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ABSTRAK 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar 

(SD/MI). IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 

luas terkait dengan kehidupan manusia. Permasalahan utamanya adalah rendahnya hasil 

pembelajaran siswa kela V SDS Asiatic Persada I dalam materi organ pernapasan manusia 

dan hewan karena materi yang terlalu banyak untuk di catat dan dipelajari. 

Berdasarkan Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan model pembelajaran peta konsep 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi Organ Pernapasan dan 

Hewan kelas V SDS Asiatic Persada I. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran 

peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi organ pernapasan manusia 

dan hewan siswa kelas V SDS Asiatic Persada I. 

Penelitian ini merupakan Penelitian tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan sebanyak 2 

(dua) siklus dimana masing-masing siklus dirancang dalam 4 (empat) kegiatan yaitu tahap 

perencanan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dila.ksanakan di SDS 

Asiatic Persada I dengan siswa berjumlah 39 orang. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi dan tes tertulis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan di 

kelas V SDS Asiatic Persada I Kecamatan Bajubang Kabupaten batanghari dengan jumlah 

siswa 36 orang dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukan pada siklus I nilai rata-rata 



hasil belajar siswa mencapai 69,44% dan  aktivitas guru mencapai 83,01%. Pada siklus II 

meninkat menjadi 80,30% dan aktivitas guru mencapai 87,52% 

 

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisa, maka dibuktikan bahwa 

model pembelajaran peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap 

siklusnya. 
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I. PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar 

(SD/MI). IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 

luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses 

pendidikan dan juga perkembangan Teknologi. Pembelajaran IPA diharapkan bisa menjadi 

wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiridan alam sekitar, serta pengembangan lebih 

lanjut dalam penerapan kehidupan sehari-hari.   

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam selama ini selalu mengacu pada buku paket 

dan alat peraga sederhana lainnya. Dengan demikian munculah keterpaksaan para Siswa 

karena merasa bosan belajar didalam ruang kelas. Oleh karena itu, perlu mencari solusi 

bagaimana agar belajar Siswa menjadi hal yang menyenangkan atau walaupun terpaksa tapi 

dapat menjadi lebih mudah dan efektif ketika Guru menyampaikan materi yang ingin 

disampaikan.fakta yang terjadi adalah guru dianggap sebagai sumber yang benar dan 

memposisikan siswa sebagai pendengar dari ceramah guru sehingga proses belajar mengajar 

cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar (Oemar Hamalik, 1999). 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya Guru Ilmu Pengetahuan Alam 

memahami dan menguasai teknik pembelajaran, Sehingga Guru mengalami kesulitan dalam 

menerapkan materi dengan lingkungan alam sekitar Sekolah dalam proses pembelajaran. 

Menurut Sudarminto dalam Samana (1994) Guru yang Profesional yaitu guru yang tahu 

tentang apa yang diajarkanya secara efektif dan efesien. 

Selama ini pembelajaran IPA masih menekankan pada konsep-konsep yang gterdapat 

dalam buku. Guru sebagian masih mempertahankan urutan-urutan dalam buku tanpa 

mempedulikan kesesuaian dengan lingkungan belajar siswa. Hal ini membuat pembelajaran 

tidak efektif, karena siswa kurang merespon terhadap pelajaran yang disampaikan. Maka 

pengajaran semacam ini cenderung meyebabkan kebosanan pada siswa, 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga tidak optimal karena dari awal sampai akhir 

kegiatan pembelajaran siswa hanya mendengarkan, mencatat materi pelajaran dari buku 

paket, dan mengerjakan tugas serta menjawab soal evaluasi yang ada pada buku paket. Hal 

ini terlihat dari kurangnya rasa antusias siswa untuk belajar, kebanyakan siswa malas untuk 

mencatat materi yang ada pada buku paket dikarenakan materi yang terlalu banyak sehingga 

membuat siswa kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran dan lebih memilih mengobrol 

dengan teman, sehingga pada akhir pembelajaran setiap siswa diberikan soal tentag materi 

yang diajarkan dan ternyata hasil evaluasi masih dibawah kriteria keberhasilan yang 

ditentukan yaitu 75. 



Berdasarkan permasalahan diatas maka upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA di SDS Asiatic Persada I merupakan masalah yang harus ditanggulangi. 

Sslah satu model pembalajaran yang diduga dapat dapat mengatasi yaitu model pembelajaran 

peta konsep. 

Berdasarkan pemikifran itulah,  maka penulis tertarik untuk meneliti : “PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MATERI ORGAN PERNAPASAN 

MANUSIA DAN HEWAN SISWA KELAS V SDS ASIATIC PERSADA I”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDS Asiatic Persada I Kecamatan 

Bajubang Kabupaten Batangari yang dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2020/2021. Dengan siswa berjumlah 36 orang siswa terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 16 

siswa perempuan, Dengan sasaran utama meningkatkan hasil belajar IPA materi alat 

pernapasan manusia dan hewan dengan menggunakan model pembelajaran peta konsep. 

Waktu Dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDS Asiatic Persada I Kecamatan Bajubang Kabupaten 

Batanghari. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 2 bulan mulai dari 

bulan juli 2020 sampai bulan agustus 2020 

Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). Adapun model penelitian tindakan kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini diadaptasi dari model Mohamas Asrori, yaitu mode siklus yang dilakukan 

secara berulang-ulang dan berkelanjutan. Model siklus tersebut disusun sedemikian rupa 

sehingga pada setiap siklusnya terdiri dari (1) tahap perencanaan, (2) Tahap pelaksanaan 

tindakan, (3) Observasi atau pengamatan, dan (4) refleksi    

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan sebagai berikut: 

a. Menetapkan materi ajar 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan media penunjang yang akan digunakan 

d. Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru 

e. Membuat instrumen penelitian yang berupa alat evaluasi berupa tes. 



2. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran 

yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Organ Pernapasan Manusia dan 

hewan kelas V SD yang direncanakan dalam dua siklus, Apabila hasil belajar siswa pada 

siklus pertama belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua dengan cara 

mengulang kembali kegiatan belajar mengajar seperti pada siklus pertama, serta 

memperbaiki kelemahan dan kekurangan sewaktu melaksanakan pembelajaran Pada 

siklus pertama, peneliti memberikan tugas individu kepada siswa tujuannya untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada setiap individu, dengan demikian guru akan 

mengetahui nilai yang diperoleh siwa. 

3. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap guru (peneliti) dengan menggunakan 

lembar observasi yang dibuat oleh guru kelas V, kegiatan proses belajar mengajar akan 

dilaksanakan oleh peneliti, diamati dan dinilai oleh guru kelas V. Dengan tujuan sebagai 

evaluasi bagi peneliti untuk menindak lanjuti proses belajar mengajar kedepannya. 

4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh data observasi dan tugas dikumpulkan dan dianalisis, sehingga 

dari hasil tersebut peneliti dapat merefleksikan diri apakah telah memenuhi target yang 

ditetapkan pada indikator kerja. Jika belum memenuhi target,maka peneliti dilanjutkan 

pada siklus berikutnya. Kelemah an atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

siklus sebelumnya akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 

Tehnik Pengumpulan Data 

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari siswa dan kegiatan guru/peneliti dalam 

kegiatan pembelajaran, yang mencakup: 

a) Observasi, dilakukan untuk mengamati seluruh kegiatan pembelajaran yang lebih 

difokuskan pada pengamatan mengenai aktivitas guru dan siswa 

b) Wawancara, dilakukan setelah pembelajaran berlangsung dan setelah evaluasi 

tindakan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat 

mengikuti proses pembelajaran. 

c) Catatan lapangan, dilakukan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung yang tidak tercantum dalam lembar 

observasi. 



Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam 

mengerjakan tes, yang mencakup: 

a) Tes awal, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Tes ini diberikan pada saat 

sebelum melakukan tindakan. 

b) Tes akhir, untuk mengetahui prestasi siswa, tes ini diberikan pada saat akhir tindakan 

untuk mengukur hasil belajar IPA dan tingkat keberhasilan pembelajaran tiap siklus.  

Analisis Data Kuantitatif 

Tehnik yang digunakan dalam menganalisis data untuk menentukan 

persetase ketuntasan belajar siswa dengan rumus sebagai berikut: 

a). Daya serap individual 

Daya serap individual = 
skor yang diperoleh

skor maksimal tes
 x 100% 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar secara individu jika persentase daya serap 

individu sekurang-kurangnya 70% 

b). Ketuntasan belajar klasikal 

Tuntas klasikal = 
siswa yang tuntas belajar

jumlah siswa seluruhnya
 x 100% 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika sekurang-kurangnya 70% secara 

individual. 

c). Daya serap klasikal 

Daya serap klasikal = 
skor total peserta tes

skor ideal seluruh tes
 x 100% 

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika sekurang kurangnya 70% siswa telah 

tuntas secara individual. 

 

Analisa data kualitatif 

Untuk analisa data proses siswa dalam belajar dan hasil observasi guru 

menggunakan analisis persentase skor. Jika diskriptor di laksanakan maka skor : 

1, jika diskriptor tidak dilaksanakan maka skor: 0, Selanjutnya dihitung persentase 

rata-rata dengan rumus : 

Persentase nilai rata-rata (NR) = 
jumlah skor

skor maksimal
 x 100% 

Kriteria taraf keberhasilan tindakan dapat ditentukan menurut Hadi dalam Sutarno 

(2003 ) yaitu: 

85% < NR ≤ 100%   : sangat baik 

75% < NR ≤ 84%   : baik 



65% < NR ≤ 74%   : cukup 

50% < NR ≤ 64%   : kurang 

 

Indikator Keberhasilan 

 Yang menjadi kriteria keberhasilan dalam PTK ini adalah jika rata-rata hasil belajar 

siswa mencapai 65% dalam skala 0-100, dan PTK dinyatakan berhasil apabila hasil belajar 

yang diperoleh memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 65. 

 

III. Hasil Penelitian dan pembahasan  

Tujuan penulis sekaligus sebagai peneliti adalah meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA kelas V dengan model pembelajaran peta konsep di SDS Asiatic 

Persada I. Penulis sekaligus peneliti melaksanakan pembelajaran melalui beberapa siklus, 

yang mana pelaksanaannya dilakukan dua siklus saja. Adapun data hasil penelitian dapat 

dilihat pada pembahasan berikut ini: 

Hasil Tes Akhir Pertemuan Siklus 1 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran peta 

konsep pada siklus I pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat dari hasil tes formatif siswa. Berikut ini 

tabel nilai hasil tes formatif siswa pada siklus I. 

Tabel. 4.1 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil Belajar 
Siklus 1 

Keterangan 
Banyak siswa Persentase 

Skor < 65 25 69,44% Tuntas 

Skor > 65 11 30,56% Belum Tuntas 

Nilai Rata-rata 69,44%  

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 69,44% 

dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 69,44. Siswa yang mendapat nilai ≥ 65 ada 25 siswa 

dan yang mendapat nilai < 65 ada 11 siswa. Berdasarkan Tabel 4.1 persentase ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I sebesar 69,44% hal tersebut belum dapat dikatakan berhasil karena 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan 

belajar siswa minimal 75%. 

Hasil Akhir Tindakan Siklus II 



Setelah dilaksanakan perbaikan-perbaikan pada siklus II dengan menggunakan model 

pembelajaran peta konsep pada pertemuan 1 dan 2, hasil belajar siklus II dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini. Berikut ini tabel nilai hasil tes formatif siswa pada siklus II. 

 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil belajar Siswa Siklus II 

Hasil Belajar 
Siklus II 

Keterangan 
Banyak siswa Persentase 

Skor < 65 31 86,11% Tuntas 

Skor > 65 5 13,89% Belum Tuntas 

Nilai Rata-rata 80,30%  

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 86,11% dengan nilai 

rata-rata klasikal sebesar 80,30. Siswa yang mendapat nilai ≥ 65 ada 31 siswa dan yang 

mendapat nilai < 65 ada 5 siswa. 

Melihat hasil yang diperoleh siswa pada pelaksanaan pada siklus I dan II peneliti 

dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran peta konsep pada 

materi “Organ Pernapasan Manusia dan Hewan” mata pelajaran IPA kelas V SDS Asiatic 

Persada I”, dapat meningkatkan Hasil belajar siswa belajar siswa, sehingga penelitian 

tindakan kelas ini tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Pembahasan 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar 

yang dicapai siswa. Pengukuran hasil evaluasi dengan menggunakan alat ukur yang secara 

luas telah digunakan alat ukur yang secara luas telah digunakan yaitu evaluasi hasil belajar. 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah dari dalam individu yang belajar. Yang 

meliputi motivasi, perhatian, pengamatan dan tanggapan sedangkan faktor dari luar individu 

yang belajar meliputi pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan dan pembentukan sikap. 

Penggunaan pembelajaran dengan model pembelajaran peta konsep dalam  

pembelajaran IPA sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDS Asiatic Persada I. 

Model pembelajaran peta konsep memberikan kejelasan baik bagi siswa maupun guru 

tentang sejumlah ide-ide kunci dari materi pelajaran yang dipelajari. Selain itu, peta konsep 

juga melengkapi beberapa jalur yang menghubungkan makna konsep-konsep dalam bentuk 

proposisi-proposisi dan mengungkapkan secara jelas ringkasan dari materi pembelajaran. 



Penggunaan model Pembelajaran peta konsep ternyata dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi organ pernapasan manusia dan hewan. Terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata hasil 

belajar siswa mencapai 69,44 dan ketuntasan belajar sebesar 69,44%, sedangkan pada siklus 

II nilai rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 80,30 dan ketuntasan belajar siswa mencapai 

80,30%. Peningkatan hasil belajar tersebut memiliki makna bahwa model pembelajaran peta 

konsep efektif untuk pembelajaran IPA.  

 Perbedaan persentase hasil belajar pada setiap siklus ini disebabkan tindakan yang 

berbeda pada setiap siklusnya. Tindakan yang diberikan berbeda disetiap siklusnya 

disebabkan adanya perubahan siswa. Pada siklus I penyebab hasil belajar siswa masih rendah 

karena 1) siswa belum terbiasa menggunakan model pembelajaran peta konsep, 2) siswa 

belum mengerti cara membuat peta konsep, dan 3) pembelajaran yang diberikan guru kurang 

maksimal. Pada siklus II hasil belajar siswa sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan yang 

diharapkan. 

IV. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan di 

kelas V SDS Asiatic Persada I Kecamatan Bajubang Kabupaten batanghari dengan jumlah 

siswa 36 orang dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukan pada siklus I nilai rata-rata 

hasil belajar siswa mencapai 69,44% dan  aktivitas guru mencapai 83,01%. Pada siklus II 

meninkat menjadi 80,30% dan aktivitas guru mencapai 87,52% 

Saran 

Berdasarkan dari penelitian yang diperoleh maka dikemukakan beberapa saran yaitu : 

1. Perlu untuk terus dikembangkan dan diterapkanmya model-model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa diantaranya adalah melalui model pembelajaran 

peta konsep. 

2. Perlu peran dari semua pihak di lingkungan sekolah untuk menerapkan model 

pembelajaran tersebut menjadi pola pembelajaran sehari-hari dapat diterapkan disekolah. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penerapan model 

pembelajaran peta konsep sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa.  
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