
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran 

pokok yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran IPS diberikan kepada 

peserta didik SD untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar 

dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan ini memberikan tanggung jawab 

yang berat kepada guru untuk menggunakan banyak pemikiran agar dapat 

mengajarkan IPS dengan baik.  

Mata pelajaran IPS mencakup materi yang begitu banyak dan beragam, 

namun pembelajaran yang dikembangkan oleh guru cenderung bersifat text book 

oriented yang menyebabkan siswa mudah jenuh dan membuat pelajaran IPS kurang 

disenangi siswa karena siswa menganggap IPS adalah pelajaran yang monoton dan 

kurang bervariasi. Apalagi jika guru mengajarkannya terlalu teoritis serta tidak 

menggunakan media. Kejenuhan siswa pada pembelajaran IPS membuat siswa 

kurang fokus dalam belajar. Ketika siswa jenuh, siswa lebih memilih hal-hal yang 

menurut mereka lebih menyenangkan, seperti berbicara dengan teman atau asik 

dengan imajinasinya sendiri. Hal seperti itu akan berpengaruh terhadap penguasaan 

materi pelajaran. Siswa tidak akan menyerap penjelasan guru jika siswa tidak dalam 

keadaan siap belajar.  
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Hasil wawancara dengan guru kelas V dan observasi yang telah dilakukan di 

SD Negeri 1 Sokawera, pembelajaran pada mata pelajaran IPS masih berpusat pada 

guru (teacher center) sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kurang menarik. Guru 

menggunakan model pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan ceramah dan 

jarang sekali menggunakan media pembelajaran. Pada saat kegiatan belajar, siswa 

hanya mendengarkan informasi dari guru dan mengerjakan soal-soal di LKS 

sehingga siswa cepat bosan dan kurang tertarik pada mata pelajaran IPS. Hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa. Pada aspek kognitif, kemampuan siswa dalam 

memahami materi masih kurang. Hal ini ditunjukkan dari nilai ulangan akhir 

semester 1 terdapat 13 siswa nilainya masih belum tuntas. Hasil pre test pada materi 

proklamasi kemerdekaan yang telah dilakukan pada 13 Desember 2014 menunjukkan 

bahwa 80% dari 21 siswa kelas V SD Negeri 1 Sokawera mendapatkan nilai di 

bawah KKM. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi nilai pre test materi proklamasi 

kemerdekaan:  

Tabel 1.1 Hasil Rekap Nilai Pre Test IPS Materi Proklamasi Kemerdekaan 

Jumlah 

Siswa 
KKM  

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Nilai Rata-

rata 

Tuntas 

KKM 

21 74 80 0 28,6 4 

Pada aspek afektif, sikap kerja keras siswa terhadap pembelajaran IPS masih 

rendah yang dibuktikan dengan kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan tugas, 

rendahnya pengelolaan waktu dan kemampuan bekerjasama masih rendah. 

Sedangkan pada aspek psikomotor, siswa kurang terampil dalam menggunakan 

media, contohnya pada materi sebelumnya siswa masih bingung menggunakan 
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peta/atlas dan jawaban yang dicari pada peta/atlas masih belum benar karena siswa 

jarang menggunakan media saat pembelajaran IPS. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bersama guru kelas V ingin 

memberikan alternatif. Peneliti berdiskusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya 

hasil belajar melalui Penelitian Tindakan Kelas, yaitu menggunakan model Mind 

Mapping dengan media jarum perjuangan. Mind mapping adalah cara yang mudah 

untuk menyampaikan informasi ke otak dan mengambil informasi keluar dari otak 

melalui peta pikiran. Pembelajaran dengan menggunakan mind mapping dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui warna, gambar, dan pengembangan kata 

kunci sehingga siswa akan lebih mudah menerima materi yang diajarkan. Media 

jarum perjuangan digunakan untuk membantu guru menyampaikan materi dengan 

lebih menarik, karena pada materi proklamasi kemerdekaan terdapat beberapa 

peristiwa dan tokoh beserta peranannya, sehingga peneliti menggunakan media 

jarum perjuangan yang berisi 5 peristiwa sekitar proklamasi dan 11 tokoh proklamasi 

kemerdekaan beserta peranannya.  

 Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah-masalah yang dikemukakan 

di atas, maka pembelajaran menggunakan model mind mapping dibantu media jarum 

perjuangan dianggap sebagai suatu model dan media yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPS terutama pada materi proklamasi kemerdekaan.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penerapan mind mapping dengan media jarum perjuangan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa aspek kognitif pada mata pelajaran IPS materi 

proklamasi kemerdekaan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera?  

2. Bagaimana penerapan mind mapping dengan media jarum perjuangan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa aspek afektif pada mata pelajaran IPS materi 

proklamasi kemerdekaan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera?  

3. Bagaimana penerapan mind mapping dengan media jarum perjuangan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa aspek psikomotor pada mata pelajaran IPS 

materi proklamasi kemerdekaan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Meningkatkan hasil belajar aspek kognitif pada mata pelajaran IPS melalui model 

mind mapping dengan media jarum perjuangan pada materi proklamasi 

kemerdekaan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera.  

2. Meningkatkan hasil belajar aspek afektif pada mata pelajaran IPS melalui model 

mind mapping dengan media jarum perjuangan pada materi proklamasi 

kemerdekaan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera.  

3. Meningkatkan hasil belajar aspek psikomotor pada mata pelajaran IPS melalui 

model mind mapping dengan media jarum perjuangan pada materi proklamasi 

kemerdekaan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 
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1. Bagi Siswa 

Siswa memperoleh pelajaran IPS yang lebih menarik dan efektif sehingga 

hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat meningkat 

terutama pada materi proklamasi kemerdekaan. 

2. Bagi Guru 

Guru dapat mengembangkan model dan media pembelajaran serta dapat 

menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan.  

3. Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi yang positif bagi SD Negeri 1 Sokawera dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah.  

4. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman penelitian dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan melalui model mind mapping 

menggunakan media jarum perjuangan di kelas V SD Negeri 1 Sokawera. 
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