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ABSTRAK 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar ditemukan masalah 
dalam pembelajaran di kelas. Pada saat pembelajaran siswa cenderung pasif. 
Siswa kurang memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menjawab 

pertanyaan. Siswa kurang memiliki motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Guru 
jarang melakukan variasi pembelajaran, media pembelajaran juga belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga hasil belajar IPA siswa rendah. Oleh 
karena itu, perlu adanya tindakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Salah 
satunya adalah menggunakan peta konsep. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V-B SD Negeri 016 Buluh Kasap 
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan hasil belajar 
dari siklus I ke siklus II. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 75 (KKM) 
pada Siklus I berjumlah 13 orang (59%), sedangkan pada Siklus II naik menjadi 

21 orang (95%). Keadaan ini menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran pada 
mata pelajaran IPA dengan menggunakan peta konsep dapat dikatakan berhasil, 

dimana siswa yang memperoleh nilai diatas 75 mencapai lebih dari 75% dari 
seluruh siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan peta konsep 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V-B pada mata pelajaran IPA di SD 

Negeri 016 Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tahun pelajaran 
2015/2016. 

 
Kata Kunci: peta konsep, prestasi belajar, meningkatkan hasil belajar. 
 

PENDAHULUAN 

Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol yakni 

metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. Media 
pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 
gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.  

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 6 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, bertanggung jawab 
terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. (Dasar, fungsi dan tujuan, 
pasal 3) mengatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua buah konsep 
kependidikan yang berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan 

pembelajaran (intruction). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan 
konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik.  

Dalam proses belajar mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara peserta 

didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai 
pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedang pendidik adalah 

seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan 
belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan 
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Dengan 
adanya perkembangan tersebut menuntut kita untuk terlibat secara langsung. 

Sebagai seorang pendidik kita tentunya memiliki kewajiban untuk mempersiapkan 
generasi mendatang yang menguasai pengetahuan dan tekhnologi terkini. Salah 
satu yang harus dikuasai peserta didik kita yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

khususnya bidang pengetahuan fisika.  
Berdasarkan hasil pengamatan di SD Negeri 016 Buluh Kasap ditemui 

gejala-gejala atau fenomena khususnya pada pelajaran IPA sebagai berikut: Masih 
sangat sedikit proses belajar mengajar yang mengacu pada keterlibatan siswa 
dalam proses belajar mengajar, hal ini terlihat dari cara guru mengajar yang 

cenderung hanya dengan ceramah.  
1. Masih ada sebagian siswa yang melamun, bermain-main dan bercerita ketika 

proses pembelajaran berlangsung. 
2. Siswa tidak mau menanggapi pertanyaan guru dan tidak mau bertanya sehingga 

pembelajaran cenderung pasif.  

3. Prestasi belajar yang diperoleh siswa tidak menunjukkan adanya peningkatan 
yang berarti, hal ini ditunjukkan prestasi belajar siswa yang cenderung 

menurun.  
4. Belum menunjukkan adanya hasil belajar yang optimal, hal ini terlihat dari hasil 

belajar siswa di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 75. 

Dari 22 orang siswa kelas V-B SD Negeri 016 Buluh Kasap 40,9% yang belum 
mencapai ketuntasan belajar pada mata pelajaran IPA.  

Bertitik tolak dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala tersebut di atas, 
terlihat bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru khususnya pada bidang 
studi IPA belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu peneliti tertarik 

ingin melakukan suatu penelitian tindakan sebagai upaya dalam melakukan 
perbaikan terhadap pembelajaran, khususnya berkaitan dengan  prestasi belajar 

siswa dengan judul “Penerapan Peta Konsep untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 
IPA Siswa Kelas V-B SD Negeri 016 Buluh Kasap Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 
dapat dirumuskan masalahnya yaitu: “Apakah  melalui penerapan Peta Konsep   

dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa  kelas V-B SD Negeri 016 Buluh 
Kasap?” 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah penerapan Peta Konsep dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 

 

Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain: 

1. Bagi Siswa, membantu siswa kelas V-B SD Negeri 016 Buluh Kasap dalam 
meningkatkan prestasi belajar, khususnya pada bidang studi IPA.  

2. Bagi Guru, sebagai bahan masukan bagi guru dalam usaha meningkatkan 
kualitas pembelajaran melalui Peta Konsep.  

3. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Instansi terkait 

dalam pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, khususnya Peta 
Konsep. Dan diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan 

tindakan perbaikan selanjutnya, khususnya dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa pada bidang studi IPA. 

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian Belajar 

Hartono (2003) mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha individu 
untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Perubahan yang 
dimaksud adalah perubahan pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

Slameto (2004) mendefenisikan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya. 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa belajar 

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang 
menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Karena belajar merupakan suatu proses, maka di dalamnya 
terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai kepada hasil belajar itu 
sendiri. Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku, sebagaimana 

dikemukakan oleh Mudjiono (2002) bahwa, seperti yang diuraikan terlebih dahulu, 
belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses 

internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan 
dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.  

Sardiman (2004) mengemukakan pada intinya tujuan belajar adalah ingin 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. 
Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan, hasil belajar. Relevan 

dengan uraian mengenai tujuan belajar tersebut, hasil belajar itu meliputi hal ihwal 
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keilmuwan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif), hal ihwal personal, 
kepribadian atau sikap (afektif) dan hal ihwal kelakuan, keterampilan atau 
penampilan (psikomotorik).  

 

Pengertian Prestasi Belajar 

Tu’u (2004) mengemukakan bahwa prestasi merupakan hasil yang dicapai 
seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik 
adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau 

diperguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 
pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh matapelajaran, lazimnya 
ditunjukkan dengan nilai Tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.  

Di bagian lain Tu’u (2004) mengemukakan bahwa prestasi belajar siswa 

terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di 
sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang 

sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran 
pencapaian hasil belajar siswa. Nana Sudjana dalam Tu’u (2004) mengatakan 
bahwa di antrara ketiga ranah ini, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik, maka 

ranah kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah karena 
berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

Karena itu unsur yang ada dalam prestasi siswa terdiri dari hasil belajar dan nilai 
siswa. 

Bila kita cermati pendapat mengenai prestasi belajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil belajar seseorang yang 
diperolah dari suatu proses pembelajaran dan hasil belajar yang diperolehnya 

merupakan hasil dari evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh guru/intruktur kepada 
siswanya. Penilaian tersebut dinterprestasikan dalam bentuk nilai. Sehubungan 
dengan penelitian ini yang dimaksud prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau hasil belajar yang bersifat kognitif yang ditunjukkan dalam 
bentuk nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran di sekolah. 

Berprestasi menunjukkan kepemilian prestasi atau mempunyai prestasi yang baik. 
Secara lebih operasional siswa yang berprestasi adalah siswa yang mempunyai 
peringkat spuluh besar di kelasnya.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Tardif dalam Syah (1996) bahwa 
keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program dilakukan dengan cara evaluasi atau penilaian. Padanan kata evaluasi 
adalah assessment yang berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi 
yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain 

kata evaluasi dan assessment adapula kata lain yang searti dan relatif lebih 
masyhur dalam dunia pendidikan kita yakni tes, ujian, dan ulangan.  

 

Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Slameto (2003) mengemukakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan  menjadi dua golongan saja, 
yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk dalam faktor intern seperti, 
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faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern 
yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan menjadi tiga faktor 
yaitu, faktor keluarga, faktor sekolah (organisasi) dan faktor masyarakat.  

Noehi Nasution, dkk dalam Djamarah (2002)  memandang belajar itu 
bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri. Mereka berkesimpulan ada unsur-

unsur lain yang ikut terlibat langsung di dalamnya, yaitu masukan mentah (raw 
input) merupakan bahan pengalaman belajar tertentu dalam proses belajar 
mengajar (learning teaching process)dengan harapan dapat berubah menjadi 

keluaran (out put) dengan kualifikasi tertentu. Didalam proses belajar itu ikut 
berpengaruh sejumlah faktor lingkungan,yang merupakan masukan dari 

lingkungan (invironmental input) dan sejumlah faktor , instrumental (instrumental 
input) yang dengan sengaja dirancang dan dimanipulasikan guna menunjang 
tercapainya keluaran yang dikehendaki.  

Hal senada dikemukakan oleh Hartono (2005) bahwa faktor-faktor yang 
harus diperhatikan dalam proses pembelajaran yaitu kondisi internal (yang berasal 

dari dalam diri) yang dikelompokkan dari dua aspek yaitu aspek psik dan psikis, 
serta kondisi eksternal yaitu keadaan di luar diri anak seperti ruang belajar anak, 
penerangan, sarana belajar dan interaksi.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka secara garis besar faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar dibagi dalam dua kategori faktor intern (dalam diri 

siswa) dan faktor ekstern (dari luar diri). Namun kondisi tersebut tentunya 
berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya, termasuk di dalamnya 
adalah cara belajar siswa. 

 

Peta Konsep 

Menurut Rosser konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu  kelas 
yang memiliki objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, dan hubungan-
hubungan atau atribut-atribut yang sama. Peta konsep (Concept map) merupakan 

kerangka-kerangka pernyataan dari berbagai konsep memperlihatkan suatu 
struktur intelektual secara hirarki. Konsep yang inklusif atau umum ada dipuncak 

diurutkan kebawah menjadi lebih khusus. Peta konsep juga merupakan suatu 
struktur dua dimensi yang menggambarkan struktur kognitif atau organisasi 
pengetahuan yang dimiliki siswa pada suatu topik tertentu.  

Penggunaan peta konsep menyebabkan pembelajaran lebih bermakna karena 
siswa belajar menghubungkan danmenrangkai suatu konsep ke konsep yang lain. 

Dan guru lebih mudah mengorganisasikan materi. Untuk memudahkan siswa 
mengorganisasikan pengetahuannya dapat dibuat peta konsep  dalam pembelajaran, 
dan merupakan upaya perbaikan perkembangan Piaget, teori pembelajaran 

bermakna oleh Ausubel dan teori perkembangan kognitif oleh Bruner.  
Penggunaan peta konsep pada siswa memiliki beberapa manfaat antara lain 

sebagai berikut:  
1. Memudahkan siswa mengidentifikasi konsep, apabila pengetahuan dasar 

mereka hanya sedikit atau materi yang sulit dimengerti.  

2. Memudahkan siswa menyusun informasi dan meningkatkan pemahaman 
tentang materi pelajaran .  

3. Meningkatkan memori atau ingatan.  
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Adapun ciri-ciri peta konsep adalah : 
1. Peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan 

proposisi suatu materi pelajaran. Dengan membuat sendiri peta konsep, siswa 

melihat materi pelajaran itu lebih jelas dan mempelajari materi itu lebioh 
bermakna. 

2. Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari satu pelajaraan, 
atau satu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat emmperlihatkan 
hubungan-hubungan proporsional antara konsep konsep. Hal ini yang 

membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran 
tanpa memperlihatkan hubungan antar konsep-konsep, dengan demikian hanya 

memperlihatkan gambar satu dimensi saja. Peta konsep bukan hanya 
menggambarkan konsep-konsep yang penting, melainkan juga hubungan antara 
konsep-konsep itu. 

3. Cara menyatukan hubungan antar konsep. Tidak semua konsep mempunyai 
bobot yang sama. Ini berarti bahwa ada bebrapa peta konsep yang lebih inklusif 

dari peta konsep yang lain. 
4. Hirarki. Bila ada dua atau lebih peta konsep digambarkan dibawah suatu konsep 

yang lebih inklusif, terbentuklah hirarki dari peta konsep.  

Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar bermakna. Oleh 
sebab itu setiap siswa harus pandai menyusun peta konsep untuk meyakinkan 

bahwa dirinya telah berlangsung belajar bermakna.  Untuk lebih melatih 
keterampilan siswa membuat peta konsep, siswa dapat diminta membuat peta 
konsep dengan menyediakan format peta konsep dan nama konsep yang akan 

digunakan. Cara ini lebih efisien dibandingkan dengan apabila siswa menyusun 
peta konsep sendiri dan ini juga akan memudahkan penilaian. Agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penyusunan peta konsep, maka perlu diperhatikan dalam 
penyusunan peta konsep yaitu : 
1. Pilihlah suatu bacaan dari buku pelajaran.  

2. Tentukan konsep-konsep yang relevan 
3. Urutkan konsep-konsep tersebut dari yang inklusif ke yang paling tidak inklusif 

atau contoh-contoh. 
4. Hubungkan konsep-konsep itu dengan kata penghubung. 
 

METODE PENELITIAN 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 016 Buluh Kasap khususnya di 
kelas V-B. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V-B SD Negeri 
016 Buluh Kasap tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa sebanyak 22 

orang, terdiri dari 11 orang siswa laki- laki dan 11 orang siswa perempuan. 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi dan teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Data yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan 
analisis kaitan logisnya, kemudian disajikan secara aktual dan sistematis dalam 

keseluruhan permasalahan dan kegiatan penelitian.  
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat 
pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Perangkat pembelajaran terdiri 
dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan LKS. Data yang dikumpulkan 

dalan penelitian ini adalah data tentang aktivitas siswa dan guru selama proses 
pembelajaran serta hasil belajar IPA siswa setelah proses pembelajaran. Data 

tentang aktivitas siswa dan guru dikumpulkan dengan menggunakan lembar 
pengamatan, sedangkan data tentang hasil belajar IPA siswa dikumpulkan dengan 
menggunakan tes hasil belajar. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila ketuntasan 

belajar (nilai di atas 75) dalam belajar IPA mencapai 75% dari seluruh siswa 
(Wardani, 2004). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini guru menerapkan peta konsep untuk meningkatkan 
hasil belajar  siswa kelas V-B SD Negeri 016 Buluh Kasap  dalam belajar IPA 

yang selama ini lebih (40,9%) atau 9 dari seluruh siswa (22) yang ikut 
berpartisipasi aktif. Hal ini dilakukan karena secara teoretis metode ini memiliki 
keunggulan dapat meningkatkan kerjasama maupun tanggung jawab individu 

dalam pelajaran. Karakteristik ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan 
pembelajaran yang biasa dilakukan oleh peneliti (tanya jawab ataupun ceramah) 

yang pada umumnya yang belajar dengan serius hanya anak-anak tertentu saja. 
Penelitian ini dilakukan 2 siklus seperti berikut.  
 

Siklus I 

Siklus I untuk pertemuan pertama pada tanggal 17 Maret 2016 dan 

pertemuan kedua tanggal 24 Maret 2016, sedangkan pertemuan ketiga adalah 31 
Maret 2016. Berdasarkan pengamatan observer, secara umum pada saat 
menjelaskan materi bahan ajar siswa terihat tertarik karena dalam menjelaskan 

materi peneliti langsung mencontohkannya ke dalam hal nyata yang dialami siswa.  
Pada saat peneliti meminta siswa menyebutkan contoh lain dari yang disebutkan 

peneliti banyak siswa mengumgkapkan pendapatnya. Siswa terlihat sangat antusias 
untuk mendengarkan penjelasan guru dan mengungkapkan idenya. Aktivitas siswa 
ini antara lain didukung oleh hasil observasi “aktivitas siswa” dalam penggunaan 

metode peta konsep  yang diukur dari 7 komponen, aktivitas siswa tergolong tinggi 
dengan skor 84. Kondisi terkait erat dengan aktivitas guru. Dalam penerapan 

metode peta konsep secara umum guru sudah melakukan dengan “Sempurna”. Hal 
ini sesuai hasil pengamatan dimana aktivitas guru memperoleh skor 25. 

Berdasarkan data hasil tes formatif yang dilakukan pada siklus I ini 

diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada pelajaran IPA sebesar 69 (terlampir). 
Bila kita lihat hasil tersebut secara garis besar bahwa ketuntasan secara klasikal 

dikatakan tidak tuntas (< 75). Secara detail distribusi hasil belajar pada siklus I 
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I  

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 

 

Siklus II 

Waktu pelaksanaan siklus kedua berlangsung dalam satu minggu setelah 
selesainya siklus pertama. Pertemuan pertama dan kedua pada siklus kedua ini 
berlangsung pada tanggal  02 April 2016 dan 09 April 2016. Lama waktu untuk 

siklus kedua adalah 3 kali pertemuan atau 6 jam pelajaran dengan waktu 3 × 70 
menit. 

Berdasarkan pengamatan observer berkaitan dengan aktivitas siswa pada 
siklus I melalui hasil observasi “aktivitas siswa” yang diukur dari 7 komponen 
(lampiran 5), aktivitas siswa memperoleh skor 98 (tinggi). Sedangkan hasil 

observasi pada Siklus II aktivitas siswa mencapai skor 131 yang tergolong sangat 
tinggi. Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa adanya peningkatan 

aktivitas siswa dari skor 98 menjadi 131 dipengaruhi oleh aktivitas guru yang lebih 
ditingkatkan, khususnya dalam hal menyampaikan materi dan memberikan 
motivasi kepada siswa selama pembelajaran.  

Adapun mengenai aktivitas guru dalam menggunakan peta konsep, jika pada 
siklus I guru sudah melakukan dengan “Sempurna”. Hal ini sesuai hasil 

pengamatan dimana aktivitas guru memperoleh skor 25. Hasil pengamatan 
aktivitas guru pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan dengan skor 32 
dengan kriteria sangat Sangat sempurna.  

Berdasarkan data hasil tes formatif yang dilakukan pada siklus I diperoleh 
rata-rata hasil belajar siswa pada pelajaran IPA sebesar 71,8. Sedangkan pada  

siklus II, rata-rata hasil belajar siswa pada pelajaran IPA sebesar 84,5. Secara lebih 
jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Siswa Persentase

40  - 46 6 27%

47  - 53 0 0%

54  - 60 3 14%

61  - 67 0 0%

68  - 74 0 0%

75  - 81 7 32%

82  - 88 0 0%

89  - 100 6 27%

22 100%JUMLAH

INTERVAL KLASIFIKASI
FREKUENSI

RENDAH

SANGAT TINGGI

SEDANG

TINGGI
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II  

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar belum 
mencapai indikator yang ditetapkan (belum tercapainya ketuntasan individu 
sebanyak 9 orang atau 41%). Hal ini disebabkan pengelolaan pembelajaran pada 

siklus I yang belum optimal seperti dijelaskan dalam siklus I, seperti; Khususnya 
pada aspek (2) Memperhatikan guru saat menentukan konsep-konsep yang relevan  

hanya 12 orang (55%) (3) Mengurutkan konsep dari umum ke khusus siswa yang 
tergolong aktif hanya 6 orang (27 %). Hal ini mengindikasikan bahwa proses 
pembelajaran yang dibawakan peneliti masih perlu perencanaan yang lebih baik 

dengan memperhatikan kelemahan kekuatan yang telah teridentifikasi pada siklus I 
sebagai dasar perbaikan pada siklus II.  

Perbandingan antara hasil belajar pada Siklus I dan Siklus II secara jelas 
dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 
 

 

Jumlah Siswa Persentase

40  - 46 0 0%

47  - 53 0 0%

54  - 60 1 5%

61  - 67 0 0%

68  - 74 0 0%

75  - 81 15 68%

82  - 88 0 0%

89  - 100 6 27%

22 100%

INTERVAL KLASIFIKASI
FREKUENSI

RENDAH

SEDANG

TINGGI

SANGAT TINGGI

JUMLAH

Jumlah Siswa Persentase Jumlah Siswa Persentase

40  - 46 6 27% 0 0%

47  - 53 0 0% 0 0%

54  - 60 3 14% 1 5%

61  - 67 0 0% 0 0%

68  - 74 0 0% 0 0%

75  - 81 7 32% 15 68%

82  - 88 0 0% 0 0%

89  - 100 6 27% 6 27%

22 100% 22 100%

Interval

Frekuensi

Siklus I Siklus IIKlasifikasi

RENDAH

SEDANG

TINGGI

SANGAT 

TINGGI

Jumlah
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Perbandingan antara hasil belajar pada siklus I dan II juga dapat dilihat 
pada histogram berikut ini.  

 
Gambar 1. Histogram Hasil Belajar IPA Siklus I dan II 

Kelemahan-kelemahan penggunaan peta konsep pada siklus I tersebut 

setelah diperbaiki pada siklus II dan mencapai tingkat sempurna ternyata dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui perbaikan penggunaan peta konsep pada 
siklus II tersebut, hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai di atas 75 (KKM) 

pada siklus II sebanyak 21 orang (95%) dari 22 orang siswa. Adanya peningkatan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dari sebelumnya kesiklus I dan 

kesiklus II menunjukkan bahwa penggunaan peta konsep dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas V-B SD Negeri 016 Buluh Kasap semester genap tahun 
pelajaran 2015/2016. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti disampaikan pada bab IV 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan peta konsep dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V-B pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 016 Buluh Kasap. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan data berikut. Berdasarkan tes hasil belajar pada 

siklus I dan II, menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar dari siklus I ke 
siklus II. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 75 (KKM) pada Siklus I 
berjumlah 13 orang (59%), sedangkan pada Siklus II naik menjadi 21 orang 

(95%). Keadaan ini menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran pada mata 
pelajaran IPA dengan menggunakan peta konsep dapat dikatakan berhasil, d imana 

siswa yang memperoleh nilai diatas 75 mencapai lebih dari 75% dari seluruh 
siswa. 
 

Saran 

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, berkaitan 

dengan menggunakan metode diskusi yang telah dilaksanakan, peneliti 
mengajukan beberapa saran, yaitu: 
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1. Agar pelaksanaan penggunaan peta konsep tersebut dapat memberikan hasil 
yang optimal, maka sebaiknya guru lebih sering menerapkannya.  

2. Penggunaan peta konsep akan lebih efektif bila gambar yang disajikan benar-

benar mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran.  
3. Perlunya penggunaan metode belajar yang bervariatif demi pencapaian hasil 

belajar yang optimal. 
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