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ABSTRAK 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya 

peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan setrategi peta 

konsep pada mata pelajaran tematik kelas IV SDN 1 Datarajan Ulubelu 

Tanggamus.  Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar 

peserta didik kelas IV SDN I Datarajan ulubelu tanggamus dalam mata 

pelajaran tematik kelas IV SDN 1 Datarajan ulubelu  tanggamus hal ini 

dapat dilihat dari hasil prasurvey pada tanggal  27 agustus 2021. Pada  

penilaian prasurvey dari 27 peserta didik hanya 12 peserta didik  (45%) 

yang mencapai nilaik  KKM.  Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkam hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Airabang 

ulubelu Tanggamus dengan menggunakan strategi peta konsep. 

 Jenis penelitian ini  adalah jenis penelitian tindakan kelas (PTK), 

dengan subyek penelitian  peserta didik kelas IV SDN 1 Datarajan 

Ulubelu Tanggamus yang berjumlah 27 peserta didik. teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, tes, 

observasi, dan dokumentasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan strategi Peta konsep  dalam pembelajaran Tematik  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan mulai dari free test  menunjukkan bahwa didik terdapat 

terdapat 55% peserta didik yang tidak tuntas dan hanya erta 45% yang 

tuntas. Selanjutnya pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 

76,395% peserta didik yang tuntas.  Kemudian pada siklus II ketuntasan 

siswa mengalami peningkatan menjadi 84,938% peserta didik.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi peta konsep  dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV pada mata pelajaran Tematik SDN I 

Datarajan Ulubelu Tanggamus. 

 

Kata kunci: Hasil belajar, strategi peta konse 
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MOTTO 

 

                     

                        

 

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 

terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke 

 jalan yang lurus. 

(QS. AL Maidah Ayat 16) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

`  Sebagai kerangka awal sebelum penulis menjabarkan 

pembahasan lebih lanjut serta mendalam, terlebih dahulu hendak 

di paparkan istilah dalam proposal ini untuk menghindari 

kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 

Oleh sebab  itu di butuhkan terdapatnya adanya pembatasan 

makna kalimat dalam proposal ini, dengan tujuan agar mendapat 

gambaran yang jelas dari makna yang di artikan. Penelitian ini 

berjudul: “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

PETA KONSEP DALAM  MENINGKATKAN  HASIL 

BELAJAR PESERTA DIDIK  PADA PEMBELAJARAN 

TEMATIK KELAS IV SDN 1 DATARAJAN ULUBELU 

TANGGAMUS”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah  kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mengikuti pembelajaran.
1
 

2. Strategi Peta konsep 

Strategi peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menyatakan hubungan yang bernakna antara konsep-konsep 

dalam bentuk proposisi.
2
 

3. Pembelajarn tematik 

Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah 

suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

pada anak. Dalam model ini, guru pun harus mampu 

membangun bagian keterpaduan melalui satu tema. 

                                                      
1 Husamah dkk, Belajar Dan Pembelajaran( Malang : Remaja Umm 

Press,2018), h. 19 
2 Khuswatun  Khasanah, “peta konsep sebagai strategi peningkatan hasil 

belajar siswa sekolah dasar” jurnal edutrainde vol 3. No 157 



 

 

2 

Pembelajaran tematik sangat menuntut kreatifitas guru 

dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. 

Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari ligkungan 

kehidupan peserta didik, agar pembelajaran menjadi hidup 

dan tidak kaku.
3
 

4. SDN 1 Datarajan 

SDN 1 Datarajan  adalah salah satu sekolah yang 

menerapakan pembelejaran tematik. Dan wadah dimana 

penulis akan melakukan penelitian. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat di tarik kesimpulan, bahwa yang di 

maksut judul secara keseluruhan adalah suatu aktivitas dan 

usaha yang harus dilakukan oleh guru dalam meningkatan 

hasil belajar peserta didik menggunakan metode peta konsep 

di SDN I Datarajan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Zaman semakin berkembang teknologi semakin meningkat 

membawa banyak perubahan dalam kehidupan termasuk 

pendidikan. Pendidikan bagian penting bagi kehidupan sehingga 

dapat memberi perbedaan bagi manusia dan mahluk hidup 

lainnya. Maju mundurnya suatu bangsa atau negara tidak terlepas 

dari peran pentingnya pendidikan yang ada pada negara tersebut. 

Di negara kita sudah terdapat undang-undang yang mengatur 

tentang pendidikan. Hal ini tertuang dalam UUD Pasal 31 ayat 

(1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan merupakan salah satu 

tujuan negara. Pendidikan formal adalah pendidikan yang sudah 

terstruktur dan berjenjang  yang terdiri atas pendidikan  dasar, 

pendidikan menengah, dan perguruan tinggi.
4
 

                                                      
3 Nurul Hidayah,” Pembelajaran  Tematik Integratif  di Sekolah Dasar” 

Jurnal Terampil Vol 2, No.1, (2015): 2. 
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Menurut ukuran normatif Pendidik merupakan faktor utama 

dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia. Dengan 

sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus 

bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu belajar mengajar 

merupakan sebuah aplikasi pendidikan yang berawal dari 

interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah 

dengan sejumlah pengetahuan sebagai medianya, sehingga 

interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. 

Gambaran hubungan aktif dua arah tersebut adalah antara guru 

dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. 

Dasar ideal pendidikan Islam sudah jelas dan tegas yaitu firman 

Allah dan Sunnah Rasul SAW. Kalau pendidikan diibaratkan 

bangunan, maka isi Al-Qur‟an dan Hadist-lah yang menjadi 

fundamennya. Al-Qur‟an adalah sumber kebenaran dalam Islam, 

kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Sedangkaan Sunnah 

Rasul SAW yang dijadikan landasan Pendidikan Agama Islam 

adalah berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasul SAW 

dalam bentuk isyarat. Allah berfirman : 

                            

             

Artinya “ niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-

amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan 

Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya 

ia telah mendapat kemenangan yang besar” (QS Al-Ahzab. 71)
5
 

 

Strategi pembelajaran adalah  suatu kegiatan pembelajaran 

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara efektif dan efesien”. Adapun strategi 

pembelajaran menurut djamarah dan zain adalah suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

                                                      
5 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 

680. 
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telah ditentukan.
6
 Dari dua pendapat diatas terdapat perssamaan 

dari mengenai pengertian strategi pembelajaran. Secara garis 

besar diartiakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu upaya 

yang dilakukan dan dikerjakan oleh guru dan siswa agar proses 

belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan. 

Usaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

pembaharuan yang di lakukan secara inovatif. Keadaan tersebut 

lebih terkhusus lagi setelah pemerintah memandatkan bahwa 

tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan pada setiap tingkatan dan jenis pendidikan. 

Sebagaimana yang tersusun dalam undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, secara tegas 

menyatakan:“ Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan diantaranya adalah: faktor sarana dan prasarana, 

materi, kurikulum, media pembelajaran, proes pembelajaran dan 

lain lain. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai bahan, isi, tujuan dan bahan pembelajaran serta 

pedoman yang di gunakan sebagai cara penyelenggaraan belajar 

mengajar”Peraturan mentri pembelajaran nasional No 19 tahun 

2007 bertepatan 23 mei 2007 yang berkenaan dengan pengolahan 

pembelajaran Dasar serta Menengah yang kandungannya 

menerangkan “ kualitas pendidikan disekolah dikembangkan 

dengan memakai model pendidikan yang mengacu pada kriteria 

proses, melibatkan peserta didik secara aktif, memotivasi, 

demokratif, mendorong kreatifitas serta dialogis, diharapkan 

siswa menggapai kebebasan berfikir  sdan pola pikir sehingga 

bisa melakukan kegiatan intelektual yang berbentuk 

berargumentasi, berfikir, mengkaji, mempertanyakan, 

memprediksi, serta menciptakan. 

Meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi tanggung jawab 

semua pihak yang ikut serta dalam pembelajaran paling utama 

adalah guru, guru merupakan orang yang sangat berfungsi dalam 

                                                      
6 Djamrah, Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), 

h. 5. 
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membentuk sumber energi yang bermutu yang dapat bersaing 

dalam era globalisasi ini. Tanpa guru yang berkualitas mustahil 

suatu sistem pembelajaran dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Oleh sebab itu syarat utama yang wajib dipenuhi bagi 

berlangsungnya  proses belajar mengajar (PBM) yang menjamin 

optimalisasi pendidikan yakni tersedianya guru dengan 

kualifikasi serta kopetensi yang bisa memenuhi tuntutan 

tugasnya. Strategi peta konsep merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran strategi peta konsep adalah 

adalah suatu cara yang dapat digunakan oleh guru membantu 

siswa untuk mengorganisasikan materi yang sudah dipelajari 

yang disusun antar konsep-konsep yang saling berhubungan. 

Martin mengatakan bahwa penerapan konsep merupakan inovasi 

baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan 

pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep menyediakan 

bantuan visual yang nyata untuk membantu mengorganisasikan 

informasi sebelum informasi itu disampaikan. 

Adapun dalam penelitian ini strategi  pembelajaran yang 

digunakan adalah strategi  pembelajaran peta konsep. strategi 

pembelajaran peta konsep merupakan sebuah instrumen untuk 

membantu memahami masalah dan melakukan perencanaan dari 

seluruh informasi yang berhasil. Dari 4 langkah pola yakni (1) 

memahami masalah (2) melakukan perencanaan (3) 

melaksanakan rencana (4) melihat kembali atau melaksanakan 

evaluasi, maka peta konsep memberikan makna dua dari empat 

langkah pola yaitu: memahami masalah dan merencanakan cara 

penyelesaian. Terkait dengan peningkatan hasil belajar, salah satu 

tawaran yang harus dikembangkan oleh guru adalah bagaimana 

guru dapat menggunakan strategi  sebagai bahan dalam proses 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya, pada intinya adalah bahwa 

penggunaan metode tersebut jika dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya akan membawa dampak tercapainya hasil belajar yang 

optimal.Selain daripada itu pendekatan pembelajaran yang masih 

berorientasi pada guru (teacher oriented) dimana guru dalam 

melakukan pengajaran yang masih cenderung variabelisme harus 

diubah menjadi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada 
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peserta didik (student oriented). Pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada guru memiliki ciri bahwa manajemen dan 

pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. 

Peran siswa dalam pendekatan ini hanya melakukan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan petunjuk guru. Siswa hampir tidak 

memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan 

minat dan keinginanya. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi pada siswa, memiliki ciri bahwa manajemen 

dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Siswa pada 

pendekatan ini memiliki kesempatan terbuka untuk melakukan 

aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. 

Berangkat dari pentingnya strategi  maka penelitian tentang   

peningkatan hasil belajar pembelajaran tematik melalui strategi 

peta konsep pada kelas VI Tingkat sekolah dasar SDN 1 

Datarajan  ulubelu Tanggamus akan segera dilaksanakan. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang digunakan pada 

sekolah tingkat dasar. pembelajaran tematik yaitu aktivitas 

seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan. 

Pembelajaran tematik memiliki fungsi sebagai pemersatu 

kegiatan pembelajaran dengan memadukan beberapa mata 

pelajaran sekaligus( antar-mata pelajaran) untuk pembelajaran di 

SD/MI, dengan kata lain bahwa pembelajaran tematik secara 

general memberikan kemuduhan bagi peserta didik dalam 

mendalami dan menguasai konsep modul yang tergabung dalam 

tema dan mampu menambah semangat belajar, sebab  modul 

yang di pelajari adalah modul yang konstektual serta bermakna 

untuk peserta didik. 

 peningkatan hasil belajar Tematik,  peserta didik diharapkan  

mampu mengembangkan potensi berbahasa dengan mengaitkan  

berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta 

didik, lebih bergairah dalam belajar karena dapat berkomunikasi  

secara nyata, sperti bercerita, bertanya sekaligus mempelajari 

pelajaran lain serta lebih merasakan manfaat dan makna belajar 

materi yang di sajikan dalam konteks tema yang jelas dan moral 

peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat 

sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi 
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tujuan dari pembelajaran tematik adalah mampu meningkatkan 

hasil belajar dan mengembangkan potensi berbahasa dengan 

mengaitkan berbagai mata pelajaran serta memberikan 

kemudahan dalam mendalami dan menguasai konsep modul yang 

tergabung pada tema dan menambah semangat belajar. 

Berdasarkan pra survey pada tanggal 27 Agustus 2021 

peniliti melakukan wawancara dengan wali kelas IV  ibu Sri 

Winingsih  S.Pd,Sd, mengenai pembelajarn tematik yang 

dilaksanakan dikelas IV SDN 1 Datarajan Ulubelu Tanggamus. 

Semenjak mewabahnya pandemi covid 19 pmbelajaran disekolah 

sebelumnya dilakukan secara daring. Pada kegiatan wawancara  

Ibu Sri Winingsih S.Pd mengatakan pembelajaran tematik 

disekolah  kelas 1V SDN 1 Datarajan yang di laksankan sudah 

cukup baik namun masih banyak peserta didik yang masih 

dibawah KKM. Beliau juga mengatakan mengalami kesulitan 

dalam mengajar secara offline karena sebelumnya pembelajaran 

dilaksakan secara daring sehingga daya tanggap anak berkurang 

yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan saat 

belajar. setelah penulis mengaamati penggunaan strategi 

pembelajaran tematik di sekolah kelas IV SDN 1 Datarajan masih 

banyak menggunakan strategi konvesional  yang cenderung 

kearah pembahasan teori yang bersifat khusus dan peserta didik 

mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran tatap muka 

karena terbiasa belajar via daring.  Dari hasil wawancara pra 

survey dari 27 orang peserta didik peserta didik ada 55% peserta 

didik yang belum tuntas dari KKM 65, sedangkam yang sudah 

tuntas terdapat 45% dengan KKM yang ditetapkan dari sekolah 

yaitu 65, oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian  

”peningkatan hasil belajar melalui  strategi  peta  konsep pada 

mata pelajar tematik kelas 1V SDN 1 Datarajan”.berikut adalah 

gambaran hasil belajar tematik di SDN 1 Airabang. 
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Tabel 1. Hasil belajar pembelajaran tematik kelas IV SDN 1 

Datarajan 

No Nama L/P Nilai KKM Keterangan  

1 ARP  L 60 65 Belum tuntas  

2 AYA L 90 65 Tuntas  

3 APM P 60 65 Belum Tuntas  

4 ARA L 85 65 Tuntas 

5 CAS L 55 65 Belum tuntas  

6 CCH P 60 65 Belum tuntas  

7 ES L 50 65 Belum tuntas  

8 ERA L 70 65 Tuntas  

9 FDA L 60 65 Belum tuntas  

10 FAR P 80 65 Tuntas  

11 FP L 75 65 Tuntas  

12 IAM P 60 65 Belum tuntas  

13 IAA P 55 65 Belum tuntas  

14 IBP L 80 65 Tuntas  

15 MDA P 60 65 Belum tuntas 

16 MFA L 50 65 Belum tuntas  

17 MFH L 70 65 Tuntas  

18 MRA L 80 65 Tuntas  

19 RAS L 60 65 Belum Tuntas 

20 SM P 60 65 Tuntas 

21 SNA P 60 65 Belum Tuntas 

22 TA P 70 65 Tuntas 

23 TAF  P 60 65 Belum tuntas 

24 VKH P 80 65 Tuntas 
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25 VKH P 60 65 Belum Tuntas 

26 YRS P 70 65 Tuntas 

27 ZA P 60 65 Belum Tuntas 

N/27 Rata-Rata  65 

 

Pembentukan penelitian konsep-konsep dalam pola pikir para 

siswa dalam pembelajaran tematik sangat penting diterapkan oleh 

guru. Hal tersebut penting karena dengan pembentukan pola pikir 

sejak awal pada siswa akan membiasakan siswa untuk memahami 

masalah dan merencanakan menyelesaian masalah tersebut lebih 

cepat. Maka melalui penerapan, siswa diharapkan terampil dan 

cekatan dalam mengidentifikasi masalah dan menyelesaikanny 

.Pada dasarnya strategi peta konsep  akan membantu siswa untuk 

membentuk suatu pemetaan konsep-konsep materi ajar pelajaran 

tematik. Melalui peta konsep siswa dibantu membentuk pola pikir 

memahami masalah dan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya 

siswa lebih tertarik untuk mempelajari pembelajaran tematik, 

sehingga akan meningkatkan pembelajarannya.Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertari untuk mengadakan penelitian 

tindaan kelas dengan peningktan hasil belajar peserta didik 

melalui strategi peta konsep pada mata pelajaran tematik di SDN 1 

Datarajan Ulubelu tanggamus. 

 

C. Fokus Penelitian 

        Meninjau latar belakang masalah tersebut Maka peneliti 

menfokuskan masalah pada Peningkatan hasil belajar peserta 

didik menggunakan strategi peta konsep pada mata pelajaran 

tematik pada kelas IV SDN 1 Datarajan Ulubelu Tanggamus  

 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
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1. Hasil belajar pembelajaran tematik  peserta didik yang belum 

mencapai KKM 

2. Srategi pembelajaran yang digunkan belum maksimal untuk 

mencapai KKM 

Berdasarkan identivikasi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa peneliti membatasi masalah peningkatan hasil belajar 

peserta didik melalui strategi peta konsep. 

 

E. Rumusan Masalah 

     Berdasarakan batasan masalah tersebut maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ 

Apakah strategi pembelajaran peta konsep dapat meningkatan 

hasil belajar peserta didik  pada mata pelajaran tematik kelas IV 

SDN 1 Datarajan”? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah “apakah strategi pembelajaran  peta konsep 

dapat meningatkan hasil belajar peserta didik  pada mata 

pelajaran tematik kelas IV SDN 1 Datarajan 

 

A. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangakan 

pengetahuan ilmu serta menunjang teori- teori yang telah 

terdapat yang berkaitan dengan bidang pembelajaran, 

terutama pada masalah upaya peningkatan hasil belajar 

dengan melalui  strategi peta konsep pada mata pelajaran 

tematik kelas IV SDN 1 Datarajan. Dengan diadakan 

penelitian ini diharapkan  memberikan  manfaat  dan  

kontribusi  bagi  pihak, terutama pihak yang bersangkutan 

dengan dunia pendidikan seperti: 
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a. Sebagai bahan referensi dalam  Penerapan strategi 

pembelajaran peta konsep dalam  meningkatkan  hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas IV 

SDN I Datarajan ulubelu tanggamus. 

b. Bagi Peneliti, dapat memberikan pengalaman 

langsung menggunakan strategi peta konsep. 

c. Bagi guru , hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan alternatif pilihan dalam menyajikan materi 

pelajaran Tematik  agar mudah diserap dan dimengerti oleh 

Peserta  yang memiliki kemampuan dan minat yang 

berbeda satu dengan lainnya. 

d. Bagi murid, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

untuk meningkatkan hasil belajar Tematik  agar 

keberhasilan pembelajaran tercapai. 

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan  

Untuk menghindari kesalah dalam penelitan ini melakukan 

kajian pustaka terhadap peneliti yang terdahulu. Strategi peta 

konsep merupakan salah satu  strategi yang tepat dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV  Sehingga 

dengan diterapkannya strategi peta konsep dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik seperti yang 

dikemukan oleh : 

1. Mukmin, „„Penerapan strategi pembelajaran peta konsep 

guna menaikkan hasil belajar IPS siswa kelas V sekolah 

dasar”.
7
 

2. Yayan Eryk Setiawan “peningkatan kompetensi 

profesionalitas guru melalui desain pembelajaran peta 

konsep”.
8
 

                                                      
7 Mukmin, “ Penerapan Strategi Pembelajaran Peta konsep Guna 

Menaikkan Hasil Belajar Kelas V Sekolah Dasar”.Jurnal Primary Pendidikan Sekolah 

Dasar Vol 7 NO 1 (APRIL2018) h. 149 

    8 Yayan Eryk Setiawan “peningkatan kompetensi 

profesionalitas guru melalui desain pembelajaran peta konsep”.jurnal pengabdian 

pada masyarakat VOL 26 NO. 3, (Juli-September 2020)h.152 
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3. Syakban “Penerapan strategi pembelajaran peta konsep 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa  kelas V SD 

Negeri 014 Geringging Baru”.
9
 

4. Khuswatun Khasanah“peta  konsep sebagai strategi 

meningkatakan hasil belajar siswa sekolahn dasar” .
10

 

5. Muhammad Jailani “pengaruh strategi peta konsep dan 

motovasi belajar terhadap hasil belajar pendidikan agama 

islam siswa kelas V SD Negeri 105288 Sei Rotan Kec. 

Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”
11

 

  Dari beberapa kajian diatas mempunyai karakter 

penelitian dan posisi yang berbeda dengan penelitian yang 

disusun penulis. Perbedaan posisinya dari segi sekolah , 

kelas, materi pelajaran. Perbedan penelitian yang 

dilakukan dengan beberapa peneliti diaatas adalah 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar setelah menggunakan startegi peta konsep 

peserta didik kelas IV di SDN 1 Airabang Ulubelu 

Tanggamus Tahun ajaran 2021/2022 

 

H. Sistematika penulisan 

Sistematiaka penulisan proposal  adalah  garis besar 

penyusunan skripsi untuk mempermudah jalan pikiran dalam 

memahami secara keseluruhan isi skripsi. 

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan fokus 

penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan 

                                                      
9 Syakban “Penerapan strategi pembelajaran peta konsep untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa  kelas V SD Negeri 014 Geringging Baru” 

Jurnal PAJAR VOL 3 NO 5 (September 2019)h.1080-1081 
10 Khuswatun Khasanah“peta  konsep sebagai strategi meningkatakan hasil 

belajar siswa sekolahn dasar”. Jurnal EduTrained VOL 3 NO 2( Oktober 2019)h.163 
11 Muhammad Jailani “pengaruh strategi peta konsep dan motovasi belajar 

terhadap hasil belajar pendidikan agama islam siswa kelas V SD Negeri 105288 Sei 

Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang” ESJ Vol 5 NO 2 (Juni 2016)h.127 
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penelitian, mafaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dan sistematika penulisan. 

2. Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang teori 

yang digunakan, model tindakan hipotesis tindakan. 

3. Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tempat 

penelitian, metode dan rancangan siklus penelitian, subjek 

penelitian, peran dan posisi peneliti, tahanpan intervansi 

tindakan, hasil intervansi tindakan  yang  diharapkan, 

instrumen Pengumpulan data, tehnik  pengumpulan data,dan 

tehnik analisis data. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang penting dalam pembelajaran 

karena dapat dijadika pedoman untuk mengetahui  keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya hasil belajar 

merupakan akibat dari suatu proses pembelajaran. Oleh sebab itu 

optimalnya hasil belajar peserta didik bergantung pada proses  

mengajar guru. Menurut bloom, hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif 

adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analys (menguraikan, menentukan hubungan), 

syintetis (mengorganisasikan,  merencanakan, membentuk  

bangunanbaru) dan evaluation  (menilai).Domaina afektif adalah 

receiving (sikap,  menerima),  responding (memberikan, respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi). domain psikomotorik meliputi intitatory, pre-

rroutine, dan rountinized.
1
 

Menurut sudjana hasil belajar pada hakekatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar.
2
Adapun 

menurut  kamus umum bahasa indonesia hasil belajar yaitu (1) 

sesuatau yang diadakan oleh usaha;  (2) pendapatan, perolehan, 

buah; (3) akibat kesudahan. Sehingga hasil belajar adalah 

pemikiran atau dampak dari interaksi seseorang atau dengan orang 

lain atau lingkungannya. Herman Hudaya mengatakan hasil belajar 

berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar itu sendiri. Hasil 

belajar yang dapat di raih juga bergantung pada lingkungan, yang 

artinya ada faktor faktor yang berada di lauar dirinya yang dapat 

                                                      
1 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenada Media,2016), h.22.. 
2 Yuni Pantiwati , Belajar Dan Pembelajaran(. Malang : Remaja Umm 

Press.,2018), h.20 
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menentukan dan mempengaruhi hasil belajar yang di capai. 

Kualitas pembelajaran merupakan salah satu lingkungan yang 

dominan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang di 

maksud kualitas belajar yaitu tinggi rendahnya atau efektif 

tidaknya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Kemampuan peserta didik dan kualitas pengajaran 

mempengaruhi hasil belajar. Adapun ciri perubahan tingkah laku 

dalam belajar dapat penulis  kemukakan sebagai berikut: 

a. Perubahan terjadi secara sadar. 

Ini artinya bahwa individu yang belajar akan menyadari 

terjadinya perubahan pada dirinya. Sekurang-kurangnya 

individu telah merasakan terjadinya perubahan pada dirinya “ 

misalnya ia menyadari bahwa ilmu pengetahuannya 

bertambah atau kebiasannya yang bertambah. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri 

individu berlangsung terus menerus dan tidak statis. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat posesif dan aktif 

Perubahan perubahan dalam belajar senantiasa bertambah dan 

tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian makin banyak usaha belajt itu 

dilakukan, makin banyak makin baik yang diperoleh. 

Perubahan yang bersifat aktif artinya perubahan yang terjadi 

sendirinya melainkan usaha individu itu sendri. 

d. Perubahan Belajar Bukan Bersifat Sementara  

Perubahan belajar temporer atau sementara yaitu yang 

terjajadi hanya beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar 

air mata, dan sebagainya, tidak dapat di golongkan sebagai 

perubahan yanng terjadi karena proses belajar bersifat 

menetap. 

 

Dari bebrapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah prestasi belajar yang diraih oleh siswa dalam proses 
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belajar mengajar melalui interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar dan membawa suatu perubahan dan pembentukan 

tingkah laku. 

 

Menurut Gegne hasil belajar berupa: 

a) Informasi ferbal kapabilitas meningkatkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan, 

kemampuan merespon spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memperlukan manipulasi symbol, pemecahan 

masalah maupun penerpan aturan. 

b) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang , kemampuan 

inetelektula terdiri dari kemampuan mengatagorisasi , 

kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip prinsip keilmuan. 

c) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengaruhkan aktifitas kognitifnya sendiri. Kemampuan 

ini meliputi penggunaan konsep kaidah dalam 

memecahkan masalah.
3
                             

Belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan 

orang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku  yang 

bersifat positif dan menetap  relatif lama  melalui latihan atau yang 

memyangkut aspek secara fisik maupun pskis.
4
 belajar 

menghasilkan perubahan pada setiap individu , dan perubahan itu 

mempunyai nilai positif dalam dirinya, dan setiap perubahan 

tersebuut memiliki tujuan.   belajar sebagai kegiatan individdu 

yang sebenarnya merupakan rangsangan-rangsangan  individu 

yang dikirim kepadanya oleh lingkungan. karena pengorbanan 

yang luar biasa tersebut maka Allah SWT meninggikan derajat 

bagi penuntut ilmu sebagaimana firman Allah berikut ini : (Qs. Al 

Mujadillah:11) 

                                                      
3 Sri Hayati, Belajar Dan Pembelajaran Berbasis  Cooperatif Learning ( 

Jakarta : Grahsacendikia, 2017), h.57-58. 
4  M.Adi Setiawan, Belajar Dan Pembelajaran (Sidoharjo: Uwais Inspirasi 

Indonesia, 2017), h.3. 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”
5
 

 

1. Jenis-jenis Hasil Belajar    

Menurut susanto hasil belajar dapat di klasifikasikan menjadi 

tiga ranah  seperti penjelasan di bawah  yaitu ranah kognitif yaitu 

pendidikan yang berhubungan dengan intelektual, psikomotori 

yaitu penedidikan yang berhubungan dengan tingkah laku otot dan 

badan, dan afektif yaitu pendidikan yang berkaitan dengan sikap .
6
 

b. Ranah kognitif 

Ranah kognitif merupakan tujuan pendidikan  yang 

berhubungan  dengan kemampuan intelektual dan kemampuan 

berfikir yang mencakup kegiatan mental (otak), seperti 

                                                      
5Departemen Agama, Al Qur’an Dan Terjemahnya (Bekasi: Maana 

Publishing,2019), h. 544. 
6 Susanto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar (jakarta: krncana, 

2016), h. 6. 
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kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah.
7
 

Menurut bloom ranah kognitif  terdiri dari 6 tingkatan yaitu: 

a) Pengetahuan, ialah kemampuan mengingat informasi 

yang telah di pelajari. 

b) Pemahaman, ialah kemampuan menjelaskan, 

menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap 

makna dari suatu konsep. 

c) Penerapan, ialah kemampuan mengaplikasikan suatu 

bahan pelajaran yang sudah di pelajari. 

d) Analisis, ialah kemampuan menguraikan atau 

memecahkan suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-

bagian dan unsur unsur serta hubungan antar bahan itu. 

e) Sintetis, ialah kemampuan menyatukan unsur-unsur atau 

bagian bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. 

f) Evaluasi, ialah  kemampuan membuat penilaian terhadap 

sesuatu berdasarkan maksud dan kriteria tertentu. 

c.Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai nilai dan 

apresiasi, ranah ini merupakan bidang tujuan pendidikan 

kelanjutan dari ranah kognitif. Yang artinya seseorang hanya 

akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala 

telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Ranah ini 

memiliki lima  tingkatan yaitu: 

a) Penerimaan, ialah kesadaran atau kepekaan seseorang 

terhadap gejala, kondisi, keadaan, dan suatu masalah. 

b) Menanggapi, ialah kemauan untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan tertentu. 

c) Mengjhargai, ialah kemauan untuk memberi penilaian 

atau kepercayaan kepada suatu objek. 

                                                      
7 Imade Parsa, Evaluasi Proses Dan Hasil Belajar (Kupang : CV Rasi 

Terbit , 2017), h. 25-26 
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d) Mengorganisasi, ialah memahami unsur abstrak dari 

suatu nilai yang dimiliki dengan nilai yang baru, 

kemudian menghubungkan nilai-nilai tersebut. 

e) Pola hidup, ialah pengkajian secara mendalam sehingga 

nilai yang dibangunnya dijadikan suatu pandangan 

hidup.
8
 

b. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang 

menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering 

berhubungan dengan bidang study yang lebih banyak 

menekankan pada gerakan ketrampilan, misalnya melukis, 

musik, pendidikan jasmani dan olahraga, atau juga agama yang 

berkaitan dengan gerakan gerkan tertentu. Ranah psikomotorik 

terdiri dari lima tingktan yaitu menggunakan, meniru, 

merangkaikan dan naturalisasi.
9
 

 

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

faktor internal dan eksternal.
10

 

a. Faktor Internal  

     Faktor internal  adalah faktor yang berasal dari dalam 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. 

Faktor internal meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, 

motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta 

didik, faktor eksternal meliputi keluaraga, sekolah dan 

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil 

                                                      
8 Ibid, h.26-27 
9 Ibid, h.27-28 
10 Ahmad Susanto, Teori  Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2016.), h. 12-13. 
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belajar. Keluarga yang morat marit, keaadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian orang tuanya yang kurang 

kepada anaknya, serta kebiasaan berperilaku dalam sehari hari 

yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari hari 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. 

Selanjutnya, menurut wasliman bahwa sekolah 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan hasil 

belajar. Semakin tinggi kemampuan siswa belajar dan kualitas 

pembelajaran disekolah, maka semakin tinggi pula hasil 

belajar siswa. Kemudian kualitas pembelajaran disekolah 

sangat dipengaruhi oleh guru, bagaimana dikemukakan wina 

sanjaya bahwa guru adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam implementasi suatau strategi 

pembelajaran. Berdasarkan pendapat ini dapat ditegaskan 

bahawa salah satu faktor eksternal yang sangat berperan 

dalam  mempengaruhi hasil belajar siswa adalah guru. 

Menurut dunkin terdapat sejumlah aspek yang dapat 

mempengaruhi kualitas prose pembelajaran dilihat dari faktor 

guru, yaitu: 

1. Teacher formative experimen, meliputi jenis kelamin serta 

semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar sosial 

mereka. Yang termasuk dalam aspek ini diantaranya 

tempat asal kelahiran guru termasuk suku, latar belakang 

budaya, adat istiadat. 

2. Teacher training experience, meliputi pengalam-

pengalaman yang  berhubungan dengan aktivitas latar 

belakang pendidikan guru, misalnya pengalaman pelatihan 

profesional, tingkat pendidikan, dan pengalaman jabatan. 

3. Teacher properties, adalah segala sesuatau yang 

berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru, misalnya 

sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap siswa. 
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A. Strategi Peta Konsep 

Menurut Romiszowski strategi pembelajaran ekspositori 

berlangsung melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, 

penyajian informasi. Penyajian informasi ini dapat dilakukan 

dengan ceramah, latihan, atau demonstrasi. Kedua, tes 

penguasaan dan penyajian ulang bila dipandang perlu. Ketiga, 

memberikan kesempatan penerapan dalam bentuk contoh dan 

soal, dengan jumlah dan tingkat kesulitan yang bertambah. 

Keempat, memberikan kesempatan penerapan informasi baru 

dalam situasi dan masalah sebenarnya. Ada beberapa startegi 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu: 

a.Strategi pembelajaran inkuiri  

Strategi pembelajaran inquiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses 

berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan (Sanjaya, 2006: 194). Strategi pembelajaran 

ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran heuristik, 

karena strategi pembelajaran inkuiri pada hakikatnya 

merupakan bagian dari strategi pembelajaran heuristik. 

Strategi pembelajaran heuristik terbagi dua, yaitu strategi 

diskoveri dan strategi inkuiri. 

b. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan 

sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan 

kepada proses penyelesaian masalah/problema secara 

ilmiah. Problema tersebut bisa diambil dari buku teks atau 

dari sumber-sumber lain misalnya dari peristiwa yang 

terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga 

atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. 

c. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu 

strategi pembelajaran yang dalam implementasinya 

mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil dan kelompokkelompok yang 

berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan 

penghargaan. Kerjasama yang dilakukan tersebut dalam 
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rangka menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh 

pendidik. 

d. Strategi pembelajaran afektif adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap 

yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran 

afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada 

situasi yang mengandung konflik atau situasi yang 

problematis. Melalui situasi ini diharapkan peserta didik 

dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang 

dianggapnya baik 

e. Strategi pembelajaran kontekstual telah berkembang di 

negara-negara maju dengan nama yang bervariasi. Di 

negara Belanda disebut dengan realistics mathematics 

education (RME), yang menjelaskan bahwa pembelajaran 

matematika harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-

hari peserta didik. Di Amerika disebut dengan istilah 

contextual teaching and learning (CTL) yang intinya 

membantu peserta didik untuk mengaitkan materi pelajaran 

dengan kehidupan nyata yang dialaminya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi, yang 

berarti memberikan penjelasan. Dalam konteks 

pembelajaran eksposisi merupakan strategi yang dilakukan 

pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan faktafakta, 

gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lain 

kepada para peserta didik . 

g. Strategi pembelajaran quantum merupakan sebuah 

program percepatan pembelajaran yang ditawarkan 

learning forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan 

internasional yang menekankan perkembangan 

keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. 
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2. Pengertian Strategi Peta Konsep 

Konsep atau pengertian merupakan kondisi utama yang 

diperlukan untuk mengeuasai kemahiran diskriminasi, dan 

proses kognitif fundamental sebelumnya berdasarkan 

kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan 

objeknya.carrol mendefinisikan konsep suatu abstraksi dari 

serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu 

kelompok atau objek kejadian. Absraksi berati suatu proses 

pemusatan perhatian seseorang pada situasai tertentu dan 

mengambil elemen-elemen tertentu, serta mengebaikan 

elemen yang laian. 

Djamarah mengartikan konsep ialah keadaan utama yang 

dibutuhkan untuk memahami keahlian diskriminasi serta 

proses kognitif fundamental yang sebelumnya  bersumber 

pada kesamaan identitas dari sekumpulan stimulus serta 

obyek- objeknya. Pembelajaran peta konsep adalah ilustrasi 

grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah 

konsep tunggal di hubungkan ke konsep-konsep lain pada 

kategori yang sama.
11

Pembelajara peta konsep dalah salah 

satu cara yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu 

siswa mengorganisasi materi pelajaran dengan menyusun ke 

dalam bentuk konsep-konsep yang saling berhubungan. 

Dalam  pembelajaran peta konsep akan membantu siswa 

menguatkan pengetahuan dan kepahaman terhadap materi 

yang telah dipelajari. Martin mengemukakanyang diartikan 

dengan peta konsep merupakan ilustrasi grafis konkret yang 

mengindikasikan sebagaimana suatu konsep tunggal 

dihubungkan ke konsep- konsep lain pada jenis yang sama. 

Melalui pembelajaran peta konsep para siswa terbiasa 

mengidentifikasi masalah dan merencanakan penyelesaian 

masalah tersebut.                         

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peta 

konsep adalah kegiatan siswa dalam menghubungkan sebuah 

                                                      
11 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif,Progresif Dan 

Konstektual (jakarta:kencana,2017),h.185. 
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konsep ke konsep-konsep lain pada kategori lain, dengan 

kegiatan ini maka siswa akan dapat membuat sebuah konsep 

tanpa membaca buku dan akan dapat mengetahui topik yang 

akan diajarkan. 

 

a. Jenis-Jenis Strategi Peta Konsep 

Menurut nur ada empat macam jenis peta konsep 

yaitu pohon jaringan, (nertwork tree), rantai kejadian 

(events chain), peta konsep siklus (cycle concpt map), dan 

peta konsep laba-laba (spider concept map):
12

 

a)  Network tree ( pohon jaringan ) 

 Peta konsep pohon  jaringan ialah peta konsep yang 

ide- ide pokok sesuatu konsep terbuat dalam suatu 

persegi  empat, sedangakan beberapa kata yang lain 

dituliskan dalam gari garis penghubung, garis garis 

penghubung pada peta konsep  menunjukan hubungan 

pada ide-ide itu. Kata-kata yang ditulis dalam garis 

memberikan hubungan antara konsep-konsep. Saat 

mengkrontuksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu 

dan daftarlah konsep utama yang brkaitan dengan konsep 

itu, periksalah daftar dan mulai menempatkan ide atau 

konsep dari susuan umum ke khusus. Cabangkan konsep 

yang berkaitan itu dari konsep utama  dan berikan 

hubungannya pada garis-garis itu.  

b) Eventts chain (Rantai kejadian) 

Peta konsep rantai kejadian, merupakan peta konsep 

yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan 

kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau 

suatu tahapan dalam suatu proses, seperti halnya dapat 

digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Dalam 

membuat rantai kejadian, pertama-tama temukan suatu 

                                                      
12 ibid,187-189 
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kejadian yang mengawali rantai itu, kejadia ini di sebut 

kejadian awal.  

c) Cycle concept map ( peta konsep siklus) 

Peta konsep siklus adalah peta konsep yang 

didalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak 

menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir 

pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada 

kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan 

sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk 

menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian 

kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu 

kelompok hasil yang berulang-ulang. 

d) Spider concept map ( peta konsep laba-laba) 

Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang 

biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam 

melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide 

yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide 

yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan 

berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide 

tersebut berhubungan antara ide satu dengan yang lain. 

Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk 

memvisualisasikan konsep yang tidak menurut hierarki, 

kategori yang tidak paralel dan hasil curah pendapat. 

b. Langkah-Langkah Dalam Membuat Peta Konsep

     

Membuat peta konsep dilakukan dengan membuat 

sauatu sajian visula atau suatu diagram tentang 

bagaimana ide-ide  penting atau suatu topik tertentu 

dihubungkan satu sama lain. Menurut arends 

dalamtrianto langkah-langkah dalam membuat peta 

konsep adalah  sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi ide pokok ataupun prisip yang 

melingkupi sejumlah konsep. 
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2. Mengidetifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder 

yang menunjang ide utama. 

3. Menempatkan ide utama ditengah atau dipuncak peta 

konsep 

4. Mengelompokkan ide sekunder disekeliling ide utama 

yang secara visual menunjukan hubungan ide  –ide 

tersebut dengan ide utama.
13

 

 

c. Tujuan  Setrategi Peta Konsep 

Ada  beberapa tujuan dari strategi peta konsep 

antara lain adalah sebagai berikut 

a. Menyelidiki pengetahuan siswa 

Belajar bermakna   memerlukan usaha yang sungguh- 

sungguhdari siswa buat menghubungkan pengetahuan 

baru dengan konsep- konsep relevan yang sudah 

mereka miliki. 

b. Mempelajari cara belajar 

Belajar bermakna dapat terjalin apabila pembuatan peta 

konsep timbul dari kemauan siswa  menguasai isi 

pelajaran dari dirisiswa, bukan untuk memepenuhi 

kemauan guru. 

c. Menampilkan   hubungan  antara ide- ide siswa serta 

membantu  menguasai lebih baik apa yang telah 

dipelajari. 

d. Agar peserta didik lebih trampil dalam menggali 

pengetahuan awal yang telah dimiliki dan mendapat 

pengetahuan baru yang sesuai dengan pengalaman 

belajarnya. 

 

                                                      
13 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progesif, Dan 

Konstektual ( Jakarta: Kencana, 2017),  186-187 0 
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d. Kelebihan Dan Kekurangan Strategi Peta Konsep 

a. Strategi peta konsep memiliki kelebihan yaitu : 

b. Dapat mengemukakan pendapat secara bebas 

c. Catatan menjadi singkat, mudah dipahami, dan mudah 

diingat 

d. Catatan menjadi unik dan enak dilihat   

    Sedangkan kekuranganya yaitu : 

a. Membutuhkan pensil warna yang banyak 

b. Membutuhkan biaya banyak 

c. Mengahabiskan lembaran buk 

 

B. Pembelajarn Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik SD/MI 

Pembelajaran tematik adalah penggabungan ataupun 

perpaduan  dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup di 

Madrasah Ibtidaiyah/sekolah dasar meliputi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 

Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA), Matematika (MM), Bahas 

Indonesi (BI), Seni Budaya Dan Prakarya (SBdP) , Pendidikan 

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Perpaduan mata 

pelajaran tersebut disebut pembelajaran tematikdan didalamnya 

terdapat tema, subtema, maupun pembelajaran.
14

pembelajaran 

tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu 

(intregrated learning) pada jenjang taman kanak kanak ( TK/RA) 

atau sekolah dasar (SD/MI)  untuk kelas awal ( 1,2, dan 3) yang 

didasarkan pada tema tema tertentu yang konstektual dengan 

dunia anak.
15

.pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing) 

                                                      
14 Maulana Arafat Lubis M.Pd dan Nasran Azizan M.Pd, Pembelajaran 

Tematik SD/MI implementasi Kurikulum 2013 Berbasis HOST (Yogyakarta: 

Samudera Biru, 2019),), h. 7. 
15Andi Praswoto, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu ( Jakarta : 

Kencana , 2019), h. 1 
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oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang  

pengalaman belajar yang dapat mempengaruhi kebermaknaan 

belajar peserta didik.
16

pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pembelajaran bermakna bagi peserta didik.
17

 

Dari uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan 

antara berbagai mata pelajaran dengan menggunakan tema 

tertentu dan mata pelajaran tersebut adalah, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 

Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA), Matematika (MM), Bahas 

Indonesi (BI), Seni Budaya Dan Prakarya (SBdP) , Pendidikan 

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). 

Dalam pembelajaran tematik terdapat alur yang harus 

difahami oleh setiap guru. Dimulai dari tema, setiap semester 

terdiri dari 4/5 tema dan dalam satu tahun terdiri dari 8/9 tema, 

setiap tema memiliki alokasi waktu selama 1 bulan kemudian 

masuk pada subtema, setiap tema terdiri dai ¾ subtema, setiap 

tema memiliki alokasi waktu satu minggu. Selanjutnya masuk 

dalam pembelajaran, setiap pembelajaran memiliki alokasi waktu 

1 hari. 

Selain itu dalam pembelajaran temarik terdapat teori 

pembelajarann, teori pembelajaran merupakan cara yang 

dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun 

menyempaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar 

mengajar. Setiap manusia wajib belajar agar manusia mempunyai 

derajat tertinggi dibandingkan mahluk lainnya.  Pada  dasarnya 

dalam proses belajar mengajar harus berlandas pada teori belajar, 

apabila guru belajar tanpa menggunakan teori maka seperti 

berkahayal setinggi langit.  Macam macam grend teori yaitu teori 

behavior, konstruktif, human, dan sibernatik. Adapun teori- teori 

                                                      
16 Ibadullah Malawi, Ani Kadarwati, Pembelajaran Tematik ( Konsep Dan 

Aplikasi)  (Solo: Cv. Ae Media Grafika, 2017), H. 3 
17 ibid, h. 3 
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pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik 

yaitu: 

a.Nabi Muhammad SAW 

Nabu Muhammad SAW lahir pada tahun 570 M dari 

seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibu Siti  Aminah dan 

wafat pada tahun 632 di Arab Saudi. Lahirnya nabi Muhammad 

membawa dampak besar dalam perekembangan perilaku manusia  

yang dahulunya  berada zaman jahiliyah (kebodohan) menuju 

zaman pendidikan seperti saat ini, yang diajarkan beliau 

berdampak positif bagi kemajuan agama dan negara. Beliau 

bukan hanya memberi contoh, tapi selalu menjadi contoh bagi 

umat manusia. Straregi pembelajaran yang dicontohkan Nabi 

Muhammad Saw, yaitu: 

a) Metode keterteladanan dan ahklak  mulia. 

b) Metode pembelajaran secara bertahap. 

c) Metode pembelajaran dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi peserta didik. 

d) Metod tamsil. 

e) Metode isyarat. 

f) Metode diskusi. 

g) Metode partisipatoris ( proses sosialisasi berfokus pada 

penanaman kebiasan, adat istiadat, dan norma tanpa 

terpaksa. 

h) Metode tanya jawab.
18

 

 

2. Taksonomi bloom 

Taksonomi bloom adalah temunan dari Benjamin S. Bloom  

yang lahir  pada tanggal 21 februari 1913di Lansford 

PennsyIvania. Taksonomi Bloom mengungkapkan pendidikan 

                                                      
18 Maulana Arafat Lubis M.pd, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Pengembangan Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h.. 32-34 
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dibagai menjadi beberapa domain (ranah/kawasan) dan setiap 

domaian dibagi kembali kedalam pembegian yang lebih rinci 

berdasarkan hierarkinya, tujuan pendidikan dibagi menjadi 

tiga domain yaitu: 

a) Cognitive Domaine (Ranah Kognitif) yang berisi 

peilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, 

seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan 

berfikir 

b) Affective domain ( ranah kognitif) berisi perilak-

perilaku yamg menekankan pada aspek emosi, seperti 

minat, sikap. Apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 

c) Psychomotor domain ( ranah psikomotor) berisi 

perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek 

ktrampilan, seperti: tulisan tangan, mengetik, 

berenang, dan lain-lain. 

 

3. Robert M. Gagne 

Robert Mills Gagne lahir pada tahun 1916 di  

Massachusetss di Amerika serikat. Gagne termasuk seorang 

profesor psikologi dan psikologi pendidikan di PennyIvania 

State University (1945-1946), Princeton (1958-1962), dan 

University Of California  di Berekeley (1966-1969). 

Kemudian gagne mengungkapkan beberpa peristiwa belajar 

yaitu: 

a) Gain anttention (mendapatkan perhatian, menimnulkan 

minat, dan memusatkan perhatian peserta didik). 

b) Informing learns of the objective (menginformasikan 

tujuan pembelajaram pada peserta didik). 

c) Stimulating recall of prior learning ( merangsang 

pengingatan,pengetahuan sebelumnya). 

d) Presenting the content ( menyempaikan materi 

pembelajaran). 
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e) Providing “ learning guidance” ( memberikan 

bimbingan belajar). 

f) Elicting performance (memperoleh unjuk kerja peserta 

didik). 

g) Providing feedback (memberikan umpan balik) . 

h) Assesing performance ( menilai hasil belajar) 

i) Enhancing retention and tranfer (memperkuat retenci 

dan tranfer belajar).  

 

2. Fungsi dan Tujan Pembelajaran Tematik SD/MI 

  Fungsi dari pembelajaran tematik adalahn sebagai 

pemersatu kegiatan pembelajaran, dengan memadukan 

beberapa  mata pelajaran sekaligus (antar-mata pelajaran) 

untuk pembelajaran di SD/MI. Sedangkan tujuan 

pembelajaran tematik adalah memberikan kemudahan bagi 

peserta didik dalam memahami konsep materi yang tergabung 

dalam tema serta menambah semangat belajar.
19

 

 

3. Kelebihan Pembelajaran Tematik SD/MI 

    Pembelajaran tematik memiliki keunggulan sebagaimana 

yang diungkapkan Rusman, yaitu: 

a. Pengalaman kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah  

dasar. 

b. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi 

siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama 

d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 

                                                      
19 Maulana Arafat Lubis M.Pd, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Pengembangan Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), H. 4. 
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e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis 

sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa 

dalam lingkungannya. 

f. Mengembangkan keterampilan sosial siswa.
20

 

4. Karakteristik  Pembelajaran Tematik SD/MI 

     Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang dapat 

dijadikan sebagai acuan untu dikembangkan pada proses 

pembelajaran. Menurut Prastowo  ada 10 macam karakteristik 

yang perlu diketahui dan diimplementasikan guru, yaitu:
21

 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa 

b. Menekankan pembentukan pemahaman dan 

kebermaknaan 

c. Lebih mementingkan proses dari pada hasil semata 

d. Sarat dengan muatan keterkaitan 

e. Pemisahan aspek tidak begitu jelas  

f. Menyajikan konsep dan beberapa aspek 

g. Bersifat fleksibel 

h. Hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa 

i. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan 

 

C.  Tema Berbagi Pekerjaan 

    Tema merupakan suatu ide pikiran atau gagasan pokok 

tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat tulisan  yang 

mempunyai sebuah tema.berbagi pekerjaan adalah tema ke-

4pada semester 1 kelas 4. Setiap tema terdiri dari 3 subtema, 

masing masing tema diuraikan kedalam 6 

                                                      
20 Lubis, Pembelajaran Tematik  Sd/Mi..., 10-11 
21 Andi Praswoto, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Jakarta, 

2019), H. 15 
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pembelajaran setiap pembelajaran diharapkan selesai dalam 

satu hari.
22

 

 

D.  Model tindakan  

Penelitian ini menggunkan metode penelitian tindakan kelas 

yaitu penelitian yang dilaksanakan didalam kelas ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan  

untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajran. 

PTK berfokus pada kelas atau proses pembelajaran yang terjadi 

dalam kelas. 
23

 

Penelitian tindakan  kelas ini menggunkan model kemmins 

dan McTagagart, pada dasarnya model ini komponen tindakan 

(acting) dengan pengamatan (observing) disatukan dengan alasan 

kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 

kedua kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu. 

Begitu langsung kegiatan dilakukan, kegiatan observasi harus 

dilakukan sesegera mungkin. Model kemmnis dan McTaggart 

bila dicermati hakikatnya berupa pernagkat-perangkat terdiri dari 

empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

reflksi. Untaian tersebut dipandang sebagai suatu siklus oleh 

karena itu pengertian siklus disini adalah putaran kegiatan yang 

terdiri dari komponen perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, 

banyaknya siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung dari 

permasalahan  yang perlu dipecahkan , semakin banyak 

permasalahan yang ingin dipecahkan semakin banyak pula siklus 

yang di lalui.
24

 

Alasan penggunaan model PTK kemmnis dan Mc Taggart 

adalah karena tahapan dan tindakannya sederhana, sehingga 

mudah dipahami oleh peneliti, pertimbangan lain dari 

penggunaan model ini karena permasalahan yang dihadapi 

                                                      
22 Nana Sudjana, Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar ( Bandung: Sinar 

Baru Algesindo Offset, 2013), H. 28 
23 Hidayatullah,  Penelitian Tindakan Kelas  (Lebak Banten: Lkp Setia 

Budi, 2018), h.2. 
24 Afi Parnawi, Penelitian Tindakan Kelas (Yogyakarta: Grub Penerbit CV 

Budi Utama, 2020), h. 11-13. 
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didalam kelas memerlukan penyelesaian PTK. Untuk itu 

memerlukan model penelitian yang sesuai dengan permasalahan 

dikelas. 

E. Hipotesis Tindakan 

   Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir 

diatas hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

strategi peta konsp dapat meningkatkan hasil belajar 

pembelajaran tematik pada peserta didik kelas IV SDN 1 

Datarjan  tema Berbagi pekerjaan. 
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