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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.1.1 Hakikat IPA 

IPA sering disebut dengan singkat sebagai sains. Sains (Inggris: science) 

berasal dari kata “scientia” yang berarti: 1) pengetahuan tentang, atau tahu 

tentang; 2) pengetahuan, pengertian, faham yang benar dan mendalam. 

Wonorahardjo (2010:11) mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya sains 

digunakan untuk merujuk ke pengetahuan mengenai alam dan mempunyai objek 

alam dan gejala-gejala alam yang sering digolongkan sebagai ilmu alam. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dalam Mulyasa (2010:110), 

menjelaskan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

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

merupakan suatu proses penemuan. Dalam hal ini, 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 IPA yang sudah 

dipelajari di sekolah untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Istiyono dalam 

Artanti (2012:1), bahwa dalam perkembangannya IPA diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Dalam proses pembelajaran IPA di SD 

sebaiknya dilaksanakan dengan pemberian pengalaman langsung sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang alam secara sistematis dimana yang dipelajari bukan hanya 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan dimana untuk prospek 

pengembangan lebih lanjut ilmu itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 



 
 

6 
 

 
 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang teridentifikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.1.2 Tujuan IPA 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dalam Mulyasa (2010:111), 

menyebutkan mata pelajaran IPA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 2) 

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) 

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat; 4) Mengembangkan keterampilan proses untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam; 6) Meningkatkan kesadaran 

untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu 

ciptaan Tuhan; 7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTs. 
 

Berdasarkan tujuan IPA yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA tidak hanya dimaksudkan agar siswa dapat menguasai 

materi pelajaran. Lebih jauh daripada itu, pembelajaran IPA mempunyai beberapa 

tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, saat melaksanakan pembelajaran 

IPA guru tidak hanya memperhatikan bagaimana caranya agar siswa mengusai 

materi pelajaran. Guru juga harus mampu mengarahkan proses pembelajaran agar 

dapat mencapai berbagai tujuan IPA di atas. Hal ini akan sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya pendidikan IPA di SD. 

2.1.1.3 Ruang Lingkup IPA 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dalam Mulyasa (2010:112), 

menyebutkan bahwa ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi 

aspek-aspek berikut. 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan; 2) Benda/materi, 

sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas; 3) Energi dan 

perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan 

pesawat sederhana; 4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata 

surya, dan benda-benda langit lainnya. 
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2.1.2 Model Pembelajaran CTL 

2.1.2.1 Hakikat CTL 

Menurut Rusman (2012:187), pembelajaran CTL merupakan usaha untuk 

membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi 

manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan 

mengaitkannya dengan dunia nyata. Sedangkan menurut Sanjaya (2011:255), 

CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari 

dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 

siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa perihal utama dalam 

pembelajaran CTL adalah siswa dapat melihat makna di dalam materi 

pembelajaran dengan cara menerapkannya materi pelajaran dalam konteks 

kehidupan mereka. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Johnson dalam Taniredja 

(2012:49) bahwa sistem CTL merupakan proses pendidikan yang bertujuan 

menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik yang mereka 

pelajari dalam konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks 

keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa CTL 

merupakan suatu model pembelajaran dimana guru lebih banyak mengarahkan 

siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata baik 

secara langsung maupun tidak langsung dan pengetahuan siswa sebelumnya 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran ini berpotensi 

untuk membuat para siswa berminat belajar, (Johnson, 2010:37). Pembelajaran 

kontekstual bukanlah sekedar tranformasi pengetahuan dari guru kepada siswa 

dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas dari 

kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa 

untuk mencari kemampuan bisa hidup (life skill) dari apa yang dipelajarinya. 

Dalam pembelajaran kontekstual, tidak hanya difokuskan pada pemberian 

pembekalan kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi 
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bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu senantiasa terkait 

dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di lingkungannya 

(Rusman, 2012:187). Dengan demikian, inti dari CTL adalah keterkaitan setiap 

materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya 

bisa dilakukan dengan berbagai cara, selain memang materi yang dipelajari secara 

langsung terkait dengan kondisi faktual, juga bisa disiasati dengan pemberian 

ilustrasi atau contoh, sumber belajar, media, dan lain sebagainya. 

2.1.2.2 Peran Guru dan Siswa dalam Pembelajaran CTL 

Menurut Sanjaya (2011:262), dalam pembelajaran CTL guru dan siswa 

memiliki peran masing-masing supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan 

maksimal. Peran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 

Peran Guru dan Siswa dalam Pembelajaran CTL 

 

No. Peran Siswa Peran Guru 

1. Siswa dalam pembelajaran kontekstual 

dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang 

dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan 

keluasan pengalaman yang dimilikinya. 

Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk 

kecil, melainkan organisme yang sedang 

berada dalam tahap-tahap perkembangan. 

Kemampuan belajar akan sangat ditentukan 

oleh perkembangan dan pengalaman 

mereka. 

Dengan begitu, peran guru 

bukanlah sebagai 

instruktur atau “penguasa” 

yang memaksakan 

kehendak melainkan guru 

adalah pembimbing siswa 

agar mereka bisa belajar 

sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

2. Setiap anak memiliki kecenderungan untuk 

belajar hal-hal yang baru dan penuh 

tantangan. Kegemaran anak adalah mencoba 

hal-hal yang dianggap aneh dan baru. Oleh 

karena itulah belajar bagi mereka adalah 

mencoba memecahkan setiap persoalan 

yang menantang. 

Dengan demikian, guru 

berperan dalam memilih 

bahan-bahan belajar yang 

dianggap penting untuk 

dipelajari oleh siswa. 

3. Belajar bagi siswa adalah proses mencari 

keterkaitan atau keterhubungan antara hal-

hal yang baru dengan hal-hal yang sudah 

diketahui. 

Dengan demikian, peran 

guru adalah membantu 

agar setiap siswa mampu 

menemukan keterkaitan 

antara pengalaman baru 

dengan pengalaman 

sebelumnya. 



 
 

9 
 

 
 

4. Belajar bagi anak adalah proses 

penyempurnaan skema yang telah ada 

(asimilasi) atau proses pembentukan skema 

baru (akomodasi). 

Dengan demikian, tugas 

guru adalah memfasilitasi 

(mempermudah) agar anak 

mampu melakukan proses 

asimilasi dan proses 

akomodasi. 

 

2.1.2.3 Kelebihan dan Kelemahan CTL 

Menurut Anisa (2009) kelebihan pembelajaran CTL sebagai berikut: 

1) Pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan 

yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat 

memahaminya sendiri; 2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu 

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena pembelajaran CTL 

menuntut siswa menemukan sendiri bukan menghafalkan; 3) 

Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang 

materi yang dipelajari; 4) Menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi 

yang dipelajari dengan bertanya kepada guru; 5) Menumbuhkan 

kemampuan dalam bekerjasama dengan teman yang lain untuk 

memecahkan masalah yang ada; 6) Siswa dapat membuat kesimpulan 

sendiri dari kegiatan pembelajaran. 

 

Menurut Dzaki (2009) kelemahan pembelajaran CTL sebagai berikut: 

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. 

 

Dari penjelasan di atas maka seorang guru dalam menerapkan model 

pembelajaran CTL harus dapat memperhatikan keadaan siswa dalam kelas. Selain 

itu, seorang guru juga harus mampu membagi kelompok secara heterogen, agar 

siswa yang pandai dapat membantu siswa yang kurang pandai. 

2.1.2.4 Langkah-Langkah Pembelajaran CTL 

Menurut Rusman (2012:192) langkah-langkah pembelajaran CTL sebagai 

berikut: 

1) Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

lebih bermakna apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, 

dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang 

harus dimilikinya; 2) Melaksanakaan sejauh mungkin kegiatan inquiry 

http://www.sekolahdasar.net/2012/05/komponen-model-contextual-teaching-and.html
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untuk semua topik yang diajarkan; 3) Mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan; 4) Menciptakan 

masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya 

jawab, dan lain sebagainya; 5) Menghadirkan model sebagai contoh 

pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang 

sebenarnya; 6) Membiasakan siswa untuk melakukan refleksi dari setiap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan; 7) Melakukan penilaian 

secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada siswa. 

 

Sedangkan Sanjaya dalam bukunya (2011:270-271), menuliskan contoh 

pola implementasi pembelajaran CTL dalam RPP sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

- Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari 

proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan 

dipelajari. 

- Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL: 

a. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

siswa. 

b. Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi di tempat 

yang berbeda. 

- Melalui observasi siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang 

ditemukan di tempat observasi masing-masing. Guru melakukan 

tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. 

2. Inti 

Di lapangan 

- Siswa melakukan observasi ke tempat sesuai dengan pembagian tugas 

kelompok. 

- Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan saat observasi. 

Di dalam kelas 
- Siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. 

- Siswa melaporkan hasil diskusi. 

- Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh 

kelompok yang lain. 

3. Penutup 

- Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar 

masalah sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. 

- Guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang 

pengalaman belajar mereka. 
 

2.1.3 Metode Pencatatan Mind Mapping 

2.1.3.1 Hakikat Mind Mapping 

Metode pencatatan mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh Dr. 

Tony Buzan pada awal 1970-an. Dalam bukunya, Buzan (2012:4) menjelaskan 
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bahwa mind mapping merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke 

dalam dan mengambil informasi dari otak. Selanjutnya, Buzan mengatakan bahwa 

mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, praktis dan secara 

harafiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. Dikatakan kreatif karena tidak 

hanya menulis tulisan linier yang berjejer sepanjang buku tetapi dengan 

menggunakan warna, gambar dan garis yang warna-warni sehingga lebih menarik. 

Efektif karena dengan hanya menggunakan satu lembar kertas hasil yang didapat 

sangat banyak sekali dan menjadi praktis ketika dalam mengulang materi yang 

didapat hanya dengan membaca satu lembar kertas. 

Buzan (2012:2) mengatakan bahwa cara kerja mind mapping adalah 

memadukan kata kunci/keyword dengan gambar sebagai penunjang kata kunci. 

Dalam pembuatan mind mapping perlu menggunakan warna karena akan 

mempermudah untuk menyusun pokok pikiran yang berbeda, serta memperkuat 

efek asosiasi yang dibentuk oleh kata kunci-gambar-warna. Mind mapping, secara 

mental seperti menggambar sesuatu yang telah dibayangkan, ketika gambar yang 

dibayangkan muncul maka semua penjelasan yang ada di dalam otak dapat 

terjelaskan. 

2.1.3.2 Mind Mapping Sebagai Metode Pencatatan 

Mencatat bukan hanya sekedar tradisi karena mencatat merupakan salah 

satu cara untuk dapat mengingat materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Tujuan mencatat adalah mendapatkan poin kunci dari buku-buku pelajaran yang 

ada. Catatan yang baik dan efektif dapat membantu untuk mengingat tentang 

poin-poin kunci, memahami konsep-konsep utama, dan melihat kaitannya (Bobby 

de Potter dalam Syafii, 2010:19). Teknik bagaimana seseorang membuat catatan 

tentu menjadi salah satu faktor seseorang memahami dan kemampuan menyimpan 

informasi lebih lama. Oleh karena itu siswa sangat dianjurkan untuk mencatat 

materi pelajarannya, sebagai salah satu usaha untuk mengingat-ingat pelajaran. 

Tanpa mencatat dan mengulangi informasi, siswa hanya mampu mengingat 

sebagian kecil materi yang diajarkan. 

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. 

Sedangkan mind mapping semuanya 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, mind mapping lebih merangsang secara visual 

daripada metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu warna. Ini 

akan sangat memudahkan siswa mengingat informasi. 

2.1.3.3 Perbedaan Tulisan Biasa dengan Mind Mapping 

Perbedaan antara catatan biasa dengan mind mapping dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 

Perbedaan Tulisan Biasa dengan Mind Mapping 

 

Tulisan Biasa Mind Mapping 

1. hanya berupa tulisan-tulisan saja. 

2. hanya dalam satu warna. 

3. untuk mereview ulang memerlukan 

waktu yang lama. 

4. waktu yang diperlukan untuk belajar 

lebih lama. 

5. statis. 

1. berupa tulisan, simbol dan gambar. 

2. berwarna-warni. 

3. untuk mereview ulang diperlukan 

waktu yang pendek. 

4. waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih cepat dan efektif. 

5. membuat individu menjadi lebih 

kreatif. 
 

2.1.3.4 Langkah-Langkah Membuat Mind Mapping 

Menurut Buzan (2012:15-16) langkah-langkah membuat mind mapping yaitu: 

1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar. Mengapa? Karena memulai dari tengah memberi 

kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk 

mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami; 2) Gunakan 

gambar atau foto untuk ide sentral. Mengapa? Karena sebuah gambar 

bermakna seribu kata dan membantu kita menggunakan imajinasi. Sebuah 

gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap terfokus, 

membantu kita berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak kita; 3) Gunakan 

warna. Mengapa? Karena bagi otak, warna sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat mind mapping lebih hidup, menambah energi 

kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan; 4) Hubungkan cabang-

cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat dua 
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dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. Mengapa? Karena otak 

bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan dua (atau tiga, atau 

empat) hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan 

lebih mudah mengerti dan mengingat. Penghubungan cabang-cabang 

utama akan menciptakan dan menetapkan struktur dasar atau arsitektur 

pikiran kita; 5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. 

Mengapa? Karena garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang 

yang melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih 

menarik bagi mata; 6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. 

Mengapa? Karena kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan 

fleksibilitas kepada mind mapping; 7) Gunakan gambar. Mengapa? Karena 

seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna seribu kata. 
 

2.1.4 Pembelajaran CTL Berbantuan Mind Mapping 

Telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya, bahwa CTL merupakan 

pembelajaran dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata 

dimana tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan 

pengetahuan yang bersifat teoretis saja, tetapi bagaimana agar pengalaman belajar 

yang dimiliki siswa itu senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan 

aktual yang terjadi di lingkungannya sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Sedangkan mind mapping merupakan metode pencatatan dengan 

mempolakan materi dalam bentuk visual dan grafis. Dengan pemolaan materi 

seperti ini, siswa terbantu dalam memahami materi pelajaran dengan lebih mudah. 

Dalam pemolaan ini, siswa dapat berkreasi dengan warna dan gambar-gambar 

sesuai kreatifitas mereka sendiri. Hal ini tentu saja tidak membuat siswa cepat 

bosan karena belajar seperti bermain, selain itu catatan mereka menjadi lebih 

menarik sehingga siswa tidak malas untuk membaca. Jadi yang dimaksud 

pembelajaran CTL berbantuan mind mapping disini yaitu pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan 

nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan pengetahuan siswa 

sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dimana proses 

pelaksanaannya guru dibantu oleh metode pencatatan mind mapping yaitu 

mempolakan materi dalam bentuk visual dan grafis sehingga lebih mempermudah 

siswa dalam memahami materi pelajaran. 
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Memadukan antara metode pencatatan mind mapping dengan model 

pembelajaran CTL tentu menjadi sangat cocok. Selain siswa dapat membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dipelajarinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, siswa dapat meringkas materi pembelajaran dengan 

bentuk catatan yang efektif dan menarik sehingga siswa dapat mengingat materi 

dengan lebih mudah. Hal ini akan membantu siswa mempermudah dalam 

memahami materi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran IPA materi 

pokok sumber daya alam dengan model pembelajaran CTL berbantuan mind 

mapping sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan tujuan, manfaat serta pentingnya materi pokok sumber 

daya alam. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi sumber daya alam secara 

umum. 

3. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran: 

- Membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai jumlah siswa. 

- Membagi tugas tempat observasi pada tiap kelompok atau siswa diminta 

untuk memperhatikan pemodelan/ilustrasi. 

- Siswa diberi tugas untuk mencatat hasil observasi atau hasil pengamatan 

saat pemodelan/ilustrasi. 

4. Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dilaksanakan oleh 

siswa. 

5. Setiap kelompok melakukan observasi sesuai tempat yang telah ditentukan 

atau mengamati pemodelan/ilustrasi. 

6. Siswa mencatat hasil observasi mereka hasil pengamatan saat 

pemodelan/ilustrasi. 

7. Guru menjelaskan aturan diskusi dan cara menyajikan hasil diskusi dengan 

mind mapping. 

8. Siswa berdiskusi tentang hasil temuan mereka sesuai dengan kelompok 

masing-masing. Hasil diskusi disajikan dalam bentuk mind mapping. 

9. Siswa melaporkan hasil diskusi dalam bentuk mind mapping. 
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10. Setiap kelompok diminta untuk maju mempresentasikan hasil diskusi satu per 

satu dan kelompok lainnya diminta untuk menanggapi. 

11. Guru bertindak sebagai menjadi fasilitator. 

12. Guru bersama siswa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

13. Guru memberikan evaluasi/tes pada siswa. 

2.1.5 Pembelajaran Konvensional 

2.1.5.1 Hakikat Pembelajaran Konvensional 

Menurut Sukra dalam Scholaria jurnal pendidikan ke-SD-an (2011:215) 

metode pembelajaran konvensional merupakan metode pembelajaran yang 

berpusat pada guru, yang hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikontrol oleh 

guru. Dalam pembelajaran seperti ini, waktu siswa hanya dihabiskan untuk 

mengisi buku tugas, mendengarkan guru dan menyelesaikan latihan-latihan yang 

membosankan (Johnson, 2012:41). Padahal jika otak hanya belajar, mengutip dan 

berlatih maka dalam waktu 14 sampai 18 jam otak akan melupakan sebagian besar 

informasi tersebut (Johnson, 2010:303). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sukandi dalam Scholaria jurnal 

pendidikan ke-SD-an (2011:215) yang mendeskripsikan bahwa pendekatan 

konvensional ditandai dengan guru lebih banyak mengajarkan tentang konsep-

konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan 

mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih 

banyak mendengarkan. Hal ini dapat mematikan kreatifitas siswa, karena siswa 

terbiasa untuk menerima dan tidak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran ini cenderung menempatkan siswa dalam posisi pasif. Pembelajaran 

seperti ini tentu saja kurang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa, selain itu 

pembelajaran juga menjadi kurang bermakna. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru dimana guru 

menjadi sumber utama dalam pembelajaran. Pembelajaran ini ditandai dengan 

kegiatan guru ceramah di depan kelas dan cenderung menempatkan siswa dalam 

posisi pasif. 
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2.1.5.2 Metode Ceramah dalam Pembelajaran Konvensional 

Menurut Khilmiyah dalam Tukiran Taniredja (2011:47-48) menjelaskan 

bahwa meskipun metode ceramah ini ada beberapa kelemahan, tetapi apabila 

dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat sebagai salah satu metode 

pembelajaran aktif dengan menggunakan modifikasi-modifikasi untuk 

mengurangi kekurangan-kekurangannya. Langkah-langkah yang dimaksud 

sebagai berikut: 

1) Mengemukakan cerita atau visual gambar yang menarik: menyajikan 

cerita fiksi, kartun, gambar yang relevan yang dapat memenuhi perhatian 

siswa terhadap materi yang diajarkan; 2) Mengemukakan suatu problem di 

sekitar ceramah yang akan dilakukan; 3) Membangkitkan perhatian 

dengan member pertanyaan siswa sebuah pertanyaan. Sehingga mereka 

termotivasi untuk mendengarkan ceramah dan tertarik untuk 

menjawabnya; 4) Memberi poin-poin dari ceramah pada kata-kata kunci 

yang berfungsi sebagai alat bantu atau ingatan pada siswa; 5) Contoh dan 

analogi: mengemukakan ilustrasi kehidupan nyata mengenai gagasan 

dalam ceramah, buat perbandingan antara materi yang diajarkan dengan 

pengalaman yang telah siswa alami; 6) Alat bantu visual: flip chart, 

transparansi, hand out dan demontrasi yang membantu siswa untuk 

melihat dan mendengarkan guru bicarakan; 7) Hentikan ceramah secara 

periodik dan mintalah siswa untuk untuk memberi contoh dari konsep 

yang disajikan untuk menjawab pertanyaan; 8) Latihan-latihan yang 

memperjelas: seluruh penyajian, selingan dengan aktivisan-aktivisan 

singkat yang memperjelas poin-poin yang anda buat; 9) Aplikasi problem: 

ajukan problem atau pertanyaan pada siswa untuk diselesaikan dengan 

didasarkan pada informasi yang diberikan sewaktu ceramah; 10) Refleksi; 

11) Penutup. 

Tukiran Taniredja (2011:48) mengatakan metode ceramah mempunyai 

beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ceramah antara lain: 

1) Guru dapat menguasai seluruh arah kelas, mudah mengulangnya kalau 

diperlukan, sebab guru sudah menguasai apa yang telah diceramahkan; 2) 

Murah biayanya karena media pelajaran yang digunakan disini cukup 

suara guru; 3) Dengan penguasaan materi yang baik dan persiapan guru 

yang cermat, bahan dapat disampaikan dengan cara yang sangat menarik, 

lebih mudah diterima dan diingat oleh siswa; 4) Memberi peluang kepada 

siswa untuk melatih pendengaran; 5) Siswa dilatih untuk menyimpulkan 

pembicaraan yang panjang menjadi inti. 
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Sedangkan kekurangan dari metode ceramah antara lain: 

1) Tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang baik, sehingga akan 

menimbulkan verbalisme; 2) Agak sulit bagi siswa untuk mencerna atau 

menganalisis materi yang diceramahkan bersama-sama dengan kegiatan 

mendengarkan penjelasan atau ceramah guru; 3) Tidak memberikan 

kesempatan siswa untuk apa yang disebut “belajar” dengan “berbuat”; 4) 

Tidak semua guru pandai melaksanakan ceramah sehingga tujuan 

pelajaran tidak dapat tercapai; 5) Menimbulkan rasa bosan, sehingga 

materi tidak dapat dicamkan; 6) Menjadikan siswa malas membaca isi 

buku, mereka mengandalkan suara guru saja. 

 

2.1.5.3 Karakteristik Model Pembelajaran Konvensional 

Mawardi dan Puspasari dalam  Scholaria  jurnal pendidikan ke-SD-an 

(2011:219) mengemukakan karakteristik model pembelajaran konvensional dalam 

penerapannya di kelas, antara lain: 

1) Siswa adalah penerima informasi; 2) Siswa cenderung bekerja secara 

individual; 3) Pembelajaran cenderung abstrak dan teoritis; 4) Perilaku 

dibangun atas kebiasaan; 5) Keterampilan dikembangkan atas dasar 

latihan; 6) Siswa tidak melakukan yang jelek karena dia takut hukuman; 7) 

Bahasa diajarkan dengan pendekatan stuktural. 

2.1.5.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Konvensional 

Lebih lanjut Mawardi dan Puspasari mengemukan bahwa pembelajaran 

konvensional dipandang efektif terutama untuk: 

1) Berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain; 2) 

Menyampaikan  informasi dengan cepat; 3) Membangkitkan minat akan 

informasi; 4) Mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan 

mendengarkan. 
 

Namun pembelajaran konvensional juga mempunyai beberapa kelemahan 

yaitu: 

1) Tidak semua siswa memiliki cara belajar dengan mendengarkan; 2) 

Siswa cepat bosan karena pendidik sering kesulitan untuk menjaga agar 

siswa tetap tertarik dengan apa yang dipelajari; 3) Tidak membangkitkan 

pemikiran kritis siswa; 4) Pembelajaran konvensional mengansumsikan 

bahwa cara belajar siswa itu sama dan tidak bersifat individual. 

 

2.1.6 Efektivitas Pembelajaran 

2.1.6.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
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hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slameto, 

2010:2). Menurut Bower dan Hilgard dalam Winataputra, dkk (2008:1.8) belajar 

mengacu pada perubahan perilaku atau potensi individu sebagai hasil dari 

pengalaman dan perubahan tersebut tidak disebabkan oleh insting, kematangan 

atau kelelahan dan kebiasaan. 

Dalam bukunya, Sudjana (2011:28) menyatakan bahwa, 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan 

dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain 

aspek yang ada pada individu. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau potensi pada diri individu 

sebagai hasil dari pengalaman yang ditunjukkan dengan adanya perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan kecakapan dan 

kemampuan dan aspek-aspek lain yang ada pada individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Pengertian pembelajaran menurut Mawardi dan Puspasari dalam Scholaria 

jurnal pendidikan ke-SD-an (2011:198) adalah proses yang disengaja atau usaha 

sadar dari guru untuk membuat siswa belajar pada lingkungan belajar yaitu 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan 

itu menghasilkan kemampuan baru karena adanya usaha. Menurut Dananjaya 

(2012:28), pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan aktivitas yang 

menghubungkan siswa dengan berbagai subyek dan berkaitan dengan dunia nyata 

yang menghasilkan pemahaman dan perolehan hasil pendidikan yang bersifat 

individual. 

 

Dalam bukunya, Rusman (2012:1) menyatakan bahwa, 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi: tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen 

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan 
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menentukan model-model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 
 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah usaha sadar dari pendidik untuk membuat siswa belajar pada suatu 

lingkungan belajar sehingga terjadi perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan dan pemahaman yang bersifat individual, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

2.1.6.2 Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effektive yang berarti berhasil, 

tepat atau manjur. Starawaji dalam Scholaria jurnal pendidikan ke-SD-an 

(2011:119), mengemukakan bahwa efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu 

tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Slameto 

(2010:93) mengungkapkan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran 

yang dapat membawa siswa belajar efektif. Pembelajaran akan efektif jika waktu 

yang tersedia sedikit saja untuk guru melakukan ceramah dan waktu yang besar 

adalah untuk kegiatan intelektual dan untuk pemeriksaan pemahaman siswa. 

Lebih lanjut Slameto, mengemukakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan 

efektif jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 

(1) belajar secara aktif, baik secara mental maupun fisik; (2) adanya variasi 

metode dalam pembelajaran; (3) adanya motivasi; (4) kurikulum yang baik 

dan seimbang; (5) adanya pertimbangan perbedaan individu; (6) adanya 

perencanaan sebelum pembelajaran; (7) adanya suasana yang demoratis; 

(8) penyajian bahan pelajaran yang merangsang siswa untuk berfikir; (9) 

interaksi semua pelajaran; (10) kaitan antara kehidupan nyata kehidupan 

sekolah; (11) kebebasan siswa dalam interaksi pembelajaran; (12) 

pengajaran remedial. 

 

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Sambasalim dalam Scholaria 

jurnal pendidikan ke-SD-an (2011:199) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat 

dicapai apabila rancangan pada persiapan, implementasi, dan evaluasi dapat 

dijalankan sesuai prosedur serta sesuai dengan fungsi masing-masing. 

Dalam bukunya, Sudjana (2010:59) mengungkapkan bahwa suatu 

pembelajaran efektif dapat ditinjau dari segi proses dan hasilnya. Dari segi proses 

suatu pembelajaran haruslah merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai 
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subyek belajar mampu mengembangkan potensi secara efektif. Dari segi hasil 

atau produk menekankan pada penguasaan tujuan oleh siswa baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran 

dikatakan efektif apabila semua unsur dan komponen yang terdapat pada sistem 

pembelajaran berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan serta tujuan hasilnya dicapai optimal. Sesuai tujuan pembelajaran, 

maka suatu strategi efektif dapat membuat siswa berhasil mencapai hasil yang 

diharapkan, dalam hal ini adalah prestasi akademik yang optimal. Hal ini 

menunjukkan efektivitas pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. 

2.1.6.3 Hasil Belajar 

Sudjana (2010:2) mengemukakan bahwa belajar dan mengajar sebagai 

aktivitas utama di sekolah meliputi tiga unsur, yaitu tujuan pengajaran, 

pengalaman belajar mengajar dan hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil 

yang dicapai siswa setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Oemar Hamalik dalam Parendrati (2009:46), hasil belajar tampak 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hasil belajar ini 

merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui pemahaman 

tentang bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sehingga dapat dipahami 

siswa. Untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

dilakukan usaha untuk menilai hasil belajar. Penilaian ini bertujuan untuk melihat 

kemajuan siswa dalam menguasai materi yang telah dipelajari dan ditetapkan. 

Berdasarkan uraian pengertian hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam menuntut suatu pelajaran 

yang menunjukan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti proses belajar. Hasil 

belajar merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, karena menjadi alat 

ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dengan demikian jika pencapaian hasil 
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belajar itu tinggi, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar itu 

berhasil. 

Menurut Bloom dalam Sudjana (2010:22), ada tiga ranah (domain) hasil 

belajar, yaitu: 1). Ranah afektif, merupakan aspek yang berkaitan dengan 

perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek; 

2). Ranah psikomotor, merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

melakukan pekerjaan yang melibatkan anggota badan, kemampuan yang berkaitan 

dengan gerak fisik; 3). Ranah kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan 

kemampuan berpikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, kemampuan yang 

berkaitan dengan perolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, 

konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Untuk itu, maka jenis tes dan teknik 

penilaian hasil belajar dapat beragam, tergantung pada aspek atau ranah apa yang 

hendak dinilai. 

Hasil belajar ranah kognitif dapat diukur menggunakan tes tertulis dan atau 

tes lisan. Proses konstruksi tes lisan lebih sederhana dari pada tes tertulis, hanya 

saja tingkat kehandalan tes lisan umumnya kurang valid. Secara empiris uji 

validitas tes lisan sukar untuk dilakukan. Dalam pengukuran hasil belajar ranah 

kognitif mayoritas menggunakan tes tertulis. Tes tertulis terbagi dua, yaitu tes 

uraian dan tes objektif. Tes objektif dapat dalam berbagai bentuk, antara lain: 

jawaban singkat atau isian singkat, menjodohkan, benar salah dan pilihan ganda. 

Hasil belajar ranah psikomotorik dapat diukur melalui tes tindakan (perbuatan). 

Ada beberapa bentuk cara pengukuran untuk melilai hasil belajar ranah 

psikomotorik. Bentuk-bentuk penilaian hasil belajar ranah psikomotorik antara 

lain: penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek dan portofolio. 

Sedangkan hasil belajar ranah afektif (sikap) dapat dilakukan dengan beberapa 

cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan 

langsung dan laporan pribadi. Dalam penelitian ini peneliti mengukur hasil belajar 

siswa dalam ranah kognitif saja dengan teknik penilaian tes tertulis. 
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2.1.7 Hubungan antara Pembelajaran CTL Berbantuan Mind Mapping 

dengan Efektivitas Pembelajaran 

Pembelajaran CTL berbantuan mind mapping disini yaitu pembelajaran 

yang mengarahkan siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks 

kehidupan nyata. Pengkaitannya dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Selain itu, pembelajaran juga dikaitkan dengan pengetahuan siswa 

sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan siswa lebih 

mudah dalam memahami materi pelajaran. Pembelajaran ini mengarah bagaimana 

agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu senantiasa terkait dengan 

permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di lingkungannya. Dalam 

pembelajarannya, guru memanfaatkan metode pencatatan mind mapping yaitu 

mempolakan materi dalam bentuk visual dan grafis. Dalam pembuatan mind 

mapping, siswa dapat berkreasi dengan warna dan gambar sesuai kreatifitas 

mereka sendiri. Hal ini tentu saja tidak membuat siswa cepat bosan karena belajar 

seperti bermain, selain itu catatan mereka menjadi lebih menarik. 

Memadukan model pembelajaran CTL dengan metode pencatatan mind 

mapping tentu menjadi sangat cocok. Selain siswa dapat membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, siswa dapat meringkas materi pembelajaran dengan bentuk 

catatan yang efektif dan menarik sehingga siswa dapat memahami materi dengan 

lebih mudah. Dengan begitu, pembelajaran berpengaruh lebih baik dan 

pembelajaran menjadi lebih efektif. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Pada dasarnya suatu penelitian yang akan dibuat dapat memperhatikan 

penelitian lain yang dijadikan rujukan dalam mengadakan penelitian. Adapun 

penelitian yang terdahulu diantara sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Mayasari (2012:75) di SD imbas 

gugus Pangeran Diponegoro. Kartika meneliti tentang efektivitas penggunaan 

pembelajaran CTL pada mata pelajaran IPA kelas IV. Dalam penelitiannya 

tersebut, disimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas penggunaan CTL dalam 
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pembelajaran IPA kelas IV semester II di SD imbas gugus Pangeran Diponegoro 

tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Benedikta (2012:72) di SD Negeri Salatiga 

12. Benedikta meneliti tentang keefektivan penggunaan pembelajaran CTL 

dengan metode Inquiri terhadap minat dan hasil belajar IPA siswa kelas IV. 

Dalam penelitiannya tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran CTL 

dengan metode Inquiri efektif terhadap peningkatan minat dan hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 12 tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Guspriyanto (2012:64) di SDN 

Banyubiru 01. Yudi meneliti tentang pengaruh penerapan metode pembelajaran 

mind mapping terhadap minat belajar dan hasil belajar ips siswa kelas IV. Dalam 

penelitiannya tersebut, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh minat belajar dan 

hasil belajar melalui penerapan metode pembelajaran Mind Mapping dalam 

pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Banyubiru 01. 

Dari penelitian yang telah dibahas diatas, dari kedua penelitian tentang 

pembelajaran CTL tersebut berbeda tetapi intinya sama yaitu penggunaan 

pembelajaran CTL dan mind mapping dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Dari kajian penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada 

efektivitas pembelajaran CTL berbantuan mind mapping mata pelajaran IPA kelas 

4 semester II SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berpusat pada guru 

dimana guru menjadi sumber utama dalam pembelajaran. Pembelajaran ini 

ditandai dengan kegiatan guru ceramah di depan kelas dan cenderung 

menempatkan siswa dalam posisi pasif. Pembelajaran tersebut cenderung 

membuat siswa merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini 

berdampak pada siswa terutama dalam hal keaktifan di mana siswa menjadi pasif. 

Hal ini dikarenakan pembelajaran konvensional lebih cenderung teacher centered 

(berpusat kepada pendidik), yang dalam proses pembelajarannya siswa lebih 

banyak menerima informasi abstrak dan teoritis sehingga mengakibatkan 
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pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa dan siswa menjadi tidak aktif 

dan kreatif. 

Keadaan tersebut tentu bertolak belakang dengan hakikat belajar yang 

efektif. Dalam belajar efektif siswa harus mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya. Proses belajar tidak hanya menghafal, tetapi siswa harus 

membangun pengetahuan di pikirannya sendiri tanpa ada paksaan sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna. 

Sedangkan pembelajaran CTL berbantuan mind mapping merupakan 

pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan 

konteks kehidupan nyata. Pengkaitannya dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Selain itu, pembelajaran juga dikaitkan dengan pengetahuan siswa 

sebelumnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan siswa lebih 

mudah dalam memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa terlibat 

penuh dalam proses pembelajaran. Siswa yang mengkontruksi pengetahuan 

mereka sendiri dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator yakni membantu 

siswa dalam menemukan makna dari materi yang dipelajari. Pembelajaran tidak 

hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yang 

bersifat teoretis saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki 

siswa itu senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang 

terjadi di lingkungannya. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, guru 

memanfaatkan metode pencatatan mind mapping yaitu mempolakan materi dalam 

bentuk visual dan grafis, hal ini dapat mempermudah siswa dalam mengingat 

materi pelajaran. Dengan begitu, pembelajaran akan menjadi efektif. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka, kajian hasil penelitian yang relevan dan 

kerangka berpikir maka dirumuskan suatu hipotesis: ada perbedaan efektivitas 

yang signifikan antara pembelajaran CTL berbantuan mind mapping dengan 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA kelas 4 semester II SDN 

Sidorejo Lor 01 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013. 


