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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan 

bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada 

kategori yang sama (Martin, 1994 dalam Trianto, 2007: 159). Peta konsep 

menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu mengorganisasikan 

informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. Peta konsep membantu 

guru memahami macam-macam konsep yang ditanamkan di topik lebih 

besar yang diajarkan. 

Motivasi adalah tingkat kebutuhan siswa untuk mencapai atau 

melakukan kegiatan sekolah dengan bersemangat. Motivasi tidak hanya 

penting sebagai input dari pembelajaran namun juga sebagai output dalam 

pembelajaran jika siswa dikondisikan untuk dapat beradaptasi dengan segala 

perubahan kondisi dan masalah di luar lingkungan sekolah formal. Menurut 

Mc. Donald (dalam Sardiman, 2011: 73), motivasi adalah perubahan energi 
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dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.  

Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 2010: 22). Dalam pengertian luas, 

belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau science itu pengertiannya dapat 

disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang gejala-gejala alam 

yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang 

secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan 

KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun 

kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh 

guru (PERMENDIKNAS, 2006: 147). 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kelas IV di SD Negeri 

Gedong 02 Kecamatan Banyubiru, bahwa guru dalam kegiatan belajar 

mengajar masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dimana 

dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional yang sudah biasa diberikan guru dapat membuat siswa kurang 

memahami pembelajaran yang disampaikan, serta siswa menjadi bosan 

karena tidak termotivasi sehingga siswa tidak semangat untuk mengikuti 

proses pembelajaran dan hasil belajar pun tidak sesuai dengan yang 

diiginkan oleh guru.  

Dengan menggunakan strategi belajar peta konsep (concept mapping) 

ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang 

diberikan oleh guru karena pembelajaran tersebut merupakan inovasi baru 

yang sudah disusun dengan konsep-konsep dan membantu menghindari 

miskonsepsi, serta dapat memberikan motivasi sehingga siswa dapat 

semangat untuk mengikuti proses pembelajaran dan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul: “pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep (concept 

mapping) terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV semester II 

SD Negeri Gedong 02 Kecamatan Banyubiru tahun pelajaran 2011/2012”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah apakah ada 

pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep (concept mapping) 

terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV semester II SD 

Negeri Gedong 02 Kecamatan Banyubiru tahun pelajaran 2011/2012? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep (concept 

mapping) terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV semester II 

SD Negeri Gedong 02 Kecamatan Banyubiru tahun pelajaran 2011/2012. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pengembangan wawasan terutama dalam hal strategi belajar peta 

konsep (concept mapping). 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Dengan diterapkannya strategi belajar peta konsep 

(concept mapping) ini, siswa dapat termotivasi dalam belajar dan 

diharapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru dapat 

mengetahui strategi belajar mengajar yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran, salah satunya yaitu dengan strategi belajar 

peta konsep (concept mapping) untuk memberikan motivasi 

dalam belajar kepada siswa serta meningkatkan hasil belajar 

siswa sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.    

 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, sehingga 

mutu sekolah meningkat dalam menggunakan strategi belajar 

peta konsep (concept mapping) sebagai pembinaan dan 

pengolahan materi mengajar dalam pelaksanaan pendidikan. 

 

4. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman menerapkan pembelajaran IPA 

dengan strategi belajar peta konsep (concept mapping) yang 

kelak dapat diterapkan saat mengajar. 

 

 

 

 

 


