minat belajar siswa, IPA, metode concept mapping 
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PENDAHULUAN 

Gagne, Briggs, dan Wager. (1992:3) menyimpulkan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan meningkatkan 

intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Istilah pembelajaran merupakan 

istilah baru yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan guru dan murid. Selain itu 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memungkinkan terjadinya 

proses belajar pada siswa. Begitu juga dengan pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistimatis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kesimpulan pengetahuan 

yang berupa fakta–fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan  suatu proses penemuan. Untuk memenuhi tujuan pembelajaran IPA 

sangat diperlukan adanya Motivasi belajar terhadap anak sehingga anak mempunyai 

semangat untuk belajar, dan anak dapat menemukan sendiri konsep-konsep alam 

yang nyata tidak hanya pengetahuan verbalisme saja . 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran IPA di 

kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten, kinerja pembelajaran yang dilakukan dan 

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa tidak optimal. Di awal pembelajaran, 

apersepsi yang dilakukan kurang mendalam atau kurang dikaitkan dengan konsep-

konsep materi yang dibahas. Saat masuk dalam kegiatan inti, di dalam penyampaian 

materi pelajaran hanya dijelaskan dengan sekilas tanpa diberikan catatan-catatan 

penting kepada siswa mengenai materi yang sedang dipelajari. Padahal semua siswa 

di kelas IV tidak mempunyai buku paket, sehingga siswa merasa kesulitan untuk 

menghapalkan ulang materi yang telah mereka pelajari, apalagi untuk memahami 

materi pelajaran tersebut karena materi pelajaran hanya dijelaskan sekilas saja. 

Walaupun materi ada di dalam buku paket yang disediakan oleh sekolah, tetapi siswa 

merasa malas untuk mencatatnya karena materi pelajarannya terlalu banyak dan siswa 

masih belum tahu cara mencatat materi pelajaran itu agar lebih ringkas dan mudah 

dipahami. Cara tersebut dilakukan karena materi pelajaran tersebut sudah ada dalam 

buku paket. Padahal buku paket itu bukan milik pribadi siswa. Jadi, cara lain yang 
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digunakan adalah setelah materi pelajaran dijelaskan, siswa disuruh mencatat materi 

pelajaran yang terdapat dalam buku paket. Hal inilah yang membuat siswa suka 

mengeluh dan merasa lelah untuk mendengarkan kembali penjelasan materi dan 

mengerjakan tugas atau soal evaluasi karena sebelumnya mereka telah mencatat 

materi pelajaran yang banyak. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga tidak optimal karena dari awal sampai 

akhir kegiatan pembelajaran siswa hanya mendengarkan, melihat percobaan yang 

didemonstrasikan, mencatat materi pelajaran dari buku paket, dan mengerjakan tugas 

serta menjawab soal evaluasi. Jadi pantas saja apabila siswa kurang termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari kurangnya rasa antusias siswa untuk 

belajar, kebanyakan siswa merasa kurang tertarik mengikuti pelajaran sehingga 

mereka tidak memperhatikan penjelasan materi dan lebih memilih mengobrol dengan 

teman sebangkunya. Diakhir pembelajaran guru memberikan angket minat belajar 

kepada siswa, yang hasilnya hanya 30% siswa dalam kelas yang menyukai pelajaran 

IPA. Sedangkan 70% siswa dalam kelas tidak berminat terhadap pelajaran IPA 

karena dianggap sulit dan membosankan. Berdasarkan pemikiran itulah, dirasakan 

perlu untuk diadakannya penelitian tentang penerapan model pembelajaran peta 

konsep (Concept mapping) dalam rangka memperbaiki proses, hasil dan minat belajar 

siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk penelitian tindakan 

kelas dengan judul ”Peningkatan Minat Belajar IPA Melalui Metode Concept 

Mapping siswa kelas IV SD Negeri 3 Putanganten Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar IPA siswa 

dengan penerapan metode Concept mapping  pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Putatnganten, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD Negeri 3 

Putatnganten dan untuk mengetahui dampak penerapan metode Concept mapping  

dalam pembelajaran terhadap minat belajar IPA siswa. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri  3 Putatnganten 

UPTD Pendidikan Kecamatan Karngrayung. SD Negeri 3 Putatnganten terletak 

didalam desa yang jauh dengan jalan raya. Halaman bermain SD Negeri 3 

Putatnganten kurang memenuhi persyaratan. Lingkungan masyarakatnya merupakan 

lingkungan yang hiterogen, tapi sangat mendukung pendidikan. Wali murid siswa 

sebagian besar petani dan buruh jadi sangat mempercayakan sekolah untuk 

memperoleh pendidikan. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014 selama bulan Januari 2014. Untuk indentifikasi masalah dan 

penyusunan proposal dilaksanakan pada bulan September, pelaksanaan tindakan 

dilakukan pada bulan Oktober, sedangkan untuk penyusunan laporan dilakukan pada 

bulan Februari 2014. 

Subjek penelitian ini adalah kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten yang berjumlah 

46 siswa terdiri dari  17 siswa laki-laki dan 29 siswa perempuan. Waktu belajar 

sangat sempit karena sebagian besar siswa pada sore hari belajar ngaji di masjid. 

Selain itu, sebagian siswa terbuai dengan acara yang ditayangkan di televisi sehingga 

menyita waktu belajarnya. Peneliti menentukan lokasi ini sebagai tempat penelitian 

karena masalah terjadi di kelas tersebut dan sebagai guru di sekolah tersebut juga.  

Dalam penelitian ini ada dua variable yaitu 1) variabel terikat (Y) pada 

penelitian ini terbatas pada minat belajar IPA pada materi wujud benda dan sifatnya 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten tahun pelajaran 2013/2014. 2) variabel 

bebas (X) pada penelitian ini terbatas pada penerapan metode Concept mapping 

dalam pembelajaran IPA. 

Penelitian ini dirancang dalam dua siklus. Setiap siklus ada empat tahapan yaitu 

Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Acting), Observasi/Pengamatan (Observing), 

dan Refleksi (Reflecting) terhadap pelaksanaan. Pada  tahap perencanaan menyusun 

RPP dengan metode Concept Mapping dalam pembelajaran IPA, menyiapkan media 

pembelajaran, menyiapkan lembar observasi kinerja guru dan aktivitas belajar siswa 

untuk mengamati kegiatan situasi dan kondisi selama proses belajar mengajar 
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berlangsung dan menyiapkan angket minat siswa. Pada tahap pelaksanaan peneliti 

melaksanakan sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Kemudian tahap observasi 

dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode concept 

mapping yang dilakukan guru dan aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan 

selama mengikuti pembelajaran. Dan refleksi dilakukan segera setelah tahap 

implementasi/ tindakan dan observasi selesai. Semua data yang diperoleh akan 

dipaparkan baik data hasil angket siswa maupun hasil observasi pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa. Hasil refleksi juga digunakan sebagai dasar untuk 

perbaikan dan merencanakan tindakan pada siklus berikutnya. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, meliputi minat belajar IPA 

siswa melalui penerapan metode concept mapping dalam pembelajaran dan hasil 

pengamatan pembelajaran dengan menerapkan metode concept mapping. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui 

peningkatan minat belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten setelah 

memperoleh tindakan antara lain: 

1. Angket Minat Belajar 

Angket minat belajar siswa digunakan untuk mengetahui peningkatan minat 

belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten setelah mendapat tindakan.  

2. Observasi  

Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapi dengan dengan format atau blangko pengamat sebagai instrument. 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan peneliti 

dengan menerapkan metode concept mapping dalam pembelajaran.  

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah pembelajaran 

dengan menerapkan metode concept mapping dapat meningkatkan minat siswa dalam 

pemahaman mengikuti pembelajaran IPA minat belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 

Putatnganten dapat meningkat. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari peningkatan minat belajar IPA pada 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten dengan menjawab pernyataan pada angket 
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dengan jawaban setuju/tinggi berjumlah 40 siswa atau 87% dari 46 siswa dalam kelas 

dan kinerja guru dalam pembelajaran dengan menerapkan metode concept mapping 

meningkat dengan presentase nilai 80%. 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Data yang diperoleh akan  analisis dalam bentuk kata atau penjelasan dan dalam 

bentuk angka yaitu data deskriptif kualitatif, meliputi: 

1. Data hasil observasi terhadap pembelajaran dengan menerapkan metode 

concept mapping yang dilakukan oleh guru dan aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2. 

2. Data hasil angket minat belajar siswa setiap akhir pertemuan pra siklus, siklus 1 

dan siklus 2. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran IPA di 

kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten, kinerja pembelajaran yang dilakukan guru dan 

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa tidak optimal. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran juga tidak optimal karena dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran 

siswa hanya mendengarkan, melihat percobaan yang didemonstrasikan, mencatat 

materi pelajaran dari buku paket, dan mengerjakan tugas serta menjawab soal 

evaluasi. Diakhir pembelajaran guru memberikan angket minat belajar kepada siswa, 

yang hasilnya hanya 14 siswa dalam kelas yang menyukai pelajaran IPA. Sedangkan 

32 siswa dalam kelas kurang menyukai atau tidak berminat terhadap pelajaran IPA 

karena dianggap sulit dan membosankan. 

Siklus 1 

Berdasarkan hasil refleksi pada pertemuan pertama siklus 1 memperoleh skor 

28 dengan nilai 64% dikategorikan cukup baik. Observer memberikan saran pada saat 

bernyanyi kalau siswa tidak ikut bernyanyi semua seharusnya guru mengajak 

bernyanyi lagi. Guru seharusnya menetapkan atau membagi kelompok agar siswa 
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tidak ramai. Dalam kegiatan praktik seharusnya guru atau peneliti berkeliling 

membantu kelompok-kelompok siswa yang mengalami kesulitan. Guru memberikan 

penjelasan tentang cara kerja kelompok atau membagi tugas kelompok. Diakhir 

seharusnya memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dibahas 

Pada pertemuan kedua siklus 1 kinerja guru dalam menerapkan metode concept 

mapping pada pelajaran IPA lebih baik dengan ditunjukkan skor yang diperoleh yaitu 

34 dengan nilai 77% dikategorikan baik. Secara umum dari sisi guru kinerjanya sudah 

baik dibandingkan pada pertemuan pertama. Permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran dapat terpecahkan. Siswa terlihat aktif mengikuti pelajaran. Meskipun 

demikian, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RPP. Dalam kegiatan praktik 

guru sudah berkeliling membantu siswa yang mengalami kesulitan. Sebagian besar 

siswa sangat antusias mengikuti petunjuk guru. Pada saat kerja kelompok, siswa 

tampak bersemangat mengerjakan lembar kerja. Dalam melengkapi peta konsep pada 

pertemuan ini siswa merasa senang karena siswa mulai terbiasa dengan pembelajaran 

dengan menggunakan metode concept mapping. 

Setelah diadakan refleksi awal maka peneliti menerapkan metode concept 

mapping dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas 

IV SD Negeri 3 Putatnganten. Berdasarkan hasil angket minat belajar IPA siswa yang 

dilaksanakan pada pertemuan kedua siklus 1 mengalami peningkatan. Jumlah siswa 

yang berminat pada pelajaran IPA bertambah 15 siswa dengan jumlah keseluruhan 

menjadi 29 siswa dengan presentase 63%. Hasil tersebut belum sesuai dengan 

indikator penelitian siklus 1 yaitu Jika siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten 

dengan menjawab pernyataan pada angket dengan jawaban setuju/minat berjumlah 40 

siswa atau 87% dari 46 siswa dalam kelas. Hasil tersebut belum berhasil karena guru 

masih terkesan kaku dan tidak maksimal dalam melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran. Siswa yang pintar masih mendominasi kegiatan praktik, seharusnya 

membagi kerja artinya setiap siswa mendapat tugas dalam kelompok. Sehingga perlu 

ditingkatkan kinerja guru pada siklus kedua. 
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Siklus 2 

Rendahnya kinerja guru dalam pembelajaran dengan menerapkan metode 

concept mappin pada siklus 1, memotivasi guru dengan berusaha memperbaikinya 

pada siklus 2. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh observer pada pertemuan 

pertama siklus 2 memperoleh skor 35 dengan nilai 80% dikategorikan baik. Pada 

kegiatan inti pertemuan pertama siklus 2 kondisi kelas siswa semakin baik yang 

ditunjukkan dari siswa aktif dan berani bertanya pada guru terhadap kesulitan yang 

dihadapi. Adanya interaksi siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Sebagian 

besar siswa sudah berani memberikan tanggapan saat diskusi kelompok. Siswa tidak 

mengalami kesulitan, siswa merasa senang terhadap pembelajaran yang ditunjukkan 

dari banyak siswa yang aktif dan tidak bingung. Pada pertemuan kedua siklus 2 

memperoleh skor 42 dengan nilai 95% dikategorikan baik sekali. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kali ini lebih mantap. Mengawali pembelajaran dengan 

langkah yang baik. Apersepsi yang diungkapkan juga bervariasi lebih luas untuk 

membangkitkan motivasi siswa menjawab pertanyaan. Sementara siswa-siswa juga 

semakin dapat mengikuti pola mengajar guru. Guru memberi kebebasan dalam 

mengungkapkan sesuatu yang mereka ketahui. Kreatifitas siswa berkembang,  

Keberanian bertanya siswa meningkat. Siswa sudah berani bertanya pada guru atau 

temannya, baik teman dalam satu kelompok maupun teman lain kelompok. Kesulitan 

yang ditemukan dalam siklus pertama dapat diatasi. Berdasarkan data yang diperoleh 

minat belajar IPA siswa pada siklus 2 dengan jumlah siswa yang menjawab 

pernyataan pada angket dengan jawaban setuju/minat berjumlah 42 siswa atau 91%. 

Dapat ditarik keimpulan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode 

concept mapping yang dilakukan guru pada siklus 2 berhasil. 

Kemudian dengan arahan, kritik dan saran dari obeserver dengan memperbaiki 

pembelajaran dengan menerapkan metode concept mapping yang dilakukan 

memperoleh hasil yang memuaskan. Pada siklus 2 minat belajar IPA siswa 

mengalami peningkatan yaitu jumlah siswa yang berminat terhadap pelajaran IPA 

bertambah lagi 13 siswa menjadi 42 siswa dengan preentase 91%. Secara otomatis 
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jumlah siswa yang tidak berminat pada pelajaran IPA semakin berkurang jumlahnya 

yaitu 4 siswa atau 9%. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan minat belajar IPA 

tersebut berkat penerapan metode concept mapping yang dilakukan guru. Penerapan 

metode concept mapping pada pembelajaran IPA mampu meningkatkan minat belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten Kecamatan Karangrayung Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2012/2013 

 

SIMPULAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan yaitu penerapan metode concept mapping dalam pembelajaran IPA 

mampu meningkatkan minat belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Putatnganten. Hal ini 

terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang berminat pada pelajaran IPA dari pra 

siklus hingga Siklus 2 yaitu: 1) minat belajar IPA siswa pada pra siklus siswa yang 

menyukai pelajaran IPA berjumlah 14 siswa atau dengan persentase hanya 30%. 2) 

Setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan menerapkan metode concept mapping 

pada siklus 1 siswa yang berminat pada pelajaran IPA berjumlah 29 siswa dengan 

presentase 63%. 3) meningkat lagi pada siklus 2 siswa menyukai pelajaran IPA 

berjumlah 42 siswa dengan presentase 91%. 
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