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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sistem pendidikan nasional selalu mengalami perubahan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu komponen penting dari sistem 

pendidikan adalah kurikulum, dengan adanya kebutuhan dan perkembangan 

zaman secara langsung akan mempengaruhi konsep kurikulum pendidikan yang 

diberlakukan. Berdasarkan kurikulum itulah proses pendidikan diharapkan dapat 

berjalan dengan arah dan tujuan yang benar.  

Kurikulum yang ada di Indonesia saat ini mengalami peralihan dari kurikulum 

KTSP ke kurikulum 2013. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa 

depan selalu menjadi kepedulian kurikulum. Perencanaan pembelajaran mengarah 

pada proses penerjemahan kurikulum yang berlaku. Menurut Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman 

belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai 

kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan 

pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai 

pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahaan 

masyarakat dan bangsa masa kini.  

Kurikulum 2013 memiliki pendekatan pembelajaran yang berbeda, dalam 

pembelajaransemua disampaikan dengan satu kesatuan yang utuh dan terpadu 

dalam sebuah kemasan tema. Tujuannya adalah agar pembelajaran bagi peserta 

didik lebih bermakna karena apa yang dipelajari berhubungan dengan apa yang 

diketahui dan dialaminya.  

Implementasi kurikulum 2013 di SD dilakukan dengan mengacu pada daftar 

tema yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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(Kemendikbud) Republik Indonesia. Jumlah tema di setiap kelas berbeda-beda, 

paling sedikit ada lima buah tema dan paling banyak ada sembilan tema. 

Kemendikbud menyusun silabus dan menerbitkan buku seri pembelajaran 

tematik untuk pegangan guru dan siswa. Buku tersebut diterbitkan untuk tiap tema, 

bukan tiap mata pelajaran. Dengan adanya buku yang sudah disediakan guru 

tampaknya kurang mengembangkan kreativitas mereka untuk merencanakan, 

menyiapkan, dan membuat pembelajaran secara matang. Guru hanya 

menggunakan yang sudah tersedia dan tinggal pakai karena tidak perlu harus 

bersusah payah membuatnya. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan 

untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, siswa harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Artinya, 

keputusan-keputusan yang diambil dalam perencanaan pembelajaran disesuaikan 

dengan kondisi siswa yang bersangkutan, baik sesuai dengan kemampuan dasar, 

minat dan bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar siswa itu sendiri. 

Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran, atau pembelajaran terpadu melalui tema (Pitadjeng, 2015:36). 

Sedangkan menurut  Reffiane dan Saptanigrum (2015:43) pembelajaran tematik 

adalah merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang secara segaja mengaitkan 

beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun mata pelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran.  

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 22 tahun 2016 sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam pembelajaran 

menggunakan prinsip sebagai berikut:1) Peserta didik diberitahu menjadi tahu, 2) 

Guru satu-satunya sumber menjadi belajar dari berbagai sumber, 3) Pendekatan 

tekstual menjadi proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, 4) 

Belajar berbasis konten menjadi berbasis kompetensi, 5) Pembelajaran parsial 

menuju pembelajaran pembelajaran terpadu, 6) Pembelajaran menuntut jawaban 

tunggal menjadi beragam, 7) Pembelajaran verbalisme menjadi keterampilan 

aplikatif, 8) Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan mental, 
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9) Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

sebagai pembelajar sepanjang hidup, 10) Pembelajaran menerapkan nilai-nilai 

dengan memberikan keteladanan, 11) Pembelajaran berlangsung di rumah , 

sekolah dan di masyarakat, 12) Pembelajaran menekankan prinsip siapa saja 

adalah guru, siapa saja adalah peserta didik,dan di mana saja adalah kelas, 13) 

Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran, 14) 

Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik.  

Karakteristik anak usia Sekolah Dasar (SD) memiliki usia rata-rata 6 

sampai 12 tahun. Jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, 

anak usia SD berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak 

tengah (6-9 tahun) dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Menurut Desmita 

(2014:135) Anak-anak usia SD memiliki karakteristik yang masih suka bermain, 

senang bergerak, senang bekerja kelompok, dan senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Kurnia (2012:35) juga mengemukakan usia 

Sekolah Dasar disebut juga dengan usia bermain, tetapi agak sedikit berbeda 

dengan masa di Taman Kanak-Kanak karena minat dan kegiatan bermain semakin 

meluas dengan lingkungan yang lebih bervariasi. Oleh sebab itu guru harus dapat 

mengusahakan pembelajaran dengan mendesign pembelajaran yang inovatif dan 

melibatkan siswa secara langsung supaya siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

Menurut Damsar (2012:89) sekolah dalam arti luas mencakup mulai dari 

kelompok bermain (play-group/PG), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai 

perguruan tinggi. Pada setiap jenjang pendidikan tersebut peserta didik mengalami 

proses belajar dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Dimyati & Mudjiono, 

(2010:142) mengatakan bahwa “belajar itu merupakan tindakan dan perilaku 

siswa yang kompleks”, sedangkan Kartadinata , (2012:96) berpendapat bahwa 

“belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh karena individu 

mengadakan interaksi dengan lingkungan”.  

       Proses pembelajaran di sekolah harusnya diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 
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berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan psikologi 

siswa. Penggunaan model pembelajaran haruslah diperhatikan untuk membantu 

guru dalam menjelaskan pembelajaran dan untuk membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran sehingga akan menumbuhkan kreativitas siswa.  

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Kreativitas merupakan kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada menjadi sesuatu yang bermakna. Adakalanya 

siswa yang tidak tergolong dalam berbagai kegiatan kelompoknya, tetapi siswa ini 

sering memberikan jalan keluar jika ada permasalahan yang dihadapi 

kelompoknya. 

Siswa seperti ini juga harus memperoleh poin yang tinggi dalam penilaian 

proses. Kreativitas sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang 

baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang dapat diterapkan 

dalam pemecahan masalah. Supriyadi (2014:7) mengatakan kreativitas juga 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah 

ada sebelumnya. 

Pembelajaran tematik di SD  belum berjalan sesuai yang diharapkan, masih 

ada beberapa kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Kendala pada 

pembelajaran tematik adalah: perencanaan dan pembelajaran tematik yang 

memakan waktu yang lama, tidak berurutan materi yang diajarkan, menyiapkan 

media yang disesuaikan dengan tema, pemilihan metode yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Dari permasalahan tersebut membuat hasil belajar siswa 

rendah. Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Tegalrejo 01 salatiga yaitu Bahasa 

Indonesia 75, Matematika 75, IPA 75, IPS 65, SBdP 80. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti memilih muatan pelajaran IPS 

karena, IPS perlu ditanamkan sejak dini pada anak. Pembelajaran IPS penting 

bagi jenjang pendidikan dasar dan pembelajan yang lain juga penting karena 

siswa berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Penanaman sosial pada siswa 
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tersebut , karena konsep IPS mengkaji tentang bagaimana sikap sosial, hubungan 

sosial dan perilaku sosial yang harus dilakukan siswa dalam kehidupannya. 

Pengenalan terhadap masyarakat tempat mereka berasal. Para siswa dapat belajar 

mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media massa, media cetak 

maupun media elektronika. Namun cakupan materi yang luas menjadi penyebab 

mata pelajaran IPS kurang diminati oleh sebagian siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar dan tingkat kreativitas yang rendah terutama pada mata pelajaran IPS. 

Terlihat dari siswa  yaitu siswa yang kesulitan dalam mengembangkan 

pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran IPS, dan siswa yang kurang berani 

menggungkapkan pendapat. 

 Berdasarkan pengamatan pada siswa khususnya kelas 4 di SD Negeri 

Tegalrejo 1 Salatiga yang diketahui terdapat 29 siswa, 13 siswa atau 45% Siswa 

yang mencapai kriteria baik, 12 siswa atau 41% siswa yang mencapai rentang 

nilai cukup dan siswa yang kurang kreatif 4 siswa atau 14 %. Untuk memecahkan 

persoalan diatas penulis menggunakan model pembelajaran Mind Mapping yang 

dapat meningkatkan kreativitas belajar pada siswa kelas 4. Model Mind Mapping 

adalah pembelajaran yang sangat menarik yang dapat meningkatkan sosial, kerja 

sama serta keaktivitas siswa dalam belajar. Model pembelajaran yang 

mengembangkan berfikir dan befikir kreatif (Tonny 2010:307.  

Huda (2014: 135) berpendapat bahwa  Mind Mapping atau pemetaan pikiran 

merupakan salah satu teknik mencatat tinggi. Seperti yang telah dikemukakan 

menurut Tony Buzan, Mind Mapping adalah cara mengembangkan kegiatan 

berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Dari 

pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan  cara kreatif bagi peserta didik secara 

individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran. Kelebihan mind 

maping menurut Miftahul Huda (2013:253) Membiasakan siswa untuk melatih 

aktivitas kreatifnya sehingga dapat menciptakan suatu produk yang dapat 

bermanfaat bagi diri dan lingkunganya. Motivasi yang tinggi dapat menambahkan 

kepercayaan diri siswa, sehingga siswa tidak ragu dan malu dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam dirinya terutama potenssi 

yang berhubungan dengan kreativifatas  
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Efektifitas model Mind Mapping ini telah dibuktikan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Dwi Prasojo (2012) tentang 

Upaya peningkatan hasil Belajar Siswa menggunakan Model Pembelajaran Mind 

Mapping Pada Siswa Kelas 5 SDN Dadapayam 02 Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa spenerapan model Mind 

Mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPA yaitu ditunjukan dari nilai rata-

rata pra siklus dengan ketuntasan 37,5% meningkat pasa siklus I yaitu 50% dan 

siklus kedua meningkat lagi dengan ketuntasan 100%. Penelitian ini hampir sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan menerapkan model yang sama 

yaitu Mind Mapping.  

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Silverius Novie Paranso (2013) 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Ipa Menggunakan Model Pembelajaran Mind 

Mapping Siswa Kelas 5 SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini 

adalah terjadi peningkatan hasil belajar IPA dari tiap siklus pada pembelajaran 

yang menerapkan model pembelajaran Mind Mapping. Hal ini ditunjukan dengan 

presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus 45% menjadi 70,3% pada 

pembelajaran siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II persentase kelulusan 

meningkat menjadi 100%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian ynng akan dilakukan, yaitu 

dengan menerapkan model Mind Mipping yang diharapkan dapat meningkatkan 

Kreativitas siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 

akan melalukukan penelitian  tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Mind Mapping Untuk meningkatkan Kreativitas Belajar siswa kelas 

4 SDN Tegalrejo Salatiga”   

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang 

muncul pada siswa SD kelas 4 SDN Tegalrejo 01 saat pembelajaran, beberapa 

masalah tersebur dapat diuraian sebagai berikut: 
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a. Pembelajaran masih berpusat pada guru, guru masih sering menggunakan 

meode ceramah dan penugasan yang membuat siswa menjadi bosan. 

b. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

c. Siswa kurang kreativitas dalam pembelajaran, dan siswa yang kurang 

berani menggungkapkan pendapat, Siswa yang mencapai kriteria baik 13 

siswa atau 45%, masih banyak siswa yang mencapai rentang nilai cukup 

12 siswa atau 41% dan siswa yang kurang kreatif 4 siswa atau 14 %. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Apakah peningkatan  kreativitas belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Tegalrejo 01 semester I tahun pelajaran 2018/2019 dapat ditingkatkan 

melalui model pembelajaran Mind mapping ? 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe tipe Mind Mapping terhadap Kreativitas belajar tematik siswa 

kelas IV SD Negeri Tegalrejo 01 semester I tahun pelajaran 2018/2019. 

1.4.2 Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara akademis penelitian ini berguna untuk menambah inovasi pendidikan 

supaya pembelajaran di Sekolah Dasar lebih mudah dan menyenangkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping . 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru: 

Guru mendapat masukan tentang pengajaran yang dikemas menjadi lebih 

menyenangkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping 

supaya dapat meningkatkan pencapaian kognitif siswa dalam belajar. 

b. Manfaat bagi siswa: 
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Dapat menguatkan daya tarik pembelajaran dengan menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan, sebagai jembatan dalam mengingat materi pembelajaran dan 

meningkatan pemahaman tentang pembelajaran  siswa dapat tercapai. 

c. Manfaat bagi sekolah: 

Sekolah mendapatkan pengalaman dan sumbangan bagaimana cara melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Mind Mapping. 

 


