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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada jenjang pendidikan SD di Indonesia, salah satu pembelajaran yang 

dilaksanakan adalah pembelajaran IPA. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

2006 dalam Mulyasa (2010:110), menjelaskan bahwa pembelajaran IPA 

diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan  

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya pada 

kehidupan sehari-hari. Maksudnya, siswa dapat menerapkan materi pelajaran IPA 

yang sudah dipelajari di sekolah untuk menyelesaikan masalah yang 

teridentifikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, sebaiknya 

pembelajaran IPA dilakukan dengan mengkaitkan materi dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih menarik dan 

bermakna. 

Untuk menciptakan suasana pembelajaran seperti itu diperlukan model 

pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran tentu saja tidak boleh sembarangan. 

Karena tidak semua model itu sesuai dengan suatu materi pelajaran. Dalam 

memilih harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain kesesuaian dengan 

materi yang hendak diajarkan dan tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai. 

Untuk pembelajaran IPA, sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang 

dapatmendorong guru dan siswa mengkaitkan materi dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Hal ini dilakukan agar tujuan utama mata pelajaran IPA tercapai. 

Selain memperhatikan model yang sesuai dengan materi, guru juga harus 

memperhatikan berbagai hal lainnya. Salah satunya yaitu cara penulisan 

rangkuman materi. Penulisan rangkuman oleh guru ini akan dijadikan sebagai 

acuan catatan siswa. Cara penulisan catatan berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa saat proses pembelajaran maupun dirumah. Bentuk catatan yang efektif, 

kreatif dan menarik dapat menambah minat siswa untuk belajar. Selain itu juga 

dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran. 

Umumnya siswa membuat catatan tradisional dalam bentuk tulisan linier 

panjang yang mencakup seluruh isi materi pelajaran. Namun saat catatan tersebut 
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dibuka, yang terlihat adalah kumpulan kata-kata panjang yang isinya hampir sama 

panjangnya dengan buku pelajaran. Catatan seperti itu tentu tidak akan menarik, 

bahkan cenderung membosankan. Bentuk catatan sebaiknya menggunakan garis 

lengkung, simbol, kata dan gambar berwarna yang sesuai dengan satu rangkaian 

aturan yang sederhana, mendasar, alami dan sesuai dengan cara kerja otak (Buzan, 

2012:5). Dengan kombinasi tersebut,bentukcatataninilebih merangsang secara 

visual daripada metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu 

warna. Ini akan sangat memudahkan siswa mengingat informasi. Dengan begitu 

pembelajaran yang dilaksanakan dapat optimal. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, guru tidak dapat menyangkal begitu 

pentingnya penggunaan model dan metode pencatatan yang tepat dalam proses 

pembelajaran. Salah satu model dan metode pencatatan yang sesuai dengan mata 

pelajaran IPA adalah model pembelajaran CTL berbantuan mind mapping. Karena 

pembelajaran CTL merupakan pembelajaran yang mendorong guru dan siswa 

mengkaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

mind mapping yaitu mempolakan materi dalam bentuk visual dan grafis. Bentuk 

catatan ini efektif,  kreatif dan menarik dapat menambah minat siswa untuk 

belajar. Selain itu juga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

pelajaran. 

Tetapi menurut Dzaki (2009) pembelajaran CTL memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain:1) Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pebelajaran, 

tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman 

lainnya karena siswa tidak mengalami sendiri; 2) Perasaan khawatir pada anggota 

kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan 

kelompoknya; 3) Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerjasama 

dengan yang lainnya, karena siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi 

siswa yang lain dalam kelompoknya. 

Dengan beberapa kelemahan tersebut, apakah mungkin model 

pembelajaran CTL berbantuan mind mapping efektif pada mata pelajaran IPA. 

Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Berbantuan Mind Mapping 

http://www.sekolahdasar.net/2012/05/komponen-model-contextual-teaching-and.html
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Mata Pelajaran IPA Kelas 4 Semester II SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

sebaiknya pembelajaran IPA dilakukan dengan mengkaitkan materi pelajaran 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Model pembelajaran contextual teaching and  learning berbantuan mind 

mapping merupakan salah satu pembelajaran yang mendorong guru dan siswa 

mengkaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Tetapi pembelajaran 

ini memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Berbantuan Mind Mapping Mata Pelajaran IPA Kelas 4 Semester II SDN Sidorejo 

Lor 01 Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013” 

1.3 RumusanMasalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan efektivitas 

yang signifikan antara pembelajaran pembelajaran CTL berbantuan mind mapping 

dengan pembelajaran konvensional mata pelajaran IPA kelas 4 semester II SDN 

Sidorejo Lor 01 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara pembelajaran CTL 

berbantuan mind mapping dengan pembelajaran konvensional mata pelajaran IPA 

kelas 4 semester II SDN SidorejoLor 01 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu: 

1.5.1 ManfaatTeoritis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat mendukung dan 

mengukuhkan teori model pembelajaran CTL dan metode pencatatan mind 

mapping. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Bagi Kepala Sekolah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi untuk membimbing guru di sekolah yang bersangkutan tentang model 

pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga proses pembelajaran lebih 

menarik dan bermakna. 

Bagi guru, dari proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

guru untuk menggunakan model pembelajaran CTL berbantuan mind mapping 

dalam praktik pembelajaran IPA maupun mata pelajaran lain. 

Bagi siswa, dari proses penelitian ini diharapkan dapat mendorong siswa 

untuk terbiasa berpikir kritis menghubungkan materi pelajaran dengan konteks 

kehidupan nyata yang mereka hadapi. Selain mempermudah dalam memahami 

materi pelajaran, belajar mereka juga jadi lebih bermakna. Manfaat lainnya, 

pembelajaran ini menambah pengetahuan siswa tentang metode pencatatan yang 

kreatif, efektif, praktis dan menarik yaitu metode pencatatan mind mapping. 

Dengan mencatat dengan metode ini, siswa akan terdorong untuk lebih kreatif dan 

dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk membacanya. 


