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ABSTRAK 

Nurroeni, Chusnul. 2012. Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping terhadap 
Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pokok Peristiwa Alam pada Siswa Kelas V 
di SDN Debong Kidul Kota Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I Mur 
Fatimah, S.Pd, M.Pd., II Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Mind Mapping, Aktivitas, dan Hasil Belajar. 
 

Cakupan materi mata pelajaran IPA sebagian berisi pengetahuan yang bersifat 
hafalan, sehingga sering kali siswa dituntut untuk mengingat materi yang banyak 
tanpa ada pemahaman dalam diri siswa. Selama pembelajaran IPA guru masih 
menggunakan metode ceramah dengan tujuan agar semua materi tersampaikan dalam 
waktu yang singkat. Namun, metode tersebut membuat siswa merasa bosan, pasif, dan 
pembelajaran tidak bermakna. Model pembelajaran mind mapping dapat dijadikan 
model alternatif dalam pembelajaran IPA. Model pembelajaran mind mapping 
(pemetaan pikiran) memungkinkan siswa untuk mengingat materi yang banyak 
dengan cara yang menyenangkan. Dengan model pembelajaran mind mapping siswa 
juga dituntut untuk aktif mencari pengetahuannya sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu 
mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa antara siswa di kelas yang 
menggunakan model pembelajaran mind mapping dengan yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Debong Kidul 
tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 78 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil 
dengan teknik sampel jenuh, yaitu siswa kelas VA sebagai kelompok eksperimen dan 
siswa kelas VB sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan desain 
eksperimen kuasi (quasi experimental design) bentuk nonequivalent control group 
design. Analisis data menggunakan uji Lilliefors untuk menguji normalitas data, uji 
Levene untuk uji homogenitas dan uji independent sample t-test untuk uji hipotesis. 
Semua penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada 
pertemuan pertama sebesar 66,62 dan termasuk kriteria tinggi. Rata-rata skor aktivitas 
belajar siswa pada pertemuan kedua yaitu 75,54 dan termasuk kriteria sangat tinggi. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,383. Berarti nilai 
signifikansinya > 0,05, sehingga Ho diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa tetapi tidak 
ada perbedaan hasil belajar IPA pada materi Peristiwa Alam yang signifikan antara 
siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran mind mapping dan yang 
tidak. Saran yang peneliti ajukan bagi guru dan sekolah agar model pembelajaran 
mind mapping tetap dijadikan alternatif model pembelajaran di SD dengan syarat guru 
memahami model mind mapping dan siswa sudah menguasai cara pembuatan mind 
mapping. Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan dapat mengembangkan 
penelitian ini dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan kesesatan yang 
muncul dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian lanjutan ataupun penelitian 
baru tentang model pembelajaran mind mapping yang dilaksanakan dapat 
menunjukkan hasil yang signifikan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 pasal 

31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. 

Pendidikan yang dimaksud yakni: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang No. 
20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1). 

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jalur, salah satunya yaitu 

jalur pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri dari jenjang pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan  pada jenjang pendidikan 

dasar, menengah, maupun tinggi harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945 dan berfungsi serta bertujuan sebagaimana disebutkan dalam UU 

No. 20 tahun 2003 pasal 3: 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
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Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, pendidikan di 

Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dalam 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa “kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 

Jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB) memiliki kurikulum yang sudah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum untuk jenis 

pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari 

beberapa kelompok mata pelajaran. Salah satunya yakni kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). 

Melalui mata pelajaran IPA, dimaksudkan agar siswa pada jenjang pendidikan 

dasar dapat mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan 

mandiri. Selain itu, mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar nantinya akan menjadi bekal 

siswa guna mempelajari IPA ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar  penting bagi siswa. 

Cakupan mata pelajaran IPA sebagian berisi pengetahuan-pengetahuan yang 

bersifat hafalan yang harus diketahui oleh siswa, sehingga sering kali siswa dituntut 

untuk mengingat materi yang banyak tanpa ada pemahaman dalam diri siswa. Agar 

bisa memahami suatu hal, selama pembelajaran siswa harus melewati proses berpikir 

dan merasakan sendiri.  Proses berpikir tentu tidak dapat diamati dari luar tetapi dapat 



3 
 

 

 

dilihat dari aktivitas siswa sebagai akibat dari proses berpikir. Aktivitas sebagai akibat 

dari proses berpikir, misalnya: bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan, membuat 

rangkuman, dan berdiskusi.  

Membuat rangkuman atau catatan menjadikan siswa berpikir karena ia harus 

membaca materi atau mendengarkan penjelasan guru kemudian meringkasnya dan 

mencatatnya di buku. Kenyataan yang terjadi selama pembelajaran, siswa hanya 

mendengarkan ceramah guru kemudian menyalin apa yang ditulis guru di papan tulis. 

Kegiatan tersebut tentu menjadikan pembelajaran hanya berpusat pada guru dan siswa 

pasif. Akibatnya, siswa menjadi bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Idealnya, 

kegiatan mencatat ataupun merangkum menyenangkan bagi siswa sehingga siswa 

menjadi aktif dan termotivasi untuk belajar. 

Permasalahan tersebut di atas juga dijumpai dalam pembelajaran IPA di SD 

Negeri Debong Kidul pada siswa kelas V. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas 

V SD Negeri Debong Kidul, Ibu Sismiatun, S.Pd.SD. dan Ibu Tuti Alawiyah, penulis 

menemukan bahwa guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi 

selama pembelajaran. Guru jarang menggunakan metode pembelajaran maupun model 

pembelajaran yang lainnya sehingga suasana pembelajaran menjadi membosankan. 

Pembelajaran yang membosankan tentunya tidak dapat membantu siswa 

mengembangkan potensinya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pendidikan yang 

dimaksud dalam UU No. 20 tahun 2003 dimana disebutkan bahwa melalui pendidikan 

siswa dapat mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, demi terwujudnya 

pendidikan yang dapat membantu siswa mengembangkan potensinya guru harus bisa 
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mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan potensinya, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkreasi. 

Berdasarkan wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa sebagian besar 

siswa belum mencapai KKM yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, guru perlu 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Dengan pembelajaran yang efektif, 

siswa dapat belajar dengan senang dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditargetkan. 

Pembelajaran IPA khususnya pada materi Peristiwa Alam sebagian besar berisi 

teori sehingga seringkali guru hanya menggunakan metode ceramah dengan alasan 

agar seluruh materi bisa disampaikan pada siswa dalam waktu yang relatif singkat. 

Guru biasanya berceramah kemudian merangkum materi dan menuliskannya di papan 

tulis, sedangkan  siswa  hanya mendengarkan ceramah guru kemudian mencatat apa 

yang ditulis guru di papan tulis. Kegiatan mencatat dan merangkum pada 

pembelajaran seperti itu tentunya kurang bermakna bagi siswa dan membosankan 

karena hanya berpusat pada guru dan siswa pasif. 

Kegiatan mencatat ataupun merangkum akan bermakna dan menyenangkan 

apabila siswa diberi kebebasan dalam mencatat dan berkreasi sesuai dengan 

imajinasinya asal tidak melenceng dari tujuan utama kegiatan mencatat. Mencatat 

tidak harus berupa tulisan saja, bisa juga berupa peta pikiran yang tentunya jauh lebih 

ringkas daripada tulisan biasa. Saat mencatat  siswa boleh menyisipkan gambar, 

menyisipkan simbol maupun menggunakan berbagai warna (tidak hanya hitam saja) 

agar  siswa tidak bosan dan merasa senang.  
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Model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu dengan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif selama 

pembelajaran, menemukan pengetahuannya sendiri, dan bebas berkreasi selama 

mencatat materi. Model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model mind 

mapping. Dengan model pembelajaran mind mapping, kegiatan mencatat menjadi 

tidak membosankan dan menyenangkan karena siswa bebas berkreasi selama 

mencatat. Siswa juga boleh menggunakan warna dan menyisipkan gambar maupun 

simbol dalam catatannya.  

Mind mapping ini juga membantu siswa untuk mengembangkan pikirannya 

sebab catatan dibuat secara bercabang diawali dari ide utama sebagai pusat pikiran 

kemudian bercabang membentuk pengembangan dari ide utama. Mind mapping tidak 

menuntut siswa untuk banyak menulis kata melainkan hanya menggunakan kata kunci 

selama membuat mind mapping. Cara pembuatan mind mapping yang demikian, 

memungkinkan seluruh materi pelajaran masuk ke dalam satu mind mapping. 

Penggunaan warna, gambar, maupun simbol dalam  mind mapping  bertujuan 

untuk mengoptimalkan kerja keseluruhan otak anak, baik otak kanan maupun otak kiri, 

sehingga akan membentuk kesan yang lebih mendalam. Kesan yang mendalam ini 

dapat memperkuat ingatan. Dengan model mind mapping ini, diharapkan siswa dapat 

lebih mudah mengingat dan memahami materi, termotivasi dalam belajar serta 

memudahkan siswa dalam belajar sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Selain itu, diharapkan siswa menjadi lebih aktif karena pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada guru sehingga aktivitas belajar siswa pun meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping terhadap 
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Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pokok Peristiwa Alam pada Siswa Kelas V di SDN 

Debong Kidul Kota Tegal” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran yang menggunakan metode ceramah menyebabkan siswa 

cenderung pasif, mudah bosan, tidak memperhatikan guru mengajar, dan 

pembelajarannya berpusat pada guru.  

(2) Siswa kesulitan mengingat dan memahami seluruh materi pelajaran IPA 

yang banyak dan bersifat hafalan. 

(3) Guru enggan melakukan pembaharuan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran selain model yang sudah biasa diterapkan. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka berdasarkan identifikasi 

masalah di atas, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Keefektifan penggunaan model pembelajaran mind mapping yang dimaksud 

adalah tingkat besarnya dampak dari model pembelajaran mind mapping 

yang dijadikan sebagai bentuk perlakuan terhadap kelompok eksperimen. 

(2) Materi pokok Peristiwa Alam yang dimaksud yakni materi pokok yang 

tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

(3) Aktivitas yang dimaksud yakni aktivitas siswa selama pembelajaran sebagai 
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respon terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

(4) Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran mind mapping 

diperlukan model pembanding. Model pembanding yang digunakan yaitu 

model konvensional. Model konvensional yang dimaksud yaitu model 

pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas V 

SD Negeri Debong Kidul. Dalam model konvensional tersebut biasanya guru 

hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Apakah terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar IPA antara siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model mind mapping  dan yang mendapat 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah aktivitas dan hasil belajar IPA siswa yang proses pembelajarannya 

menggunakan model mind mapping lebih baik daripada hasil belajar siswa 

yang proses belajarnya menggunakan model pembelajaran konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1.5.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu:  

(1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD 
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(2) Menerapkan model pembelajaran inovatif di SD 

(3) Menguji keefektifan model pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran 

IPA di SD 

1.5.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa antara siswa di kelas 

yang menggunakan model pembelajaran mind mapping dengan yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  

(2) Mengetahui apakah pembelajaran di kelas V SD Negeri Debong Kidul yang 

menggunakan model mind mapping lebih baik daripada pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 

1.6.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: 

(1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kreativitas siswa 

(2) Untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa 

(3) Untuk memudahkan dalam mengingat dan mengulang materi pelajaran yang 

telah dipelajari 

(4) Memudahkan mempelajari IPA dengan model pembelajaran yang menarik 

1.6.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu: 
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(1) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran mind mapping 

(2) Memperoleh gambaran tentang dampak penggunaan model mind mapping  

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa 

(3) Memotivasi untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam 

proses pembelajaran 

1.6.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu: 

(1) Penelitian ini bermanfaat bagi sekolah dalam hal sosialisasi. Dengan adanya 

penelitian ini, sekolah menunjukkan eksistensi kepada masyarakat pada 

umumnya dan lembaga pendidikan peneliti yaitu Universitas Negeri 

Semarang pada khususnya. 

(2) Memberikan pemikiran baru sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SD Negeri Debong Kidul 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan tentang penerapan model pembelajaran mind 

mapping di SD baik dalam pembelajaran IPA maupun mata pelajaran lainnya telah 

banyak dipublikasikan. Banyak hasil yang menunjukkan bahwa model pembelajaran 

mind mapping merupakan model pembelajaran yang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran di SD. 

Salah satu penelitian yang menguji keefektifan penerapan model mind 

mapping yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Johar Alimuddin pada 

tahun 2011 dengan judul “Keefektifan Pembelajaran IPS Melalui Model Mind 

Mapping (Peta Pikiran) untuk Mengenal Permasalahan Sosial di Daerah Setempat 

bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa”. Populasi pada penelitian 

ini yakni sebanyak 32 siswa sebagai kelompok eksperimen dan  24 siswa sebagai 

kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel jenuh 

sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Dari penelitian ini diperoleh data 

rata-rata nilai pretes kelompok kontrol yaitu 48,26, sedangkan pada kelompok 

eksperimen yaitu 51,61 dan rata-rata nilai postes kelompok kontrol yaitu 60. 

Sementara rata-rata nilai postes kelompok eksperimen yaitu 69,68. Selain itu, juga 

diperoleh data aktivitas belajar siswa pada kelompok eksperimen sebesar 71,1 yang 

termasuk dalam kategori baik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran mind mapping efektif diterapkan pada pembelajaran IPS di SD terbukti 

dengan adanya perbedaan hasil belajar yang cukup signifikan antara kelompok 
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eksperimen yang menggunakan model pembelajaran mind mapping dengan kelompok 

kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran mind mapping.   

Emy Dwijayanti juga telah melaksanakan penelitian eksperimen dengan judul 

“Penerapan Model Mind Mapping untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas 

IV SD Mata Pelajaran IPS Materi Pokok Perkembangan Teknologi Produksi, 

Komunikasi, dan Transportasi di SDN 1 Lindah Kulon Surabaya”. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan pretest-posttest group design. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 orang siswa kelas IV SDN Lindah Kulon. 

Dari penelitian ini diperoleh rata-rata nilai pretes sebesar 77,43 dan rata-rata nilai  

postes sebesar 87,17. Setelah dilakukan uji beda dengan uji Wilcoxon diketahui nilai 

uji beda lebih besar dari ttabel sehingga Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

model mind mapping berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa kelas 

IV SDN 1 Lindah Kulon Surabaya pada materi pokok Perkembangan Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Transportasi. 

Selain penelitian eksperimen, ada beberapa penelitian tindakan kelas tentang 

penerapan model pembelajaran mind mapping. Salah satunya yaitu penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan oleh Dadan Permata Syamsudin pada tahun 2010 pada siswa 

kelas IV SDN Sanggarwinaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang tahun 

pelajaran 2009/2010. Hasil Penelitian Tindakan Kelas Dadan Permata Syamsudin 

yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa melalui Penerapan Model Mind 

Mapping dalam Pembelajaran IPA pada Pokok Bahasan Perubahan Kenampakan 

Bumi dan Benda Langit” menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa meningkat. 

Prestasi belajar yang dimaksud meliputi keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil setiap siklus. Pada siklus I, dari 25 siswa, siswa 
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yang aktif berjumlah 15 orang dan rata-rata hasil belajar siswa 51. Pada siklus II, 

siswa yang aktif meningkat menjadi 19 siswa dan rata-rata hasil belajar siswa menjadi 

71. Sementara pada siklus III, jumlah siswa yang aktif meningkat menjadi 23 siswa 

dan rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 87. Dengan demikian, model 

pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran IPA pada pokok bahasan Perubahan 

Alam dan Kenampakan Bumi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, terdapat persamaan pada 

penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran mind mapping. Namun, terdapat 

perbedaan dalam hal metodologi penelitian, mata pelajaran, tempat penelitian dan 

subjek penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu peneliti jadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini. 

 

2.2 Landasan Teoritis 

Penelitian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari teori. Seorang 

peneliti yang akan melakukan penelitian harus memiliki teori-teori yang relevan 

dengan penelitiannya. Teori-teori yang relevan itu nantinya akan dijadikan sebagai 

landasan dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki 

landasan teori. Landasan teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) serta penyusunan 

instrumen penelitian (Riduwan 2007: 19). Dalam landasan teori ini, peneliti akan 

membahas tentang pengertian pendidikan, belajar, hasil belajar, aktivitas belajar, 

mengajar, pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik 
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pembelajaran, model pembelajaran, jenis model pembelajaran, model pembelajaran 

mind mapping,  Ilmu Pengetahuan Alam, pembelajaran IPA di SD, karakteristik siswa 

SD, dan materi Peristiwa Alam. 

2.2.1 Pengertian Pendidikan 

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan pengertian tersebut nampak jelas bahwa pendidikan tidak hanya 

mencerdaskan siswa secara kognitif tetapi juga memberikan keterampilan-

keterampilan yang diperlukan dalam hidup serta membentuk kepribadian siswa yang 

baik.  

Sementara menurut Langeveld dalam Munib dkk (2007: 26), pendidikan 

adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum 

dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Bimbingan menurut Jones dalam 

Mugiarso (2007: 2), bertujuan utama untuk mengembangkan setiap individu sesuai 

dengan kemampuannya. Driyakarya, menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya 

memanusiakan manusia muda (Munib dkk  2007: 33). Berdasarkan pernyataan-

pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa pendidikan di sekolah merupakan 

sebuah bimbingan yang dilakukan oleh guru sebagai orang dewasa kepada siswa 

sebagai individu yang belum dewasa menjadi dewasa dan mengembangkan siswa 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  
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Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3, disebutkan bahwa: 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tentunya harus berfungsi sesuai 

dengan fungsi pendidikan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No.  

20 tahun 2003 pasal 3. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga pendidik harus bisa 

mewujudkan fungsi pendidikan dengan sebaik-baiknya melalui pembelajaran yang ia 

laksanakan. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya dan membentuk siswa kreatif, 

cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pendidikan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis dalam membimbing, mengajar, dan melatih individu guna 

menjadi manusia seutuhnya yang kreatif, cerdas, berketerampilan, berkepribadian, 

bertanggung jawab, serta membantu individu tersebut untuk mengembangkan potensi 

dan kemampuan yang dimilikinya. 

2.2.2 Belajar, Mengajar, dan Pembelajaran 

Pendidikan erat kaitannya dengan kegiatan belajar, mengajar, dan 

pembelajaran. Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Akan tetapi, ketiganya memiliki arti yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam dari tiap 

kegiatan tersebut, baik belajar, mengajar, maupun pembelajaran. 
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2.2.2.1 Belajar 

Ada beberapa pengertian tentang belajar. Belajar menurut Slameto (2010: 2), 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Sementara menurut Gagne dan Berliner dalam 

Anni dkk (2007: 2), belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan et.al. dalam Anni dkk (2007: 2), 

menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi 

karena hasil dari praktik atau pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa dalam belajar 

harus ada pengalaman berupa  proses interaksi antara individu yang belajar dengan 

lingkungannya.  Kemudian dari interaksi tersebut menghasilkan perubahan perilaku 

yang permanen atau menetap pada diri individu tersebut. Gagne menyatakan bahwa 

belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat pelbagai unsur yang 

saling kait mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Unsur-unsur yang 

terdapat dalam belajar yakni: pebelajar, rangsangan, memori, dan respon (Anni dkk 

2007: 4–5). Pebelajar merupakan individu yang melakukan aktivitas belajar. Selama 

belajar, pebelajar akan memperoleh rangsangan dari luar yang akan ditangkap dengan 

indera yang dimiliki oleh pebelajar. Rangsangan dapat berupa suara, gambar, warna, 

panas, dan sebagainya. Agar pebelajar dapat belajar dengan maksimal, rangsangan 

yang diberikan harus disesuaikan dengan minat dan karakteristiknya. Selanjutnya, 

rangsangan yang sudah diterima dengan indera tersebut akan disimpan dalam memori. 

Antara rangsangan dan memori harus terjadi interaksi agar menimbukan respon dari 

diri pebelajar. Respon pebelajar tersebut berupa perubahan perilaku. Bukti bahwa 
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seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut 

(Hamalik 2011: 30). Dengan adanya perubahan perilaku inilah dapat diketahui bahwa 

pebelajar telah melakukan aktivitas belajar. Jadi, belajar merupakan proses perubahan 

perilaku yang sifatnya permanen pada diri individu akibat adanya pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan. 

2.2.2.1.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana 2009: 22).  Anni dkk (2007: 5) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar menurut Bloom secara 

umum mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah 

kognitif meliputi hasil belajar intelektual, meliputi aspek: pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif meliputi: penerimaan, 

penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. Ranah 

psikomotor meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas (Dimyati dan Mudjiono 2009: 26–31). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang membentuk perubahan 

perilaku  pada siswa setelah ia melakukan aktivitas belajar. 

2.2.2.1.1 Aktivitas Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses perubahan perilaku yang bersifat permanen 

sebagai akibat dari pengalaman (Anni dkk 2007: 3). Selama belajar, individu harus 

menjalani proses belajar sendiri. Belajar adalah aktivitas tetapi tidak semua aktivitas 
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disebut sebagai belajar. Aktivitas belajar harus meliputi aktivitas mental/pikiran dan 

aktivitas fisik (Siddiq dkk 2008: 1.4).  

Ketika belajar, individu mendapat stimulus dari luar kemudian stimulus itu ia 

masukan ke dalam ingatan. Di dalam ingatan, stimulus tersebut tidak dibiarkan begitu 

saja, pikiran individu harus aktif mengolah stimulus yang ia terima sehingga 

menghasilkan sebuah respon. Respon yang  muncul merupakan bentuk dari aktivitas 

pikiran (Anni dkk 2007: 5). Guru atau orang lain tidak dapat mengamati aktivitas 

pikiran tetapi dapat melihat aktivitas secara fisik dari aktivitas pikiran tersebut, 

misalnya bertanya, menjawab, berdiskusi, memecahkan permasalahan, menggambar, 

membuat catatan, membuat rangkuman, melaporkan hasil kerja, dan sebagainya 

(Siddiq dkk 2008: 1.4). Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

merupakan aktivitas yang nampak dari luar sebagai akibat adanya respon terhadap 

stimulus dari luar yang menyebabkan adanya perubahan perilaku pada diri pebelajar. 

2.2.2.2 Mengajar 

Mengajar menurut Dequeliy dan Gazali dalam Slameto (2010: 30), adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. 

Menurut Mursell dalam Slameto (2010: 33), mengajar digambarkan sebagai 

mengorganisasikan belajar sehingga dengan mengorganisasikan itu belajar menjadi 

berarti atau bermakna bagi siswa. Dari pengertian mengajar yang disebutkan oleh 

Mursell dapat dikatakan pula bahwa mengajar merupakan tugas dari seorang guru di 

sekolah. Selama pembelajaran di kelas, gurulah yang bertanggungjawab 

mengorganisasikan kegiatan belajar siswa sehingga kegiatan belajar yang dilakukan 

siswa bukan kegiatan yang tanpa tujuan melainkan kegiatan belajar yang bermakna 
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bagi siswa.  

Sementara Hamalik (2011: 48), menyatakan bahwa mengajar adalah usaha 

mengorganisasikan lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. 

Lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan alam tetapi juga lingkungan 

sosial. Kedua lingkungan ini sangat mempengaruhi perubahan tingkah laku individu. 

Oleh karena itu, dalam mengajar seorang guru perlu memanfaatkan dan 

mengorgansasikan/mengatur lingkungan yang ada di sekitar siswa agar siswa 

memperoleh pengalaman belajar sehingga terjadi perubahan tingkah laku pada diri 

siswa. 

Mengajar berbeda dengan mendidik sebab mendidik lebih bersifat umum. 

Menurut Hoogveld dalam Munib dkk (2007: 31), mendidik adalah membantu anak 

supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya 

sendiri, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Munib dkk (2007: 31), 

mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka 

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari kedua pengertian mendidik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mendidik bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh guru. 

Orang tua bisa mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang dewasa, berakhlak, dan 

berbudi pekerti luhur. 

2.2.2.3 Pembelajaran 

Belajar dan mengajar tentunya berkaitan erat dengan pembelajaran. 

Pembelajaran menurut Trianto (2007: 17), merupakan interaksi dua arah dari seorang 

guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang 

intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target 
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dalam pembelajaran secara umum mengacu pada tujuan pendidikan nasional. 

Sementara tujuan khusus dari pembelajaran mengacu pada kurikulum pendidikan 

yang berlaku. Tujuan khusus dari pembelajaran biasanya berupa indikator-indikator 

berupa kalimat dengan kata  kerja operasional agar tujuan dari pembelajaran tersebut 

terukur.  

Sementara Gagne dan Briggs (1979), menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu  proses belajar peserta didik, 

yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal (Warsita 

2008: 266). Berdasarkan pernyataan Gagne dan Briggs tersebut, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran bukanlah kegiatan yang bisa dilaksanakan sembarangan, perlu 

adanya perencanaan yang matang oleh guru. Perencanaan pembelajaran disiapkan 

sebelum guru melaksanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi tujuan 

yang hendak dicapai, strategi apa yang digunakan agar kegiatan pembelajaran dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan, dan media apa saja yang diperlukan untuk 

kelancaran pembelajaran. Hal yang juga penting dalam pembelajaran yakni evaluasi. 

Evaluasi dapat dilaksanakan selama pembelajaran untuk mengevaluasi proses 

pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran untuk mengevaluasi hasil 

pembelajaran.  

Hamalik (2011: 77), menjelaskan bahwa pembelajaran memiliki tujuh 

komponen yang saling mempengaruhi, saling mendukung, dan saling melengkapi agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuh komponen tersebut, antara lain: (1) tujuan 

pendidikan dan pengajaran, (2) peserta didik atau siswa, (3) tenaga pendidikan 

khususnya guru, (4) perencanaan pengajaran, (5) strategi pembelajaran, (6) media 



20 
 

 

 

pengajaran, dan (7) evaluasi pengajaran. Ketujuh komponen ini membentuk satu 

kesatuan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, siswa melakukan kegiatan belajar 

dengan bimbingan dari guru.  

Syamsudin dan Budiman (2006: 1.26), menyebutkan ada tiga faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu (1) masukan mentah (raw inputs) berupa 

peserta didik (2) masukan instrumen (instrumental inputs), berupa kurikulum, media, 

guru, metode, dan sebagainya; (3) masukan lingkungan (enviromental inputs), berupa 

lingkungan sosial, budaya, dan sebagainya. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi 

dan membentuk sebuah sistem yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran guru harus memperhatikan ketiga faktor ini agar pembelajaran bisa 

berjalan dengan optimal. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha 

sistematis yang dilakukan guru untuk membantu siswa dalam belajar dengan 

memperhatikan komponen dan faktor-faktor yang mempengarui pembelajaran.   

2.2.3 Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan guru untuk 

membantu siswa dalam belajar dengan memperhatikan komponen dan faktor-faktor 

yang mempengarui pembelajaran. Istilah pembelajaran seringkali diikuti dengan 

istilah strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Berikut akan peneliti 

paparkan tentang arti strategi,  metode, teknik, dan model pembelajaran. 

2.2.3.1 Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran 

Strategi pembelajaran menurut Sudijarto, merupakan upaya memilih, 

menyusun, dan memobilisasi segala cara, sarana/prasarana, dan tenaga untuk 

menciptakan sistem lingkungan untuk mencapai perubahan perilaku optimal 
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(Abimanyu dkk 2008: 2-3). Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kondisi 

yang diciptakan oleh guru dengan sengaja (seperti metode, sarana dan prasarana, 

materi, media, dan sebagainya) agar peserta didik difasilitasi (dipermudah) dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan (Warsita 2008: 271). Berdasarkan 

kedua pengertian strategi pembelajaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan segala upaya yang dilakukan guru untuk 

menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Selain strategi pembelajaran, dalam pembelajaran juga dikenal istilah metode 

pembelajaran. Raka Joni (1993) menyatakan bahwa metode adalah cara kerja yang 

bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan (Abimanyu dkk 2008: 2-5). 

Menurut Warsita (2008: 273), metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

adalah cara guru menyajikan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Teknik menurut Raka Joni dalam Abimanyu dkk (2008: 2-5) adalah ragam 

khas penerapan suatu metode dengan latar penerapan tertentu. Astrini (2011) 

menyatakan bahwa teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Berdasarkan kedua pengertian 

teknik pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah 

penerapan metode pembelajaran secara spesifik pada kondisi tertentu. 

2.2.3.2 Model Pembelajaran 
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Dalam pembelajaran juga dikenal istilah model pembelajaran. model 

pembelajaran erat kaitannya dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran 

adalah segala upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan suatu kondisi yang 

memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Sementara, model pembelajaran merupakan rancangan kerangka konseptual dan 

operasional dari strategi pembelajaran (Abimanyu dkk 2008: 2-4). Berikut akan 

peneliti paparkan mengenai pengertian model pembelajaran dan jenis model 

pembelajaran. 

2.2.3.2.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model apabila tidak dikaitkan dengan pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai gambaran mental yang membantu kita untuk menjelaskan sesuatu dengan 

lebih jelas terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat/dialami secara langsung (Dorin 

dkk dalam Yulaelawati 2004: 50). Model apabila dikaitkan dengan pembelajaran 

berarti sebuah gambaran umum yang dapat membantu kita untuk memahami 

bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran dapat 

didefinisikan pula sebagai sebuah rencana atau pola.  

Joyce dan Weil (1980: 1), menyebutkan bahwa “a model of teaching is a plan 

or pattern that can be used to shape curriculums (long-term courses of studies), to 

design instructional materials, and to guide instruction in the class room and other 

settings”. Model pembelajaran merupakan sebuah rencana atau pola. Rencana atau 

pola tersebut nantinya yang akan digunakan untuk membentuk kurikulum (program 

pendidikan jangka panjang), untuk mendesain/merancang materi pembelajaran, dan 

sebagai panduan pengajaran di kelas maupun di tempat lainnya selain sekolah. Model 

pembelajaran ini yang nantinya dijadikan acuan dalam mengajar. 

Dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan berbagai macam metode 
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pembelajaran dalam satu kali pembelajaran tanpa harus membatasinya pada satu jenis 

model pembelajaran. Joyce dan Weil (1980: 1), menyebutkan “We should not limit 

our methods to any single model, however attractive it may seem at first glance, 

because no model of teaching is designed to accomplish all types of learning or to 

work for all learning styles”. Guru tidak mungkin membatasi penggunaan metode 

pembelajaran hanya disesuaikan pada satu model saja meskipun model tersebut sangat 

menarik sekalipun. Guru harus mengingat bahwa siswa memiliki tipe belajar yang 

berbeda-beda. Ada siswa  yang mudah memahami materi lewat suara (tipe auditoris), 

lewat gambar (tipe visual), maupun suara dan gambar (tipe audio visual). Oleh karena 

itu, guru harus bisa menggunakan berbagai macam model pembelajaran agar 

pembelajaran lebih menarik dan mengakomodasi semua tipe belajar siswa. 

2.2.3.2.2. Jenis Model Pembelajaran 

Dalam pendidikan, ada empat model mengajar, yaitu (1) model interaksi sosial 

(social interaction models), (2) model pemrosesan informasi (information processing 

models), (3)  model pengembangan pribadi (personal models) dan, (4) model 

perubahan tingkah laku (behavioral models) (Mudyahardjo, 2008: 15). Setiap model 

memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari model lainnya. Model interaksi 

sosial mengutamakan pengembangan kemampuan individu untuk berhubungan 

dengan sesamanya, untuk belajar melibatkan diri dalam proses demokrasi, dan 

produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Model pemrosesan informasi 

mengutamakan kemampuan siswa dalam memproses informasi dan cara agar siswa 

dapat mengembangkan kemampuan dalam menguasai informasi. Salah satu model 

mengajar pemrosesan informasi yakni model mind mapping sebab tujuan utama dari 

model mind mapping adalah membantu siswa mengingat materi pelajaran atau dengan 
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kata lain membantu siswa menguasai informasi yang diperolehnya. 

Model pengembangan pribadi membantu individu untuk mengembangkan 

hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan membantu individu melihat diri 

mereka sebagai orang yang memiliki kemampuan/kelebihan tertentu. Model 

perubahan perilaku menekankan pada mengubah perilaku siswa yang nampak/dapat 

diamati daripada perilaku yang tidak teramati (Joyce dan Weil, 1980: 9–13). 

2.2.4 Model Pembelajaran Mind Mapping 

Model pembelajaran mind mapping termasuk dalam jenis model pembelajaran 

pemrosesan informasi (information processing models). Tujuan utama dari model 

mind mapping yakni untuk membantu siswa menerima, menyimpan, dan mengingat 

informasi yang ia peroleh. Untuk lebih memahami model pembelajaran mind 

mapping, perlu diketahui pengertian dari model pembelajaran mind mapping, 

kelemahan dan kelebihannya, langkah mind mapping, dan langkah pembelajaran 

dengan model pembelajaran mind mapping. 

2.2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Mind Mapping 

Silberman (2009: 188), menyatakan bahwa pemetaan pikiran (mind mapping) 

adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, 

mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian baru. Menurut Buzan (2010: 4), 

mind mapping  adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak 

dan mengambil kembali informasi keluar dari otak. Mind mapping adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran 

kita. Mind mapping juga membantu kita untuk berpikir secara menyebar, ke segala 

arah maupun sudut. Michalko dalam Buzan (2010: 2) menyatakan bahwa mind 

mapping adalah alternatif pemikiran otak terhadap pemikiran linear. Mind mapping 
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menggapai ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. Mind 

mapping selalu menggunakan komponen warna, garis lengkung, simbol, kata, dan 

gambar yang sesuai dengan satu rangkaian aturan dan cara kerja otak. 

Warna bagi otak dianggap sama menariknya dengan gambar (Buzan, 2010: 15) 

sehingga nampak lebih menarik. Sementara garis lengkung digunakan untuk 

menghubungkan pikiran-pikiran kita. Garis lengkung lebih efektif digunakan dalam 

mind mapping karena garis lurus cenderung membosankan sedangkan garis lengkung 

membebaskan kita untuk membentuk garis-garis penghubung sesuai imajinasi kita. 

Dalam mind mapping juga menggunakan kata, kata yang digunakan merupakan kata 

kunci yang mudah diingat oleh otak kita. Sementara gambar selalu menyampaikan 

informasi lebih baik dari kata-kata dan juga lebih menarik perhatian kita. 

Dari komponen mind mapping tersebut tentunya sangat menarik bila mind 

mapping diterapkan dalam pembelajaran. Siswa akan tertarik dengan warna, gambar, 

garis, dan simbol yang ada pada mind mapping sehingga siswa dapat lebih fokus pada 

materi pelajaran. Mind mapping juga membebaskan setiap siswa untuk berkreasi 

untuk membuat peta pikirannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, selama 

pembelajaran, bukan guru yang menjadi pusat perhatian, melainkan siswa yang 

menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Siswa juga bebas mengembangkan 

kreasinya.  
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Gambar 2.1. Contoh Mind mapping 

Mind mapping berbeda dengan concept mapping. Concept mapping adalah 

ilustrasi grafis konkrit yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal 

dihubungkan ke konsep-konsep yang lain pada kategori yang sama (Martin dalam  

Trianto 2009: 159). Concept mapping disusun secara hiarki untuk menunjukkan 

tinggat ke-inklusif-an konsep. Concept mapping hanya menghubungkan antara tiap 

konsep, sedangkan mind mapping menghubungkan antara tiap konsep, sedangkan 

mind mapping menggambarkan hubungan keseluruhan pemikiran suatu topik yang 

kemudian dituangkan dalam peta pikiran.  

Pada gambar 2.1, mind mapping tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menyusun surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

(1) kepada siapa surat tersebut ditujukan; (2) pembuka surat, membuka surat bisa 

secara informal (misalnya dengan Dear...) maupun secara formal (misalnya dengan 

menggunakan Yth Bapak/Ibu/Tuan/Nyonya.. ); (3) tujuan surat, tujuan surat dibuat 

misalnya untuk meminta sesuatu, menyampaikan keluhan, menjelaskan, maupun 

menggambarkan; (4) detail isi surat, dalam isi surat harus disebutkan waktu/kapan 
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kegiatan dilaksanakan (bila berupa surat undangan), tempat, tujuan dari kegiatan, 

siapa yang mengundang; dan (5) penutup surat, seperti halnya pembuka surat, penutup 

surat juga dapat menggunakan bahasa formal maupun informal. Bahasa formal 

misalkan dengan menggunakan hormat saya, salam hormat, maupun hormat kami. 

Bahasa informal misalkan dengan menggunakan salam hangat ataupun love. 

 

Gambar 2.2 Contoh Concept mapping 

Gambar 2.2 (concept mapping) menjelaskan tentang pertumbuhan dan 

perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun 

manusia, mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada 

manusia yaitu dengan melahirkan. Perkembangbiakan pada hewan yaitu dengan cara 

bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan pada tumbuhan 

ada dua cara, yakni dengan cara vegetatif dan generatif. Cara vegetatif terdiri dari cara 

vegetatif alami dan vegetatif buatan, sedangkan cara generatif yaitu dengan 

penyerbukan dan pembuahan. 

2.2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Mind Mapping 
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Mind mapping memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model 

mind maping yakni memudahkan siswa untuk mengingat materi yang banyak. Materi 

yang banyak dapat dituangkan dalam selembar kertas mind mapping yang penuh 

warna dan gambar sehingga siswa mudah untuk mengingat kembali materi yang telah 

dipelajarinya. Dengan mind mapping, siswa juga dapat mengembangkan 

kreativitasnya dalam mengembangkan suatu ide maupun mengembangkan 

kemampuan grafisnya. Kelebihan lain dari mind mapping yaitu memberikan 

kebebasan kepada siswa dalam menuangkan idenya menjadi sebuah mind mapping, 

dari sebuah mind mapping dapat memunculkan ide-ide baru.  

Goodnough dan Long (dalam ProQuest Agrikultur Journal, 2002: 21), 

menyatakan bahwa “the mind mapping technique had the potential to support many of 

our beliefs about how student learn best. In many classroom, diverity is the norm. 

Students bring with them different languages, experiences, interests, learning styles, 

and abilities”. Menurut pernyataan Goodnough dan Long tersebut, mind mapping 

memiliki kelebihan karena dianggap sebagai sebuah teknik yang berpotensi besar 

mendukung keyakinan-keyakinan kita mengenai cara belajar terbaik siswa. Perbedaan 

siswa dalam satu kelas merupakan hal yang biasa. Siswa memiliki banyak perbedaan, 

baik perbedaan bahasa, pengalaman, minat, gaya belajar, maupun kemampuan. 

Mind mapping ini juga cocok untuk diterapkan pada siswa dengan tipe belajar 

yang beragam sebab siswa yang memiliki kemampuan, tipe belajar, dan minat yang 

berbeda-beda akan mengalami pengalaman belajar yang berbeda pula saat 

pembelajaran dengan model mind mapping dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, selama 

pembelajaran berlangsung setiap siswa bebas memetakan pikirannya masing-masing 
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tanpa ada batasan-batasan sehingga pengalaman belajar setiap siswa pasti berbeda dan 

cara penilaian dari guru pun berbeda untuk masing-masing siswa.  

Model pembelajaran mind mapping juga memungkinkan adanya pengalaman 

belajar dan penilaian yang berbeda. Pengalaman dan cara penilaian yang berbeda 

penting bagi siswa. Goodnough dan Long dalam ProQuest Agrikultur Journal (2002: 

21) menyatakan, “it is necessary that student also experience diversity in how they 

learn and in how they are assesed. Mind mapping is a versatile tools that can be used 

to expand a teacher's instructional and assesment repertoire and to give students the 

opportunity to use another approach to share what they have learn”. Mind mapping  

merupakan alat serba guna yang dapat memperluas cara guru mengajar dan menilai 

siswa. Selain itu mind mapping memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan pendekatan yang berbeda untuk berbagi apa yang telah ia pelajari 

kepada siswa lainnya. Dari pengalaman belajar yang berbeda dan menarik melalui 

mind mapping ini, siswa merasa lebih diperhatikan oleh guru sehingga menjadi lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Namun, model mind mapping juga memiliki kelemahan. Menurut Higgins 

dalam ProQuest Agrikultur Journal (1995: 46), sebagian orang yang mempelajari 

mind mapping menyadari bahwa mind mapping sangat berguna sementara sebagian 

lainnya merasa kurang nyaman menggunakan mind mapping. Kekurangan lainnya, 

mind mapping siswa beragam sehingga guru akan kewalahan menilai mind mapping 

siswa (Kurniawati 2010: 23). Keberagaman ini muncul karena pemikiran setiap siswa 

berbeda sehingga hasil mind mapping-nya pun berbeda-beda. Selain itu, pada saat 

permulaan memperkenalkan mind mapping  kepada siswa, kebanyakan siswa bingung 

untuk membuat mind mapping. Guru harus benar-benar menjelaskan dengan detail 
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cara membuat  mind mapping tetapi jangan sampai terkesan membatasi siswa dalam 

membuat mind mapping. Kekurangan lainnya yaitu merepotkan siswa karena siswa 

harus membawa banyak pensil warna, bisa dikatakan kurang praktis bagi siswa.. 

Kekurangan dari model mind mapping ini dapat diatasi apabila guru benar-benar 

memahami apa model mind mapping tersebut dan bagaimana penggunaannya dalam 

pembelajaran. 

2.2.4.3 Langkah Pembuatan Mind Mapping 

Tujuh langkah membuat mind mapping menurut Buzan (2010: 15–16),  yaitu  

sebagai berikut:  

(1) Tentukan tema atau topik dari mind mapping, tulis topik tersebut pada bagian 

tengah kertas kosong yang diletakkan mendatar (landscape). Penulisan topik 

cukup menggunakan satu kata sebagai kata kunci. 

(2) Gunakan pula gambar untuk topik utama, misalkan topik tentang hewan 

maka sisipkanlah gambar hewan.  

(3) Cari topik-topik cabang yang berhubungan dengan topik utama. Dan tuliskan 

pula dengan satu kata kunci untuk tiap-tiap topik cabang. 

(4) Gunakan gambar atau kode-kode sederhana untuk tiap topik cabang. 

(5) Cari hubungan antara topik cabang dengan topik utama. Gambar hubungan 

dengan membuat garis lengkung yang menghubungkan antara topik cabang 

dengan topik utama menggunakan pensil warna. 

(6) Sisakan ruangan kosong pada kertas untuk penambahan tema/gagasan/topik. 

Ruang kosong ini digunakan untuk menempatkan ide yang tiba-tiba muncul. 

2.2.4.4 Langkah Pembelajaran Model Mind Mapping 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model mind mapping, yaitu sebagai 

berikut: 
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(1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

(2) Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3 orang untuk tugas 

membuat mind mapping  

(3) Guru menjelaskan cara membuat mind mapping 

(4) Guru meminta siswa membaca materi lalu mendiskusikannya dengan teman 

sekelompok sebelum membuat mind mapping 

(5) Tiap kelompok membuat mind mapping 

(6) Tiap kelompok menunjukkan hasil mind mapping dan menjelaskan kepada 

teman sekelasnya 

(7) Guru membandingkan mind mapping hasil kerja kelompok dengan mind 

mapping yang sudah dibuat guru sebelumnya . 

2.2.5 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari 

lingkungan alam di sekitar manusia. IPA merupakan bagian dari ilmu pengetahuan 

atau sains yang semula berasal dari bahasa Inggris science. Kata science sendiri 

berasal dari kata dalam bahasa latin scentia yang berarti saya tahu. Science terdiri dari 

social science (ilmu pengetahuan sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan 

alam). Namun, dalam perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai sains 

yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam saja walaupun pengertian ini kurang pas 

(Suriasumantri dalam Trianto  2011: 136). Menurut H.W Fowler dalam Trianto (2011: 

136), Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, 

yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas 

pengamatan dan deduksi.  

Sementara menurut Kardi dan Nur dalam Trianto (2011: 136), Ilmu 
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Pengetahuan Alam adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda 

mati yang diamati. Dunia makhluk hidup dipelajari dalam biologi sementara dunia 

benda mati dipelajari dalam fisika dan kimia. Wahyana mengatakan bahwa IPA 

adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Dari beberapa 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan tentang 

alam semesta di sekitar manusia yang tersusun secara sistematik dan didasarkan pada 

pengamatan dan deduksi. 

2.2.6 Pembelajaran IPA SD 

Dalam Permendiknas No. 23 tahun 2006, Ilmu Pengetahuan Alam yang 

tergolong dalam kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan 

mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. Dalam 

Permendiknas No. 23 tahun 2006 juga disebutkan tentang standar kompetensi 

kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai berikut: (1) 

Mengenal dan menggunakan berbagai informasi tentang lingkungan sekitar secara 

logis, kritis, dan kreatif; (2) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan 

kreatif dengan bimbingan guru/pendidik; (3) Menunjukkan rasa keingintahuan yang 

tinggi; (4) Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari; (5) Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan 

sosial di lingkungan sekitar; (6) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, menulis, dan berhitung; dan (7) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, 

sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 

Prihantoro Laksmi dalam Trianto (2011: 142) menyebutkan bahwa 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah memiliki beberapa tujuan, antara 

lain: (1) Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat hidup dan 
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bagaimana bersikap; (2) Menanamkan sikap hidup ilmiah; (3) Memberikan 

keterampilan untuk melakukan pengamatan; (4) Mendidik siswa untuk menangani, 

mengetahui cara kerja, dan menghargai para ilmuan penemunya; dan (5) 

Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan. 

Melalui pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan nantinya siswa  

memiliki sikap ilmiah (kritis, sistematis, dan selalu ingin tahu), mengetahui 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai dan memahami 

pengetahuan-pengetahuan IPA yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

dan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.  Selain itu Ilmu Pengetahuan Alam dapat membantu 

anak untuk memahami dunia tempat ia tinggal sesuai dengan pernyataan Shepherd 

(1982: 327) yang menyebutkan bahwa “...science can help all children to comprehend  

the kind of world in which they live”. 

2.2.7 Karakteristik Siswa SD 

Menurut Piaget, setiap individu melalui tahap-tahap perkembangan kognitif 

dalam hidupnya, tahap perkembangan kognitif tersebut antara lain: (1) Periode sensori 

motorik (usia 0–2 tahun) dimana individu lebih banyak menggunakan penginderaan 

untuk menerima rangsangan dari luar dan meresponnya hanya dengan gerakan 

motorik saja; (2) Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) dimana individu memahami 

suatu konsep masih dengan caranya sendiri (self centered) dan mulai bisa 

mengklasifikasikan benda-benda; (3) Periode operasional konkret (usia 7–11 tahun) 

dimana individu sudah mulai bisa menerapkan konsep-konsep yang ia pahami meski 

masih terbatas pada benda-benda nyata/konkret; (4) Periode operasional formal (usia 

12–15 tahun), pada tahap ini individu sudah bisa mengaplikasikan konsep-konsep 

pada hal-hal yang abstrak, tidak harus berwujud benda nyata (Syamsudin dan 
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Budiman 2006: 1.5–1.7). 

Siswa sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap akhir periode 

praoperasional hingga awal periode operasional formal dimana mereka belum bisa 

sepenuhnnya berpikir secara abstrak. Selain itu siswa SD memiliki karakter masih 

senang bermain, senang bergerak, senang bekarja dalam kelompok,  dan senang 

merasakan atau melakukan/meragakan sesuatu secara langsung (Sumantri dan 

Syaodih 2007: 6.3–6.4). Siswa sekolah dasar juga masih memiliki sikap self centered, 

berpusat pada dirinya sendiri. Mereka lebih senang diperhatikan daripada 

memperhatikan orang lain. Selain itu, mereka juga masih senang bermain. Oleh 

karena itu, guru harus bisa merancang pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada 

guru (teacher centered), anak juga harus dilibatkan secara aktif. Usahakan agar 

pembelajaran menarik perhatian anak dan sesuai dengan karakter anak. 

2.2.8 Materi Peristiwa Alam 

Semua jenis aktivitas alam disebut juga peristiwa alam. Segala macam bencana 

alam termasuk dalam peristiwa alam. Berbagai macam bencana alam yang pernah 

terjadi di Indonesia antara lain: 

(1) Banjir 

Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah 

hujan dikatakan tinggi, jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya 

lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir, jika tidak 

mendapat cukup tempat untuk mengalir. Seringkali sungai tidak mampu 

menampung air hujan, sehingga air meluap menjadi banjir. Bencana banjir 

dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Rumah-rumah dan ribuan 

hektar sawah yang ditanami padi, rusak. Jalan-jalan terputus tidak bisa 
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dilewati. Korban banjir dapat terancam berbagai penyakit seperti diare, kolera, 

dan penyakit-penyakit kulit. 

(2) Tanah longsor 

Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini 

karena tanah tidak sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya 

penggundulan hutan. Tanah longsor dapat meruntuhkan semua benda di 

atasnya. Selain itu, tanah longsor dapat menimbun rumah-rumah penduduk 

yang ada di bawahnya.  

(3) Gunung meletus 

Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan panas, abu 

vulkanik, dan lelehan batuan pijar atau lava. Lava pijar yang dimuntahkan oleh 

gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai jenis 

tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini mengalir sampai ke 

pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan 

menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Abu dari gunung meletus juga 

dapat mengganggu pernafasan dan jalur penerbangan. Namun, gunung meletus 

juga dapat memberikan dampak positif, seperti menyuburkan tanah dan 

menyediakan material bangunan. 

(4) Gempa bumi 

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena 

pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor 

pemicu terjadinya gempa adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan 

gunung yang dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu diprediksi 

sebelumnya. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu: 



36 
 

 

 

(a) Gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. 

(b) Gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran 

kerak bumi. 

Gempa bumi ini dapat mengakibatkan pohon-pohon tumbang, 

bangunan runtuh, tanah terbelah, dan makhluk hidup termasuk manusia 

menjadi korban. Gempa bumi mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. 

Kekuatan gempa diukur menggunakan satuan skala richter. Alat untuk 

mengukur gempa disebut seismograf. Untuk mengurangi dampak dari gempa 

bumi dapat dilakukan dengan membangun rumah tahan gempa, saat gempa 

terjadi segera melindungi diri, dan segera keluar rumah menuju tempat yang 

lapang saat gempa terjadi. 

(5) Tsunami 

Tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi di bawah laut. 

Gempa bumi ini dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-

tiba. Kesetimbangan air yang ada di atasnya menjadi terganggu. Akhirnya, 

terjadilah aliran energi air laut. Aliran energi air laut ini ketika sampai di pantai 

menjadi gelombang besar. Gelombang besar inilah yang disebut tsunami. 

Tsunami dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, merusak bangunan, dan 

lain-lain. Untuk mengurangi dampak tsunami dapat dilakukan dengan cara 

memasang alat deteksi dini tsunami di lepas pantai dan menanam bakau di tepi 

pantai. 

(6) Angin puting beliung 

Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan 

bergerak memutar. Puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras yang 
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disertai angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 

km/jam. Untuk mengukur kecepatan angin dapa menggunakan anemometer, 

sedangkan untuk mengukur tekanan udara dapat menggunakan barometer. 

Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang 

dilaluinya (Azmiyawati, Omegawati, dan Kusumawati 2008: 154-158). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pelajaran IPA umumnya berisi pengetahuan yang harus diketahui oleh siswa. 

Materi pengetahuan IPA ada yang lebih mudah dipahami siswa melalui kegiatan 

langsung (praktik, pengamatan, eksperimen, dan sebagainya) tetapi sebagian tidak. 

Materi IPA biasanya cukup banyak. Untuk materi yang tidak dapat diberikan melalui 

kegiatan langsung biasanya hanya mengandalkan ceramah dari guru dan memaksa 

siswa untuk mengingat materi-materi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengingat materi pelajaran 

hafalan. 

Model yang dapat digunakan guru yaitu model mind mapping. Mind mapping 

(pemetaan pikiran) memungkinkan siswa untuk mengeluarkan gagasan dari 

pikirannya dan mengingatnya lagi dengan mudah. Hal ini dikarenakan, model mind 

mapping menggunakan prinsip kerja otak, yakni kerja otak kanan yang diseimbangkan 

dengan kerja otak kiri. Otak kanan berkaitan dengan kreativitas, imajinasi, dan 

keindahan. Sementara otak kiri berkaitan dengan angka, kata, dan daftar. Ketika kedua 

bagian otak digunakan bersama-sama maka akan meningkatkan daya ingat seseorang. 

Selain itu, penggunaan warna, gambar, kode, dan kata kunci sangat memudahkan 

siswa untuk mengingat materi hanya dengan melihat kembali peta pikiran yang 
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dibuatnya. 

Pembelajaran dengan model mind mapping tidak hanya menekankan pada 

kemampuan siswa untuk mengingat. Siswa juga dituntut untuk aktif mencari materi 

sendiri, mencari hubungan dari tiap ide, dan aktif menuangkan pikirannya dalam 

bentuk grafis. Guru selama proses pembelajaran hanya berperan sebagai fasilitator. 

Guru hanya membantu siswa menemukan kata kunci-kata kunci, gambar ataupun 

simbol tetapi hasil dari pemetaan pikiran diserahkan sepenuhnya kepada siswa. Model 

pembelajaran mind mapping, juga memungkinkan siswa untuk melakukan diskusi 

baik dengan teman maupun dengan guru untuk menentukan bagaimana alur dari peta 

pikirannya. Dengan demikian pembelajaran dengan model pembelajaran mind 

mapping tidak hanya berpusat pada guru tetapi juga berpusat pada siswa,  

menyenangkan, dan membantu siswa untuk mengingat materi yang cukup banyak. 

2.4 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis penelitian yang 

berupa hipotesis tindakan dan hipotesis statistik. 

2.4.1 Hipotesis Tindakan 

Penggunaan metode mind mapping  dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA pada materi pokok Peristiwa Alam. 

2.4.2 Hipotesis Statistik  

(1) Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan hasil belajar IPA pada materi Peristiwa Alam 

antara siswa kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping dan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 
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Ho: µ1 = µ2 (tidak beda). 

(2) Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada perbedaan hasil belajar IPA pada materi Peristiwa Alam antara 

siswa kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping dan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

Ho: µ1 ≠ µ2 (berbeda). 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen 

semu/eksperimen kuasi (quasi experimental design) bentuk nonequivalent control 

group design. Eksperimen semu merupakan pengembangan dari eksperimen murni 

(true experimental design) (Sugiyono 2010: 77). Eksperimen semu ini diterapkan 

karena dalam penelitian pembelajaran peneliti tidak dapat sepenuhnya mengontrol 

seluruh variabel yang ada. Peneliti hanya dapat mengontrol beberapa variabel saja. 
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Desain eksperimen semu bentuk nonequivalent control group design dapat 

digambarkan dengan rumus sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

 (Sugiyono: 2010: 79) 

O1 X O2 

O3  O4 

Keterangan: 

X : perlakuan yang diberikan 

O1-O3 : pretes pada tiap kelompok 

O2-O4 : postes pada tiap kelompok 

Desain nonequivalent control group design hampir sama dengan desain 

eksperimen murni bentuk pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini 

kelompok kontrol maupun eksperimen tidak dipilih secara random (Sugiyono 2010: 

79). Kelompok O1 (kelompok eksperimen) diberi perlakuan (X) yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping, sedangkan kelompok O3 

(kelompok kontrol) tidak diberi perlakuan (tidak menggunakan model pembelajaran 

mind mapping, tetapi menggunakan model pembelajaran konvensional). Kedua 

kelompok diberi pretes untuk mengetahui keadaan awal dari kedua kelompok tersebut. 

Kelompok eksperimen dan kontrol yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 

subjek penelitian yakni bila hasil pretes antara kedua kelompok tidak berbeda secara 

signifikan (O1=O3) (Sugiyono 2011: 76). Setelah kelompok eksperimen diberi 

perlakuan, kemudian kelompok eksperimen tersebut  diberi postes untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Postes juga diberikan kepada kelompok 

kontrol. Hasil dari postes pada kelompok kontrol digunakan sebagai pembanding bagi 

dampak perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 
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Penelitian eksperimen memerlukan populasi dan sampel sebagai sumber data. 

Penentuan populasi dan sampel dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Populasi 

dapat diartikan sebagai kelompok besar yang menjadi lingkup penelitian, sedangkan 

sampel sebagai kelompok kecil yang mewakili kelompok besar. 

3.2.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010 : 80). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V SD Negeri Debong 

Kidul. Anggota populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas VA berjumlah 38 siswa dan 

kelas VB berjumlah 40 siswa. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono 2010: 81). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh (sampling jenuh). Sampling jenuh 

menurut Riduwan (2010: 64) adalah teknik pengambilan sampel bila seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Sampling jenuh 

digunakan bila populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang 

menginginkan membuat generalisasi yang sangat kecil. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu seluruh siswa kelas VA sebagai kelompok eksperimen dan seluruh siswa kelas 

VB sebagai kelompok kontrol. Data sampel selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

2. 

 

3.3 Variabel 
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Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010: 38). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel terikat dan variabel bebas. 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2010: 39). Variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa kelas VA SD 

Negeri Debong Kidul setelah diterapkan model pembelajaran mind mapping. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

adanya variabel terikat (Sugiyono 2010: 39). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

model pembelajaran mind mapping yang digunakan dalam pembelajaran IPA materi 

pokok Peristiwa Alam. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi 

atau keterangan (Riduwan 2010: 31). Data dapat berupa data kualitatif yang 

berhubungan dengan kategorisasi maupun data kuantitatif yang berupa angka-angka. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian guna memperoleh 

data sesuai dengan standar data yang ditetapkan. Ada beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter (Sukmadinata 2010: 

216). Setiap teknik pengumpulan data akan menghasilkan data yang berbeda. Oleh 



43 
 

 

 

karena itu, diperlukan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 

yang lengkap dan objektif. Namun, jika satu teknik dipandang mencukupi, maka 

teknik lain tidak perlu digunakan agar efisien (Riduwan 2007: 97). Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mencari data-data penelitian dengan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

3.4.1 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan 2010: 74). Wawancara 

yang akan digunakan yakni wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak 

terstruktur peneliti melakukan wawancara bebas tanpa menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman yang 

digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 2010: 

140). Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mengetahui KKM pada mata 

pelajaran IPA, metode pembelajaran yang digunakan guru, media pembelajaran yang 

digunakan guru, jumlah siswa, dan proses pembelajaran yang biasa dilaksanakan oleh 

guru. 

3.4.2 Studi Dokumenter 

Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata 2010: 221). Dalam penelitian ini, 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data siswa kelas V SD Negeri Debong 

Kidul tahun ajaran 2011/2012. 

3.4.3 Observasi 
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Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung (Sukmadinata 2010: 220). Observasi dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung dengan melakukan pengamatan kemudian hasil pengamatan tersebut 

dinilai dengan menggunakan lembar pengamatan. Penilaian dengan lembar 

pengamatan ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang meliputi 

aktivitas siswa dan aktivitas guru selama pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran mind mapping. Pengamatan pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan 

untuk mengukur apakah pembelajaran yang dilaksanakan memenuhi persyaratan 

pembelajaran dengan model pembelajaran mind mapping atau tidak. Selain itu, 

pengamatan juga digunakan untuk menilai apakah pembelajaran terlaksana dengan 

baik atau tidak, sedangkan untuk menilai keefektifan penerapan model pembelajaran 

mind mapping pada pembelajaran IPA akan dilakukan dengan tes hasil belajar siswa. 

Hasil dari observasi tersebut akan diangkakan dalam skor-skor berskala 1 – 4 dan 

kemudian dikonfersi menjadi persentase. Untuk menentukan persentase aktivitas 

belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskorsiswaaktivitasPersentase =  

(Yonny dkk 2010: 175-6) 

Tabel 3.1 Kriteria Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase Kriteria 

75% - 100% Sangat Tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 
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0% - 24,99% Rendah 

Hasil penghitungan persentase siswa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

kriteria tertentu. Kriteria persentase keaktifan siswa menurut Yonny dkk (2010: 175-

6), dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Sementara, untuk menilai pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran mind mapping digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase pelaksanaan pembelajaran = %100×
maksimalskor

perolehanskorjumlah  

Tabel 3.2 Kriteria Pelaksanaan Pembelajaran 

Persentase Kriteria 

80% - 100% Sangat Baik 

60% - 79% Baik 

40% - 59% Cukup 

21% - 39% Kurang 

0% - 20% Sangat Kurang 

 
Dari hasil penghitungan persentase pelaksanaan pembelajaran, kemudian 

besarnya persentase yang diperoleh diinterpretasi ke dalam kriteria tertentu. Kriteria 

yang digunakan untuk menginterpretasi penilaian pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 3.2.  

3.4.4 Tes  

Dalam penelitian ini, tes berfungsi untuk mengukur tingkat penguasaan  siswa 

terhadap materi Peristiwa Alam. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

tes pilihan ganda dengan jumlah soal 20 dengan empat alternatif jawaban. Penskoran 
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hasil tes pilihan ganda tersebut menggunakan pedoman penskoran BSNP khusus 

untuk penilaian di Sekolah Dasar (2007: 25) sebagai berikut: 

100x
maksimalskor
perolehanskorNilai =

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam dan sosial yang diamati (Sugiyono 2010: 119). Instrumen penelitian digunakan 

sebagai alat untuk memperoleh data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu soal yang berbentuk pilihan ganda untuk menilai hasil belajar 

siswa, lembar pengamatan aktivitas belajar untuk menilai aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran untuk menilai 

pelaksanaan pembelajaran dan aktivitas guru. Selain menyiapkan instrumen, peneliti 

juga menyusun kelengkapan pembelajaran yaitu  silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan kisi-kisi soal. Silabus, RPP, dan kisi-kisi soal dapat dilihat 

pada lampiran 3, sedangkan instrumen soal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

5, lembar pengamatan aktivitas siswa pada lampiran 6, dan lembar pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran pada lampiran 7. 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, terlebih 

dahulu soal tersebut diujicobakan kepada siswa di luar sampel yaitu siswa kelas VI 

SD Negeri Debong Kidul Kota Tegal. Alasan kelas VI sebagai sampel uji coba soal 

tes, yaitu karena mereka sudah memperoleh materi Peristiwa Alam di kelas V. Uji 

coba (try out) ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas,  reliabilitas, tingkat 

kesulitan, dan daya pembeda soal, sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang 
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valid dan reliabel. Untuk kepentingan uji coba, soal dibuat paralel yang setara baik 

cakupan materi maupun tingkat kesulitannya, sehingga jumlah butir soal untuk uji 

coba sebanyak 40 butir soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Soal uji coba selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 4. Setelah soal diujicobakan, soal kemudian diuji. 

Langkah-langkah dalam pengujian instrumen soal terdiri dari: 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai (Sudjana 2009: 12). 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah (Arikunto 2006: 168). Jika 

suatu instrumen dikatakan valid itu artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada dua jenis validitas untuk instrumen 

penelitian, yaitu validitas logis (logical validity) dan validitas empirik (empirical 

validity). 

3.5.1.1 Uji Validitas Logis 

Validitas logis adalah validitas instrumen berdasarkan hasil penalaran. 

Instrumen memenuhi validitas logis bila instrumen dirancang secara baik, mengikuti 

teori dan ketentuan yang ada (Arikunto 2006: 65).  Untuk pengujian validitas logis 

dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang 

telah dibuat sebelumnya. Proses pengujian validitas logis melibatkan 3 penilai ahli 

yaitu Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd. (Pembimbing I), Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

(Pembimbing II), dan Sismiatun, S.Pd.SD. (Guru Kelas V) dengan menggunakan 

lembar penilaian validitas logis. 
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3.5.1.2 Uji Validitas Empirik  

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas empirik, 

apabila sudah teruji dari pengalaman (Arikunto 2006: 66). Dengan demikian, syarat 

instrumen dikatakan memiliki validitas, apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, 

yaitu melalui sebuah uji coba (Abdurahman, Muhidin, dan Somantri 2011: 49). Untuk 

mengetahui validitas item soal dapat menggunakan rumus korelasi product moment 

dengan rumus: 

( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal 

(Arikunto 2006: 72). 

Kemudian hasil rxy dibandingkan dengan harga r product moment pada tabel, 

dengan menetapkan taraf signifikan 5%. Jika rxy > rtabel, maka alat ukur dikatakan 

valid. Untuk uji validitas empirik instrumen penelitian ini, menggunakan metode Karl 

Person Product Moment dengan bantuan program SPSS versi 17. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 
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Reliabilitas adalah ketetapan instrumen dalam menilai apa yang dinilainya 

(Sudjana 2009: 16). Untuk mengetahui reliabilitas seperangkat tes soal pilihan ganda 

secara keseluruhan, digunakan rumus KR-21 sebagai berikut: 

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

211 1
1 ks

xkx
k

kr  

Keterangan : 

r11  = koefisien reliabilitas internal seluruh item 

k  = banyaknya item 

s =  standar deviasi 

x  =  mean (rerata skor) (Riduwan, 2010: 109) 

Besar r11  dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan menggunakan 

taraf signifikansi (α ) = 5%. Jika r11 > rtabel, maka perangkat tes dapat dikatakan 

reliabel.  

Sementara untuk pengujian reliabilitas perangkat tes soal bentuk pilihan ganda 

untuk tiap-tiap soal pada penelitian ini dilakukan dengan teknik konsistensi internal 

dengan menggunakan uji Cronbach’s Alpha pada program SPSS versi 17 dengan 

menetapkan taraf signifikan 5%.  

3.5.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Selain uji validitas dan reliabilitas, untuk memperoleh soal yang baik juga 

perlu adanya keseimbangan dari tingkat kesukaran soal tersebut. Keseimbangan yang 

dimaksud yakni jumlah antara soal mudah, sedang, dan sukar proporsional. Oleh 

karena itu, diperlukan analisis tingkat kesukaran soal. Analisis tingkat kesukaran soal 

dapat dilakukan bila soal diujicobakan terlebih dahulu. Untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal digunakan rumus: 
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I= B
N  

I  = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban soal 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut, dan sebaliknya. Kriteria indeks kesukaran soal yang dipakai yakni 

sebagai berikut: 

0 -   0,30 = soal kategori sukar 

0,31 -   0,70 = soal kategori sedang 

0,71 -   1,00 = soal kategori mudah 

(Sudjana, 2009: 137) 

 

3.5.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan tinggi) dengan siswa 

yang kurang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan rendah). Fungsi dari daya 

beda itu adalah mendeteksi perbedaan individual yang sekecil-kecilnya di antara para 

subjek tes (Azwar dalam Hendriyansyah 2010).  

Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi dua 

bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan kelompok peserta tes yang 

berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah yang merupakan kelompok peserta tes 

yang berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan yaitu: 
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NR
niR

NT
niT=D −  

Keterangan: 

niT = Banyaknya penjawab soal dengan benar dari kelompok atas 

NT = Banyaknya penjawab dari kelompok tinggi 

niR  = Banyaknya penjawab soal dengan benar dari kelompok rendah 

NR  =  Banyaknya penjawab dari kelompok rendah  

Kriteria yang digunakan yakni: 

D ≥ 0,40 Sangat baik, soal diterima 

0,30 ≤ D ≤ 0,39 Baik, soal perlu peningkatan 

0,20 ≤ D ≤ 0,29 Cukup, soal perlu perbaikan 

D ≤ 0,19 Tidak baik, soal tidak dipakai 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.6.1 Deskripsi Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono 2010: 15). 

Data kualitatif pada penelitian ini berbentuk aktivitas siswa dan guru selama 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping, 

sedangkan data kuantitatifnya yaitu data rasio berupa nilai hasil belajar. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 
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Uji prasyarat analisis berguna untuk menentukan metode pengujian hipotesis 

yang sesuai dengan data yang diperoleh. Uji hipotesis dapat menggunakan metode 

statistik parametris maupun statistik nonparametris. Penggunaan keduanya tergantung 

pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris berlaku untuk 

data dengan asumsi data berdistribusi normal dan homogen serta untuk jenis data 

interval dan rasio (Sugiyono 2010:150). Sementara statistik nonparametris tidak 

menuntut data harus berasumsi normal maupun homogen. Bila asumsi data untuk 

pengujian menggunakan metode statistik terpenuhi maka statistik parametris lebih 

baik daripada statistik nonparametris. Uji prasyarat analisis yang dipakai dalam 

penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.6.2.1 Uji Kesamaan Rata-rata 

Untuk lebih meyakinkan bahwa hasil belajar IPA pada penelitian ini 

dikarenakan oleh perlakuan yang diberikan, maka sebelum eksperimen berlangsung 

terlebih dahulu dilakukan uji kesetaraan antar kelompok dengan uji kesamaan rata-

rata. Hasil uji ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan setara tidaknya 

kelompok-kelompok yang terlibat dalam eksperimen sebelum perlakuan diberikan. 

Apabila rata-rata nilai kedua kelompok tersebut berbeda berarti kemampuan dari 

kedua kelompok tersebut jelas berbeda. Dengan demikian, penelitian tidak dapat 

dilakukan karena bila hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, perbedaan tersebut bukan sepenuhnya 

karena perlakuan yang diberikan melainkan karena dari awal sudah ada perbedaan 

yang jelas antara kelompok kontrol dan eksperimen.  Peneliti menggunakan uji 
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independent sample t test pada program SPSS versi 17 untuk menguji kesamaan rata-

rata.  

3.6.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini penting dilaksanakan agar dalam pengujian hipotesis tidak 

salah menggunakan metode. Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan 

metode statistik parametris yang bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis distribusi normal. Untuk itu, sebelum peneliti 

menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih 

dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan, untuk 

itu perlu digunakan statistik nonparametris.  

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap nilai hasil belajar  yang 

dicapai seluruh anggota sampel dengan menggunakan uji Lilliefors. Pengambilan 

keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikan 5% dan dibantu 

dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

3.6.2.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

uji Levene dengan pengambilan keputusan dan penarikan simpulan diambil pada taraf 

signifikan 5%. Uji homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

versi 17. 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir digunakan untuk menguji hasil belajar IPA materi Peristiwa 

Alam dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh perlakuan yang 

berbeda. Jika hasil analisis uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, 
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maka menggunakan uji independent sample t test dengan menggunakan SPSS versi 

17. Sebaliknya jika hasil analisis uji normalitas menunjukkan data berdistribusi tidak 

normal, maka menggunakan uji Mann-Whitney. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Untuk dapat mengetahui keberhasilan penerapan model pembelajaran mind 

mapping, maka perlu dibuat indikator sebagai berikut: 

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 15%.  

(2) Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran mind mapping minimal 70%, yang 

meliputi: 

• Keaktifan siswa dalam bertanya pada guru 

• Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

• Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

• Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

• Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

(3) Persentase pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran mind 

mapping minimal 70, yang meliputi nilai: 

• Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran 

• Guru membagi kelompok dan menjelaskan tugas setiap kelompok 

• Guru menjelaskan cara membuat peta pikiran (mind map) 

• Siswa menonton dan memperhatikan video berkaitan dengan materi 

pelajaran 
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• Siswa mendiskusikan materi dengan teman sekelompoknya 

• Siswa membuat peta pikiran secara berkelompok 

• Guru mengamati kerja kelompok siswa 

• Guru memberikan bimbingan kepada siswa 

• Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan peta pikiran hasil karya 

kelompoknya 

• Kelompok lain memberikan tanggapan 

• Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

• Guru memberikan penguatan 

• Guru memberikan tindak lanjut 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang disajikan berguna untuk memberikan gambaran secara 

umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Data dalam penelitian 

ini yakni data hasil belajar IPA materi Peristiwa Alam siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Debong Kidul Kota Tegal. Deskripsi data yang disajikan meliputi: rata-rata, 

nilai tengah (median), nilai yang sering muncul (modus), simpangan baku, jangkauan, 

nilai terendah, dan nilai tertinggi. Deskripsi data hasil belajar dapat dilihat pada tabel 

4.1.  

Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok kontrol sebesar 71,1 dengan 

nilai tengah (median) 75 dan nilai yang sering muncul (modus) yaitu 75. Simpangan 

baku dari nilai hasil belajar siswa kelompok kontrol adalah sebesar 18,636. Nilai ini 

menunjukkan penyimpangan nilai hasil belajar kelompok kontrol dari rata-rata tinggi. 

Nilai tertinggi dari nilai hasil belajar kelompok kontrol yaitu 100 dan nilai 

terendahnya yaitu 25. Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah maka akan 

menghasilkan jangkauan. Jangkauan berguna pada saat pembuatan distribusi frekuensi 

nilai hasil belajar. Jangkauan dari nilai hasil belajar kelompok kontrol sebesar 75.  

Sementara, rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen  

sebesar 74,7 dengan nilai tengah (median) 75 dan nilai yang sering muncul (modus) 

yaitu 60 dan 85. Simpangan baku dari nilai hasil belajar siswa kelompok eksperimen 

adalah sebesar 16,539. Nilai ini menunjukkan penyimpangan nilai hasil belajar 
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kelompok eksperimen dari rata-rata tinggi. Nilai tertinggi dari nilai hasil belajar 

kelompok eksperimen yaitu 100 dan nilai terendahnya yaitu 35. Jangkauan dari nilai 

hasil belajar kelompok kontrol sebesar 65.  

Tabel 4.1 Deskripsi Data Hasil Belajar 

No. Ukuran 
Kelompok 

Kontrol Eksperimen 

1 Rata-rata (mean) 71,1 74,7 

2 Median 75 75 

3 Modus 75 60 dan 85 

4 Simpangan Baku 18,636 16,539 

5 Jangkauan 75 65 

6 Nilai Terendah 25 35 

7 Nilai Tertinggi 100 100 

 

4.2 Uji Prasyarat Instrumen 

Penelitian memerlukan instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan 

sebagai alat penghimpun data. Agar data yang diperoleh benar-benar sahih (valid) dan 

reliabel maka instrumen/alat pengumpul data juga harus valid dan reliabel. Oleh 

karena itu, sebelum instrumen digunakan perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

terlebih dahulu. Apabila instrumen sudah terbukti valid dan reliabel maka instrumen 

siap digunakan untuk mengambil data. 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan dari instrumen pengambil 

data sehingga instrumen yang digunakan dapat benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data kuantitatif 



58 
 

 

 

berupa hasil belajar siswa dalam penelitian ini yaitu soal pilihan ganda berjumlah 20 

butir soal. Untuk kepentingan uji coba soal maka peneliti membuat 40 butir soal 

paralel untuk diujicobakan kepada siswa kelas VI SD Negeri Debong Kidul. 

Sebelum diujicobakan, semua butir soal tersebut terlebih dahulu dinilai dan 

divalidasi oleh penilai ahli. Proses pengujian validitas logis melibatkan 3 penilai ahli 

yaitu Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. (dosen pembimbing I), Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd.. 

(dosen pembimbing II), dan Sismiatun, S.Pd.SD. (guru kelas V) dengan menggunakan 

lembar penilaian validitas logis. Hasil penilaian validitas logis dapat dilihat pada 

lampiran 9. Setelah penilai ahli menyatakan bahwa semua butir soal sudah valid dan 

layak untuk diujicobakan, maka dilakukan uji coba kepada siswa kelas VI SD Negeri 

Debong Kidul Kota Tegal sejumlah 63 siswa pada tanggal 14 April 2012. 

Setelah soal diujicobakan, kemudian dilakukan uji validitas item soal dengan 

menggunakan SPSS versi 17. Soal dikategorikan valid jika rhitung > rtabel. Soal 

diujicobakan kepada 63 orang siswa (n=63) maka nilai rtabel-nya adalah 0,244. 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan SPSS versi 17 diperoleh hasil 

sebagaimana tercantum pada tabel 4.2. Hasil penghitungan validitas item soal 

selengkapnya pada lampiran 10. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Keterangan Soal Valid Soal Tidak Valid 

Nomor Soal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 
11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 36, 37, 39, 40 

12, 15, 20, 21, 23, 32, 34, 
35, 38 

Jumlah 31 butir soal 9 butir soal 
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4.2.2 Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas instrumen. 

Uji reliabilitas ini dilakukan hanya pada soal yang sudah dinyatakan valid. 

Berdasarkan uji validitas, ada 31 soal yang dinyatakan valid maka hanya 31 soal 

tersebut akan yang akan diuji reliabilitasnya. Pengujian reliabilitas instrumen ini 

menggunakan teknik konsistensi internal dengan uji Cronbach’s Alpha. Untuk 

penghitungannya secara lengkap menggunakan SPSS versi 17. Hasil uji reliabilitas 

tiap butir soal yang diperoleh setelah data dihitung dengan menggunakan program 

SPSS versi 17 selengkapnya ada pada lampiran 11. Berdasarkan uji reliabilitas dengan 

rumus Cronbach’s Alpha dengan menggunakan program SPSS versi 17 dapat 

disimpulkan nilai reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha dari 31 butir soal yang 

diujikan yakni sebesar 0,855. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 31

 
Uji reliabilitas biasanya menggunakan batas tertentu untuk menentukan 

reliabel atau tidaknya suatu instrumen. Dengan melihat nilai Alpha pada kolom 

Cronbach’s Alpha, kita dapat menentukan reliabel tidaknya suatu instrumen. Menurut 

Nunally (1978) dalam Widhiarso (t.t), nilai Alpha < 0,7 artinya kurang meyakinkan, 

nilai Alpha > 0,7 artinya baik, dan nilai Alpha > 0,8 artinya sangat baik. Berdasarkan 

tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas keseluruhan dari instrumen yang 
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diujikan (Alpha) adalah 0,855 maka mengacu pada pendapat Nunally berarti 

instrumen yang diujikan terbukti reliabel dan masuk dalam kategori sangat baik.  

4.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Analisis tingkat kesukaran dilakukan untuk memperoleh soal yang baik yakni 

jumlah antara soal dengan kriteria mudah, sedang, dan sukar proporsional. 

Perbandingan antara soal mudah-sedang-sukar yang peneliti gunakan yakni 3:5:2. 

Artinya 30% soal kategori mudah, 50% soal kategori sedang, dan 20% soal kategori 

sukar (Sudjana 2009: 136). Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, soal 

diujicobakan terlebih dahulu, kemudian dianalisis lalu dihitung menggunakan rumus 

tingkat kesukaran soal. Soal yang dianalisis merupakan soal yang telah terbukti valid. 

Berdasarkan penghitungan, diperoleh 13 soal kriteria mudah, 13 soal kriteria sedang, 

dan 5 soal kriteria sukar. Hasil analisis selengkapnya ada pada lampiran 12, sedangkan 

kesimpulan hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Keterangan Kriteria 
Mudah Sedang Sukar 

Nomor Soal 1, 3, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 18, 28, 31, 
39, 40  

2, 4, 5, 11, 16, 22, 
25, 26, 27, 30, 33, 
36, 37 

6, 17, 19, 24, 29 

Jumlah 13 butir soal 13 butir soal 5 butir soal 
 

4.2.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Analisis daya pembeda soal bertujuan untuk mengetahui kemampuan soal 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Soal yang memiliki daya pembeda, bila diujikan pada siswa akan 

menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. 

Untuk menganalisis daya pembeda soal, soal diujicobakan terlebih dahulu kemudian 
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dianalisis dan dihitung menggunakan rumus daya pembeda soal. Soal yang dianalisis 

merupakan soal yang sudah terbukti valid. Hasil penghitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 13, sedangkan kesimpulan hasil penghitungan daya pembeda 

soal dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Keterangan 
Kriteria 

Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik 
Nomor Soal 4, 19, 27, 30 6, 24, 25, 26, 

28, 29, 33, 36 
2, 5, 11, 13, 
14, 16, 17, 
18, 22, 37, 
40 

1, 3, 7, 8, 9, 
10, 31, 39 

Jumlah 4 butir soal 8 butir soal 11 butir soal 8 butir soal 
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka 8 butir soal dengan kriteria 

tidak baik tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Setelah dilakukan uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis tingkat kesukaran soal, dan analisis daya pembeda 

soal pada soal uji coba, maka peneliti memilih 20 soal yang akan digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Soal yang terpilih merupakan soal yang sudah valid, reliabel, 

jumlah antara soal dengan kriteria sukar, sedang, dan mudah seimbang, serta memiliki 

daya beda.  

 

4.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam baik pada kelompok kontrol maupun 

eksperimen dilaksanakan selama dua kali pertemuan atau 4 jam pelajaran. Pertemuan 

pertama pada kelompok kontrol dilaksanakan pada hari Senin 23 April 2012 selama 

dua jam pelajaran. Pembelajaran pada kelompok kontrol menggunakan model 

pembelajaran yang biasa digunakan guru kelas yaitu dengan metode ceramah, tanya 
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jawab, dan diskusi. Pada pertemuan pertama, diawali dengan pretes kemudian guru 

menyampaikan materi dengan berceramah. Selama pembelajaran guru juga 

menggunakan media berupa media audio visual. Setelah guru berceramah, siswa 

berkelompok untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari guru. Pengelompokan siswa 

dibuat heterogen berdasarkan kemampuan dan jenis kelamin. Daftar kelompok siswa 

dapat dilihat pada lampiran 14. Kemudian setiap kelompok mewakilkan 1 orang 

anggota kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Pertemuan kedua pada 

kelompok kontrol dilaksanakan pada hari Jum’at 27 April 2012 selama dua jam 

pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua sama dengan pertemuan 

pertama. Pada akhir pembelajaran dilaksanakan evaluasi menggunakan tes pilihan 

ganda sebanyak 20 soal untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pada pertemuan 

pertama ada 2 orang siswa yang tidak berangkat, sedangkan pada pertemuan kedua 

juga terdapat 2 orang siswa yang tidak berangkat sehingga jumlah sampel dari 

kelompok kontrol menjadi 36 orang.  

Pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam pada kelompok eksperimen 

pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 28 April 2012. Pembelajaran pada 

kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran mind mapping yang terdiri 

dari beberapa langkah. Langkah pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Langkah kedua, siswa dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok untuk membuat mind mapping. Siswa dikelompokan secara heterogen 

berdasarkan tingkat kemampuannya dan jenis kelamin. Daftar kelompok siswa dapat 

dilihat pada lampiran 14. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Langkah ketiga, guru 

menjelaskan cara membuat mind mapping. Langkah keempat, siswa memperhatikan 
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video yang diputar oleh guru yang berkaitan dengan materi pelajaran dan membaca 

materi pada buku sumber. Langkah kelima, setiap kelompok membuat mind mapping 

secara berkelompok. Langkah keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil mind 

mapping di depan kelas. Langkah terakhir, guru menentukan kelompok terbaik. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua pada kelompok eksperimen sama 

dengan kegiatan pada pertemuan pertama. Pada akhir pembelajaran dilaksanakan 

evaluasi menggunakan tes pilihan ganda sebanyak 20 soal untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Pada pertemuan kedua ada 1 orang siswa yang tidak berangkat sehingga 

jumlah sampel dari kelompok eksperimen menjadi 37 orang. 

 

4.4 Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran IPA kelas V dengan materi pokok 

Peristiwa Alam. Penelitian pada kelas VB SD Negeri Debong Kidul sebagai kelompok 

kontrol dilaksanakan pada hari Senin 23 April 2012 dan Jum’at 27 April 2012 dengan 

menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Data hasil belajar 

kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

No. Kelas Interval Frekuensi  

1 23 – 35  1 

2 36 – 48  4 

3 49 – 61 5 

4 62 – 74  7 

5 75 – 87  11 

6 88 – 100  8 

Jumlah 36 
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Data dari tabel 4.6 juga dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Pada hari Sabtu 28 April 2012 dan Rabu 9 Mei 2012, penelitian dilaksanakan di 

kelas VA SD Negeri Debong Kidul sebagai kelompok eksperimen. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan model mind mapping. Dari pembelajaran tersebut, 

diperoleh data hasil belajar siswa sebagaimana tercantum pada tabel 4.7 dan gambar 

4.2. Data selengkapnya mengenai nilai perolehan siswa pada pembelajaran IPA materi 

Peristiwa Alam pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dapat dilihat pada 

lampiran 15 dan lampiran 16. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi  
1 35 – 45 3 
2 46 – 56 1 
3 57 – 67  7 
4 68 – 78 8 
5 79 – 89 11 
6 90 – 100  7 

Jumlah 37 
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Gambar 4.2 Diagram Data Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 
 

4.4.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa dinilai menggunakan lembar pengamatan dan ditentukan 

indikator keberhasilannya. Pada lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, terdapat 5 

aspek yang diamati. Setiap aspek dinilai dengan skor berskala 1 sampai 4 sehingga 

skor maksimal yang diperoleh 20. Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

kelompok kontrol pada pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata persentase 

aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 59,444. Berdasarkan pendapat Yonny dkk 

(2010: 175-6) maka rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 59,444 

termasuk dalam kriteria tinggi. Pada pertemuan kedua, hasil pengamatan aktivitas 

belajar siswa menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 

63,056. Rata-rata persentase aktivitas belajar tersebut termasuk kriteria tinggi. 

Simpulan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelompok kontrol dapat 

dilihat pada tabel 4.8 dan tabel 4.9.  

Tabel 4.8 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Kontrol Pertemuan Ke-1 
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Aspek yang Diamati 
Jumlah Nilai 

A B C D E 

2,944 1,417 1,472 2,861 3,194 11,889 59,444%

Tabel 4.9 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Kontrol Pertemuan Ke-2 

Aspek yang Diamati 
Jumlah Nilai 

A B C D E 

3,222 1,250 1,500 3,055 3,583 12,611 63,056%

 
A = Keaktifan siswa dalam bertanya pada guru 

B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

C  = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

Sementara hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa kelompok 

eksperimen pada pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata persentase aktivitas 

belajar seluruh siswa sebesar 70,135. Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 175-6) 

maka rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 70,135 termasuk dalam 

kriteria tinggi. Pada pertemuan kedua, hasil pengamatan aktivitas belajar siswa 

menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 75,946. 

Mengacu pada pendapat Yonny dkk (2010: 175-6), persentase aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan kedua termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Simpulan hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel 

4.10 dan tabel 4.11. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 17. 



67 
 

 

 

Tabel 4.10 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke-1 

Aspek yang Diamati 
Jumlah Nilai 

A B C D E 

3,108 1,432 1,703 3,946 3,838 14,027 70,135%

Tabel 4.11 Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke-2 

Aspek yang Diamati 
Jumlah Nilai 

A B C D E 

3,487 1,514 2,270 3,973 3,946 15,190 75,946%

 
A = Keaktifan siswa dalam bertanya pada guru 

B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

C  = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

4.4.2 Aktivitas Guru 

Aktivitas guru dinilai dengan lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

mind mapping dan ditentukan indikator keberhasilannya. Pada lembar pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran mind mapping, terdapat 13 aspek yang diamati. Setiap 

aspek dinilai dengan skor berskala 1 sampai 4 sehingga skor maksimal yang diperoleh 

52. Pengamatan pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk mengukur apakah 

pembelajaran yang dilaksanakan memenuhi persyaratan pembelajaran dengan model 

pembelajaran mind mapping atau tidak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

observer, yakni guru kelas, pada pembelajaran di kelompok eksperimen diperoleh 

persentase nilai pelaksanaan pembelajaran dengan model mind mapping pertemuan 
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pertama 82,69 dan pertemuan kedua 96,15. Dengan demikian, rata-rata persentase 

nilai pelaksanaan pembelajaran dari dua pertemuan tersebut adalah sebesar 89,42. 

Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

dilaksanakan pada kelompok eksperimen telah memenuhi persyaratan pembelajaran 

dengan model pembelajaran mind mapping dan termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran mind mapping selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 18. 

 

4.5 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan metode uji hipotesis yang 

tepat dengan data yang diperoleh. Uji prasyarat analisis pada penelitian ini meliputi uji 

kesamaan rata-rata, uji normalitas, dan  homogenitas data. Data yang akan diuji yaitu 

data hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Debong Kidul pada materi Peristiwa 

Alam. 

4.5.1 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata pada penelitian ini dilakukan terhadap data nilai pretes 

kelompok yang akan digunakan sebagai subjek penelitian, baik kelompok kontrol 

maupun kelompok eksperimen. Pretes dilaksanakan pada hari Senin, 23 April 2012 

pada kelompok kontrol dan Selasa, 24 April 2012 pada kelompok eksperimen. Data 

nilai pretes selengkapnya pada lampiran 19. Untuk menguji kesamaan rata-rata, 

peneliti menggunakan uji independent sample t-test pada program SPSS versi 17 

dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Uji independent sample t test digunakan 

karena data pretes kelompok kontrol dan eksperimen terbukti berdistribusi normal dan 
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homogen. Hasil uji normalitas dan homogenitas nilai pretes dapat dilihat pada 

lampiran 20. Hasil uji independent sample t-test terhadap data nilai pretes kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata  

Nilai 
Pretes 

t-test for Equality of Means 
  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

-.981 71 .330 -4.606 4.694 

 
Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui nilai signifikansi = 0,330. Angka 

signifikansi tersebut lebih dari 0,05 (0,330 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan kemampuan awal antara kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen. Hasil uji kesamaan rata-rata dengan uji independent sample t-test dapat 

dilihat pada lampiran 21. 

4.5.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data hasil belajar (postes) kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dalam penelitian ini menggunakan uji Lilliefors dengan bantuan program 

SPSS versi 17. Data hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22, 

sedangkan simpulan data hasil uji normalitas data dengan program SPSS versi 17 

dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Postes 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Statistic Df Sig. 

Eksperimen .115 36 .200*

Kontrol .110 36 .200*
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Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) kedua data, baik data kelompok kontrol 

maupun eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova. Apabila nilai signifikansinya 

lebih dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal (Priyatno 2010: 73). 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

kelompok kontrol sebesar 0,200, sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 

0,200. Nilai signifikansi data kelompok kontrol dan eksperimen ternyata lebih dari 

0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

Setelah data diketahui berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

4.5.3 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilakukan setelah data diketahui berdistribusi normal. 

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas 

data. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levene dengan 

menggunakan program SPSS versi 17. Data hasil uji homogenitas data dapat dilihat 

pada lampiran 23, sedangkan simpulan data hasil uji homogenitas data dengan 

program SPSS versi 17 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Homogenitas Data Postes 

 
Nilai 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances 

F .479  

Sig. .491  
 

Untuk mengetahui data homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi (Sig.) uji F pada kolom nilai equal variances assumed. Jika nilai 

signifikansi uji F ≥ 0,05 maka dapat diartikan bahwa data homogen. Sebaliknya, jika 
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nilai signifikansi uji F < 0,05 maka data tidak homogen (Priyatno 2010: 32). 

Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji F dari data yang 

diuji adalah sebesar 0,491, dimana 0,491 > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data 

homogen.  

4.5.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, baik uji 

normalitas maupun uji homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas 

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka untuk uji hipotesisnya 

menggunakan uji independent sample t test dengan bantuan program SPSS versi 17. 

Uji hipotesis berguna untuk mengetahui kesimpulan penelitian dan untuk mengetahui 

hipotesis yang diterima.  

Dalam uji hipotesis, ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman. 

Ketentuan tersebut yaitu: jika thitung < ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka Ho 

diterima, dan jika thitung ≥ ttabel atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 73 orang, maka nilai derajat 

kebebasan (dk) = n – 2 = 73 – 2 = 71 dan taraf kesalahan 5% untuk uji 2 fihak maka 

dapat diketahui nilai ttabel = 1,980. Hasil lengkap penghitungan uji hipotesis terdapat 

pada lampiran 24. Simpulan hasil penghitungan uji hipotesis dengan menggunakan 

program SPSS versi 17 dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis 

Independent Sample t-test 

   Nilai 
   Equal variances 

assumed 
Equal variances not 

assumed 
t-test for Equality of 
Means 

 T .878 .877
Df 71 69.510
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Data dalam penelitian ini sudah diketahui homogen, maka untuk mengetahui 

hasil uji hipotesis dapat dilihat pada kolom Equal variances assumed. Sebaliknya jika 

data tidak homogen, untuk mengetahui hasil uji hipotesis dapat dilihat pada kolom 

Equal variances not assumed. Berdasarkan tabel 4.15, pada kolom Equal variances 

assumed dapat diketahui bahwa nilai thitung = 0,878 dan signifikansinya sebesar 0,383. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 0,878 < 1,980 atau thitung < ttabel 

dan 0,383 > 0,05 atau nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk pengujian hipotesis yang telah peneliti paparkan di atas, maka Ho diterima. 

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran mind 

mapping dan yang tidak. 

  

4.6 Pembahasan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran mind mapping terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa rata-rata 

persentase aktivitas belajar siswa pada pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional yaitu 61,25, sedangkan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping yaitu 73,04. Persentase rata-rata nilai aktivitas 

belajar siswa sebesar 61,25 dan 73,04 termasuk dalam kriteria tinggi. Namun, 

persentase aktivitas belajar kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok 

Sig. (2-tailed) .383 .384
Mean Difference 3.619 3.619

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower -4.599 -4.615
Upper 11.836 11.853
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kontrol. Jadi, dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran mind mapping dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa 

kelompok eksperimen dalam bertanya berkaitan dengan materi pelajaran saat 

pembelajaran. Siswa juga aktif berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan 

tugas kelompok membuat mind mapping. Selain itu, siswa juga lebih tekun dalam 

menyelesaikan tugas kelompok bila dibandingkan dengan siswa pada kelompok 

kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa nilai hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping lebih besar daripada nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA yang 

tidak menggunakan model pembelajaran mind mapping. Perbandingan perolehan nilai 

siswa dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut: 
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Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa 

Melalui diagram perbandingan hasil belajar siswa di atas, dapat diketahui 

jumlah siswa yang memperoleh nilai tertentu, baik dari kelompok kontrol maupun 
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kelompok eksperimen. Namun, jika hanya melihat diagram di atas belum dapat 

mengetahui kelompok mana yang lebih baik. Untuk mengetahui kelompok mana yang 

lebih baik dapat dilihat pada diagram perbandingan rata-rata nilai hasil belajar pada 

gambar 4.4.  Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Namun, selisih antara rata-rata 

nilai hasil belajar kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol tidak begitu besar. 

Selain itu, setelah dilakukan analisis secara statistik dengan uji hipotesis yang dihitung 

dengan rumus independent sample t test dengan menggunakan program SPSS versi 

17, diperoleh hasil thitung < ttabel yaitu 0,878 < 1,980 dan nilai signifikansi 0,383 atau 

signifikansi > 0,05. Dengan demikian, Ho diterima. Dengan kata lain, perbedaan rata-

rata nilai hasil belajar kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

mind mapping dengan kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model pembelajaran mind mapping tidak berpengaruh efektif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi Peristiwa Alam. 
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Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar 
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Diterimanya hipotesis nol pada penelitian ini tidak secara mutlak disebabkan 

tindakan yang diberikan, tetapi dikarenakan adanya kesesatan (error). Menurut 

Sulipan (t.t.), kesesatan tersebut ada dua macam, yaitu (1) kesesatan konstan, dan (2) 

kesesatan tidak konstan. Untuk memahami dua macam kesesatan tersebut, berikut 

akan dijelaskan lebih rinci. 

Kesesatan konstan merupakan akibat variabel ekstra yang selalu ada dalam 

setiap eksperimen. Variabel ini tidak dapat diketahui, tidak dapat diukur, dan sulit 

untuk dikendalikan, serta tidak mudah untuk diperhitungkan dan dipisahkan dengan 

perbedaan hasil yang ditimbulkan oleh variabel penelitian. Misalnya, pada kelompok 

kontrol terdapat siswa yang pada sore hari mengikuti pelajaran tambahan/privat. 

Selain itu, banyak orang tua/keluarga yang peduli sekali terhadap waktu dan 

kedisiplinan belajar anaknya. Dalam penelitian ini, kesesatan konstan yang sangat 

nampak jelas adalah pemahaman siswa tentang cara pembuatan mind mapping masih 

kurang. Kekurangpahaman tersebut menyebabkan siswa lebih berkonsentrasi untuk 

membuat mind mapping daripada memahami materi pembelajaran. Kekurangpahaman 

tersebut tidak mudah untuk dikendalikan dalam waktu singkat. Perlu waktu lama dan 

intensif untuk membiasakan siswa dalam membuat mind mapping. 

Sulipan menjelaskan bahwa, kesesatan tidak konstan adalah kesesatan yang 

terjadi pada satu atau beberapa kelompok dalam suatu penelitian, tetapi tidak terjadi 

pada satu kelompok lain. Kesesatan pada jenis ini ada kemungkinan dapat 

diperhatikan atau dikendalikan pada waktu mempersiapkan penelitian, atau 

menentukan pola penelitian. Kesesatan tipe ini dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, 

yaitu: (1) Kesesatan tipe S (Subjek), (2) Kesesatan tipe G (Group), dan (3) Kesesatan 

tipe R (Replikasi). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut. 
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Kesesaatan tipe S mempunyai ciri khusus yaitu, adanya fluktuasi subjek 

sampel pada suatu penugasan subjek ke dalam kelompok penelitian dan kelompok 

pembanding/kontrol pada suatu penelitian. Dari data nilai semester sebelumnya nilai 

kelompok eksperimen lebih besar dari nilai kelompok kontrol. Data nilai semester 1 

dapat dilihat pada lampiran 24. Namun, berdasarkan nilai pretes, nilai kelompok 

kontrol lebih besar daripada nilai kelompok eksperimen. Rata-rata nilai pretes 

kelompok kontrol sebesar 60,4 sedangkan kelompok eksperimen sebesar 55,8. 

Perubahan  nilai ini dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh 

peneliti. 

Kesesatan tipe G pada suatu penelitian dapat terjadi karena adanya variabel-

variabel luar yang mempengaruhi satu atau beberapa kelompok siswa dalam suatu 

kegiatan eksperimen, tetapi tidak menyangkut seluruh kelompok yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran pada kelompok eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping ada pengelompokan siswa secara heterogen. 

Pengelompokan ini berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan jenis kelamin. Tujuan 

utama dari pembentukan kelompok siswa ini adalah agar siswa lebih mudah dalam 

memahami materi pelajaran dengan benar bersama dengan teman sebayanya karena 

selama pembelajaran guru tidak memberikan penjelasan dengan berceramah kepada 

siswa agar siswa memahami materi. Selama pembelajaran, siswa berusaha memahami 

sendiri materi pembelajaran mengacu pada sumber belajar yang disediakan guru. Guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Pengelompokan siswa secara 

heterogen berdasarkan kemampuannya ternyata masih kurang dalam membantu siswa 

mencapai pemahaman yang diinginkan terhadap materi pembelajaran. Pengelompokan 

tersebut, juga harus memperhatikan status siswa dalam kelompok tersebut. Bila siswa 
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yang diterima dan berpengaruh dalam kelompok tersebut adalah anak pandai maka 

kemungkinan besar seluruh anggota kelompok dapat terbantu untuk memahami materi 

pembelajaran dengan benar. Namun, tidak semua siswa yang berpengaruh dalam 

kelompok adalah siswa yang pandai. Hal inilah yang mempengaruhi tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Akibatnya hasil pembelajaran pun 

tidak maksimal. 

Model mengajar yang pernah diberikan sebelumnya dapat memberikan 

landasan yang menguntungkan dan dapat pula memberikan kerugian bagi model yang 

sedang dicobakan. Dalam penelitian ini, kelompok kontrol menggunakan model 

konvensional dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi yang merupakan 

metode yang sudah biasa diterapkan. Metode-metode tersebut tidak menimbulkan 

kesulitan maupun hambatan bagi siswa dalam belajar sehingga hasil belajarnya 

optimal. Berbeda dengan siswa dalam kelompok eksperimen yang tidak terbiasa 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran mind mapping. Model 

pembelajaran mind mapping merupakan hal yang baru bagi siswa. Akibatnya siswa 

tidak terfokus pada materi pembelajarannya, melainkan lebih terfokus dalam membuat 

mind mapping-nya sehingga hasil belajarnya tidak maksimal, terlebih bila waktu yang 

digunakan guru untuk mengenalkan model mind mapping singkat. Selain itu, 

kelemahan lain dari model pembelajaran mind mapping yaitu memerlukan waktu yang 

lama pada awal-awal penerapannya. Siswa menghabiskan waktu yang banyak hanya 

untuk membuat mind mapping karena belum begitu paham dan masih terlalu asyik 

dengan hal yang baru dikenalnya. Inilah yang disebut kesesatan R. Kesesatan ini 

terjadi akibat waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakn pembelajaran dengan model 

pembelajaran mind mapping relatif lebih lama dan membutuhkan pembiasaan. Agar 

hal ini tidak terjadi maka sebaiknya sebelum mengukur hasil belajar siswa pada 
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pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran mind mapping, siswa 

dibiasakan dengan model ini. Apabila siswa sudah terbiasa, maka siswa tidak lagi 

hanya terfokus pada pembuatan mind mapping. Dengan demikian, waktu yang 

diperlukan untuk menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran menjadi 

lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 



79 
 

 

 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Debong Kidul Kota 

Tegal menunjukkan bahwa: 

(1) Penggunaan metode mind mapping dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA pada materi pokok Peristiwa Alam. Terbukti 

dengan aktivitas belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih baik daripada 

pada kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol rata-rata persentase aktivitas 

belajar siswa sebesar 61,25, sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 

73,04.  

(2) Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan rumus independent sample t test  pada 

dengan taraf signifikasi 5% (0,05) dengan menggunakan program SPSS versi 

17 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,383. Nilai signifikansi sebesar 0,383 

> 0,05 maka Ho diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

hasil belajar IPA pada materi Peristiwa Alam yang signifikan antara siswa 

kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping dan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Hasil yang tidak signifikan tersebut muncul karena ada faktor 

lain di luar kendali peneliti sehingga muncul kesesatan dalam penelitian. 

Munculnya kesesatan kemungkinan terjadi karena adanya perubahan 

kemampuan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen,  siswa pada 

kelompok eksperimen belum memahami cara pembuatan mind mapping, 

pengaruh siswa dalam kelompok, serta kelompok eksperimen belum terbiasa 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran mind mapping.  

 71 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut:  

(1) Model pembelajaran mind mapping yang telah peneliti terapkan menunjukan 

hasil yang positif yakni adanya peningkatan aktivitas belajar. Selain itu, nilai 

hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan model pembelajaran mind 

mapping lebih baik daripada pembelajaran dengan model konvensional 

meskipun belum signifikan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada 

guru dan sekolah agar model pembelajaran mind mapping tetap dijadikan 

alternatif model pembelajaran di Sekolah Dasar dengan syarat guru sudah 

memahami model mind mapping dan siswa telah menguasai cara pembuatan 

mind mapping dengan baik. Agar siswa menguasai cara pembuatan mind 

mapping dengan baik maka perlu pembiasaan sebelum guru menilai hasil 

belajar siswa pada pembelajaran dengan model pembelajaran mind mapping. 

Syarat lainnya, apabila guru ingin menerapkan model pembelajaran mind 

mapping secara berkelompok untuk menilai interaksi sosial siswa maka guru 

hendaknya memperhatikan pengelompokan siswa. Namun, bila guru hanya 

ingin menilai hasil belajar siswa maka akan lebih efektif menerapkan model 

pembelajaran mind mapping secara individual. 

(2) Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian baru tentang 

model pembelajaran mind mapping dengan memperhatikan kemungkinan-

kemungkinan kesesatan yang muncul dalam penelitian ini. Dengan demikian, 
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penelitian lanjutan ataupun penelitian baru tentang model pembelajaran mind 

mapping yang dilaksanakan dapat menunjukkan hasil yang signifikan. 
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Lampiran 1 
Data Populasi 

Daftar Nama Siswa Kelas VA  
SD Negeri Debong Kidul Tahun Pelajaran 2011/2012 

 
NO. NIS Nama
1. 2430 Puji Astuti
2. 2532 Ahmad Faozi
3. 2538 Dian Saputra
4. 2567 Aliza Aprilia Putri
5. 2569 Agil Fatkhurrohman
6. 2571 Ardillah Khasanah
7. 2572 Anggi Selviana C.
8. 2573 Annisa Ade Lyona
9. 2574 Beta Yulia Andini
10. 2575 Dian Eka Prastiwi
11. 2576 Deni Wijaya Saputra
12. 2580 Ivan Sulaeman
13. 2581 Melina Syehti
14. 2582 Moh.Bagus Farkhansyah
15. 2583 Moh.Azhar Ramdani
16. 2584 Muh.Junaedi
17. 2585 Moh.Rofiul Alam
18. 2586 Moh.Faizin
19. 2587 Moh. Faozan Bachri
20. 2589 Nurul Qomariyah
21. 2590 Nadia Febriani
22. 2591 Nurul Mustofa
23. 2592 Novitasari
24. 2593 Riska Desiana
25. 2595 Shofiyyah
26. 2596 Safitri Nur Khairunisa
27. 2597 Sofia Nurafifah
28. 2598 Tri Susela
29. 2599 Tri Utami Inayah
30. 2560 Windi Rizi Anisa
31. 2601 Wildan Rezi R.
32. 2602 Zahra Berliana S. Putri
33. 2603 Winda Fitrotunisa
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34. 2643 Imron Fatkhul Muiz
35. 2876 Merdita Rizqia Nikma M.
36. 2877 Moh. Rizki Arifudin
37. 2958 Febri Pradiansa
38. 2959 Silvia Nurlaeli

 
 
 

Daftar Nama Siswa Kelas VB 
SD Negeri Debong Kidul Tahun Pelajaran 2011/2012 

 
NO. NIS Nama

1. 2424 Mila Djayanti
2. 2799 Intan Juwita Sari
3. 2516 Moh. Irza Maulana
4. 2466 Eliza Khumaeroh
5. 2467 Eko Sukandar
6. 2534 Condro Prayoga
7. 2551 Rizki Ika Megiani
8. 2638 Eva Juliana
9. 2578 Fitriana 
10. 2637 Moh. Rizki Cahaya M.
11. 2603 Abdullah Mubarok
12. 2604 Akbar Qursani
13. 2605 Ayu Aditia Sari
14. 2606 Chamidah
15. 2607 Deviana Eka Prastiwi
16. 2608 Faikhotunnisa
17. 2609 Febrina Sheila S.
18. 2610 Hikmah Hani Muzaroh
19. 2611 Indah Kurotun Ayuni
20. 2612 Kamelia Febriana
21. 2613 Koriyah
22. 2614 Lathifah Sekar Budiani
23. 2615 Lia Fitriani
24. 2616 Lulu Maknun S.
25. 2617 Marliana Azizah
26. 2618 Moh. Rizki
27. 2620 Moh. Aqib
28. 2621 Moh. Fajar Fandika
29. 2622 Moh. Khafid Syahdani
30. 2623 Moh. Naufal
31. 2624 Neli Suciani
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32. 2625 Nur Faizi
33. 2626 Nurul Marifatus S.
34. 2627 Rafi Al Fares
35. 2628 Rohmatul Khasanah
36. 2629 Siska Ameliani
37. 2630 Siska Nurmila Diah
38. 2631 Silvia Oktaviani
39. 2632 Siti Aisah
40. 2878 Eka Candra Kirana

 

 

Lampiran 2 

Data Sampel 

Daftar Nama Siswa Kelas VA (Kelompok Eksperimen) 

SD Negeri Debong Kidul Tahun Pelajaran 2011/2012 

NO. NIS Nama
1. 2430 Puji Astuti
2. 2532 Ahmad Faozi
3. 2538 Dian Saputra
4. 2567 Aliza Aprilia Putri
5. 2569 Agil Fatkhurrohman
6. 2571 Ardillah Khasanah
7. 2572 Anggi Selviana C.
8. 2573 Annisa Ade Lyona
9. 2575 Dian Eka Prastiwi
10. 2576 Deni Wijaya Saputra
11. 2580 Ivan Sulaeman
12. 2581 Melina Syehti
13. 2582 Moh.Bagus Farkhansyah
14. 2583 Moh.Azhar Ramdani
15. 2584 Muh.Junaedi
16. 2585 Moh.Rofiul Alam
17. 2586 Moh.Faizin
18. 2587 Moh. Faozan Bachri
19. 2589 Nurul Qomariyah
20. 2590 Nadia Febriani
21. 2591 Nurul Mustofa
22. 2592 Novitasari
23. 2593 Riska Desiana
24. 2595 Shofiyyah
25. 2596 Safitri Nur Khairunisa
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26. 2597 Sofia Nurafifah
27. 2598 Tri Susela
28. 2599 Tri Utami Inayah
29. 2560 Windi Rizi Anisa
30. 2601 Wildan Rezi R.
31. 2602 Zahra Berliana S. Putri
32. 2603 Winda Fitrotunisa
33. 2643 Imron Fatkhul Muiz
34. 2876 Merdita Rizqia Nikma M.
35. 2877 Moh. Rizki Arifudin
36. 2958 Febri Pradiansa
37. 2959 Silvia Nurlaeli

 
 
 
 
 

Daftar Nama Siswa Kelas VB (Kelompok Kontrol) 

SD Negeri Debong Kidul Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

NO. NIS Nama
1. 2424 Mila Djayanti
2. 2516 Moh. Irza Maulana
3. 2466 Eliza Khumaeroh
4. 2467 Eko Sukandar
5. 2534 Condro Prayoga
6. 2551 Rizki Ika Megiani
7. 2638 Eva Juliana
8. 2578 Fitriana 
9. 2637 Moh. Rizki Cahaya M.
10. 2603 Abdullah Mubarok
11. 2604 Akbar Qursani
12. 2606 Chamidah
13. 2607 Deviana Eka Prastiwi
14. 2608 Faikhotunnisa
15. 2610 Hikmah Hani Muzaroh
16. 2611 Indah Kurotun Ayuni
17. 2612 Kamelia Febriana
18. 2613 Koriyah
19. 2615 Lia Fitriani
20. 2616 Lulu Maknun S.
21. 2617 Marliana Azizah
22. 2618 Moh. Rizki
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23. 2620 Moh. Aqib
24. 2621 Moh. Fajar Fandika
25. 2622 Moh. Khafid Syahdani
26. 2623 Moh. Naufal
27. 2624 Neli Suciani
28. 2625 Nur Faizi
29. 2626 Nurul Marifatus S.
30. 2627 Rafi Al Fares
31. 2628 Rohmatul Khasanah
32. 2629 Siska Ameliani
33. 2630 Siska Nurmila Diah
34. 2631 Silvia Oktaviani
35. 2632 Siti Aisah
36. 2878 Eka Candra Kirana
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Lampiran 3 

Silabus, RPP, kisi-kisi soal 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Debong Kidul 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : V/2 
Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 
Kompetensi Dasar : 7.6.  Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

  lingkungan  

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi
waktu 

Bentuk 
Penilaian Sumber Belajar

Peristiwa Alam 
di Indonesia    

1. Menjelaskan dampak peristiwa 
alam terhadap kehidupan 
manusia, hewan, dan 
lingkungan. 

2. Memberi saran cara mencegah 
atau  mengatasi terjadinya 
peristiwa alam tertentu (banjir, 
tsunami, gempa bumi, angin 
puting beliung, gunung meletus, 
dan tanah longsor) 

Mendiskusikan dampak peristiwa 
alam dan cara mencegah atau
mengatasi peristiwa alam tersebut 

4 jp x 
35 

menit 

Pilihan 
Ganda 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Gambar 
peristiwa alam

• Media audio 
visual berupa 
video 
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SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SD Negeri Debong Kidul 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/2 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar : 7.6.  Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

  lingkungan  

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi
waktu 

Bentuk 
Penilaian Sumber Belajar

Peristiwa Alam 
di Indonesia    

1. Menyebutkan peristiwa alam 
yang dapat dicegah dan yang 
tidak dapat dicegah 

2. Mengelompokkan peristiwa alam 
berdasarkan penyebabnya 

3. Mengidentifikasi penyebab 
terjadinya peristiwa alam tertentu 
(banjir, tsunami, gempa bumi, 
angin puting beliung, gunung 
meletus, dan tanah longsor) 

4. Mengidentifikasi dampak 
terjadinya peristiwa alam tertentu 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat 
mengelompokkan peristiwa alam 
berdasarkan penyebabnya 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat 
mengelompokkan peristiwa alam 
yang dapat dicegah dan yang 
tidak dapat dicegah 

3. Dengan membuat mind mapping
secara berkelompok, siswa dapat 
mengidentifikasi penyebab 
terjadinya peristiwa alam tertentu

4. Dengan membuat mind mapping

4 jp x 
35 

menit 

Pilihan 
Ganda 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Gambar 
peristiwa alam

• Media audio 
visual berupa 
video 
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(banjir, tsunami, gempa bumi, 
angin puting beliung, gunung 
meletus, dan tanah longsor) bagi 
makhluk hidup dan lingkungan  

5. Mengidentifikasi cara  mencegah 
atau mengatasi terjadinya 
peristiwa alam tertentu (banjir, 
tsunami, gempa bumi, angin 
puting beliung, gunung meletus, 
dan tanah longsor) 

secara berkelompok, siswa dapat 
mengidentifikasi dampak 
terjadinya peristiwa alam tertentu 
bagi makhluk hidup dan 
lingkungan 

5. Dengan membuat mind mapping
secara berkelompok, siswa dapat 
menjelaskan cara mencegah atau 
mengatasi terjadinya peristiwa 
alam tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Eksperimen Pertemuan ke 1 

 

 Nama Sekolah : SD Negeri Debong Kidul  

 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester : V/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

B. Kompetensi  Dasar 

7.6. Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 

1. Menyebutkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan yang tidak dapat 

dicegah 

2. Mengelompokkan peristiwa alam berdasarkan penyebabnya 

3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, 

tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, dan tanah 

longsor) 

4. Mengidentifikasi dampak terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, tsunami, 

gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, dan tanah longsor) bagi 

makhluk hidup dan lingkungan  

5. Mengidentifikasi cara  mencegah atau mengatasi terjadinya peristiwa alam 

tertentu (banjir, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, 

dan tanah longsor) 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan penyebabnya 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat mengelompokkan peristiwa alam yang 
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dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah 
3. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 

mengidentifikasikan penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu 
4. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 

mengidentifikasikan dampak terjadinya peristiwa alam tertentu bagi makhluk 
hidup dan lingkungan 

5. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 
menjelaskan cara mencegah terjadinya peristiwa alam tertentu 

6. Dengan membuat mind mapping secara berkelompok, siswa dapat 
menjelaskan cara mengatasi terjadinya peristiwa alam tertentu 

E. Materi Ajar 
Peristiwa Alam di Indonesia 
1. Banjir 
2. Tanah Longsor 
3. Gunung Meletus  

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok 

2. Model : Mind mapping  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

2. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

3. Guru melakukan presensi 

4. Guru mengondisikan kelas 

5. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

peristiwa alam sehingga membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang 

segala hal yang berkaitan dengan peristiwa alam 

6. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi (15 menit) 
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1) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang peristiwa alam yang 

dapat dicegah dan tidak dapat dicegah 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang peristiwa alam karena 

faktor alam maupun faktor manusia 

3) Siswa menonton dan memperhatikan video yang diputar oleh guru 

4) Siswa membaca materi yang sudah ditentukkan oleh guru (banjir, 

tanah longsor, dan gunung meletus) 

b. Elaborasi (40 menit) 

1) Siswa dibagi menjadi 9 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa 

2) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok 

yang harus dikerjakan 

3) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara membuat 

mind mapping  

4) Siswa membuat mind mapping secara berkelompok 

5) Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan kelas untuk 

menempelkan mind mapping karya kelompoknya dan menjelaskan 

mind mapping tersebut (presentasi) 

6) Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memilih kelompok terbaik 

2) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang belum 

dipahami 

3) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik 

terutama yang kurang aktif 

3. Kegiatan Akhir (5menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

b. Guru melakukan evaluasi secara lisan 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar peristiwa alam, gambar mind mapping, video 

Sumber belajar : -  buku paket karangan Haryanto. 2004. Sains Untuk 

   Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga 

- Buku BSE:  

• Azmiyawati, Choiril dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas 

untuk kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

• Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian awal, proses, produk, akhir 

2. Teknik penilaian : non tes dan tes 

3. Jenis penilaian : observasi dan lisan 

4. Bentuk penilaian : pengamatan dan soal uraian 

5. Alat penilaian : lembar pengamatan 

Tegal, 28 April 2012 

 

Guru Kelas, 

 
Sismiatun, S.Pd.SD. 

NIP.19560727 197802 2 002 

Peneliti, 

 

 

Chusnul Nurroeni 

NIM.1402408047 
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Lampiran RPP 

Lampiran RPP 1 

Lembar Pengamatan 

No. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 
Skor Persentase 

A B C D E 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
dst         

 
Skor maksimal = 20 

Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 



95 
 

 

 

C = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok  

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskorsiswaaktivitasPersentase =  

 

Lampiran RPP 2 

Lembar Penilaian Produk (Mind Mapping) 

No. Nama Kelompok 
Aspek Yang Dinilai 

Skor Total 
A B C 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

8.      

Dst.      
 

 

Keterangan: 

A  : Perbendaharaan Kata 

B  :  Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 

C  :  Pengorganisasian informasi menunjukkan hubungan antarkonsep 

Skor maksimal = 12 

Penilaian = 100x
maksimalSkor
perolehanSkor  

 

Petunjuk Penilaian Mind Mapping 
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A. Perbendaharaan Kata 

4 semua konsep/istilah tercakup ke dalam mind mapping (100%) 
3 sebagian besar konsep/istilah tercakup ke dalam mind mapping (90–99%)
2 beberapa konsep/istilah tidak tercakup ke dalam mind mapping (80–89%)
1 banyak konsep/istilah tidak tercakup ke dalam mind mapping (<80%) 

 

B. Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 

4 siswa memahami seluruh konsep dan istilah yang ada dalam mind mapping
3 siswa memahami sebagian besar konsep dan istilah yang ada dalam mind 

mapping 
2 siswa memahami separuh konsep dan istilah yang ada dalam mind mapping
1 siswa memahami sebagian kecil konsep dan istilah yang ada dalam mind 

mapping 
 

C. Pengorganisasian informasi menunjukkan hubungan antarkonsep 

4 Percabangan mind mapping mendetail dan hubungan antar-ide tampak 
jelas; kata dan simbol mendukung keterhubungan mind mapping melalui 
kejelasan dan warna  

3 Percabangan mind mapping mendetail dan sebagian besar hubungan antar-
ide tampak jelas; kata dan simbol biasanya mendukung keterhubungan 
mind mapping melalui kejelasan dan warna  

2 Percabangan mind mapping tidak mendetail dan hubungan antar-ide tidak 
berkembang; kata dan simbol disajikan secara terbatas 

1 Terbatas atau tidak ada percabangan dan hubungan antar-ide tidak 
berkembang; kata dan simbol sebagian besar hilang/tidak dimunculkan 

 

 

 

Lampiran RPP 3 

Media gambar 
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3. Cara mengatasi banjir: a) tidak membuang sampah di sungai/selokan, b) 

melakukan penghijauan, c) membersihkan selokan secara rutin (kebijaksanaan 

guru) 

4. Penyebab tanah longsor: a)hujan deras, b) penebangan hutan secara liar, c) tidak 

melakukan penggalian tanah di daerah lereng (kebijaksanaan guru) 

5. Dampak gunung meletus: a) timbul korban jiwa, b) merusak rumah penduduk, c) 

abu vulkanik dapat mengganggu pernafasan (kebijaksanaan guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Kelompok Eksperimen Pertemuan ke 2 
Nama Sekolah : SD Negeri Debong Kidul  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : V/1 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi 
7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 
B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasikan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 
bagi makhuk hidup dan lingkungan 

C. Indikator 
1. Mengidentifikasikan penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, 

tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, dan tanah 
longsor) 

2. Mengidentifikasikan dampak terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, 
tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, dan tanah 
longsor) bagi makhluk hidup dan lingkungan  

3. Mengidentifikasikan cara mencegah atau mengatasi terjadinya peristiwa alam 
tertentu (banjir, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, 
dan tanah longsor) 

D. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan membuat peta pikiran secara berkelompok, siswa dapat menyebutkan 

penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu 
2. Dengan membuat peta pikiran secara berkelompok, siswa dapat menyebutkan 

dampak terjadinya peristiwa alam tertentu bagi makhluk hidup dan lingkungan 
3. Dengan membuat peta pikiran secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan 

cara mencegah terjadinya peristiwa alam tertentu 
4. Dengan membuat peta pikiran secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan 

cara mengatasi terjadinya peristiwa alam tertentu 
E. Materi Ajar 

Peristiwa Alam di Indonesia 
1. Gempa Bumi 
2. Tsunami 
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3. Angin Puting Beliung 
F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok 
2. Model : Mind mapping  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (3 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 
b. Guru melakukan presensi 
c. Guru mengkondisikan kelas 
d. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya kepada 

siswa 
e. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Siswa bersama guru mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya 
2) Siswa menonton dan memperhatikan video yang diputar oleh guru 
3) Siswa membaca materi yang sudah ditentukkan oleh guru (gempa 

bumi, tsunami, dan angin puting beliung) 
b. Elaborasi (40 menit) 

1) Siswa dibagi menjadi 9 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 
2) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok yang 

harus dikerjakan 
3) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara membuat peta 

pikiran  
4) Siswa membuat peta pikiran secara berkelompok 
5) Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan kelas untuk 

menempelkan peta pikiran karya kelompoknya dan menjelaskan peta 
pikiran tersebut (presentasi) 

6) Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 
c. Konfirmasi (2 menit) 

1) Guru memilih kelompok terbaik 
2) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang belum 

dipahami 
3) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik 

terutama yang kurang aktif 
3. Kegiatan Akhir (15 menit) 
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a. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran 
b. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 
c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
 
H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar peristiwa alam, gambar peta pikiran, video tentang 
peristiwa alam 

Sumber belajar : - buku paket karangan Haryanto. 2004. Sains Untuk Sekolah 
Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga 
- Buku BSE:  

o Azmiyawati, Choiril,dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk 
kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

o Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 
Untuk SD dan MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 
Depdiknas 

I. Penilaian 
1. Prosedur penilaian : penilaian proses, produk, dan akhir 
2. Teknik penilaian  : non tes dan tes 
3. Jenis penilaian : observasi dan tertulis 
4. Bentuk penilaian : pengamatan dan pilihan ganda 
5. Alat penilaian : lembar evaluasi, lembar pengamatan, kunci jawaban 

 Tegal, 9 Mei 2012 

Guru Kelas, 

 
Sismiatun, S.Pd.SD 

NIP.19560727 197802 2 002 

Peneliti, 

 

 

Chusnul Nurroeni 

NIM.1402408047 
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Lampiran RPP 

Lampiran RPP 1 

Lembar Pengamatan 

No. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 
Skor Persentase 

A B C D E 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
dst         

 
Skor maksimal = 20 

Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

C = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok  

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskorsiswaaktivitasPersentase =  

Lampiran RPP 2 

Lembar Penilaian Produk (Mind Mapping) 

No. Nama Kelompok 
Aspek Yang Dinilai 

Skor Total 
A B C 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

8.      

Dst.      
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 Keterangan: 

A  : Perbendaharaan Kata 

B  :  Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 

C  :  Pengorganisasian informasi menunjukkan hubungan antarkonsep 

Skor maksimal = 12 

Penilaian = 100x
maksimalSkor
perolehanSkor  

Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

A. Perbendaharaan Kata 

4 semua konsep/istilah tercakup ke dalam mind mapping (100%) 
3 sebagian besar konsep/istilah tercakup ke dalam mind mapping (90–99%)
2 beberapa konsep/istilah tidak tercakup ke dalam mind mapping (80–89%)
1 banyak konsep/istilah tidak tercakup ke dalam mind mapping (<80%) 

 

B. Keakuratan konsep dan istilah ilmiah 

4 siswa memahami seluruh konsep dan istilah yang ada dalam mind mapping
3 siswa memahami sebagian besar konsep dan istilah yang ada dalam mind 

mapping 
2 siswa memahami separuh konsep dan istilah yang ada dalam mind mapping
1 siswa memahami sebagian kecil konsep dan istilah yang ada dalam mind 

mapping 
 

C. Pengorganisasian informasi menunjukkan hubungan antarkonsep 

4 Percabangan mind mapping mendetail dan hubungan antar-ide tampak 
jelas; kata dan simbol mendukung keterhubungan mind mapping melalui 
kejelasan dan warna  

3 Percabangan mind mapping mendetail dan sebagian besar hubungan antar-
ide tampak jelas; kata dan simbol biasanya mendukung keterhubungan 
mind mapping melalui kejelasan dan warna  

2 Percabangan mind mapping tidak mendetail dan hubungan antar-ide tidak 
berkembang; kata dan simbol disajikan secara terbatas 

1 Terbatas atau tidak ada percabangan dan hubungan antar-ide tidak 
berkembang; kata dan simbol sebagian besar hilang/tidak dimunculkan 
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Lampiran RPP 4 

Soal Evaluasi 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu : 15 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Peristiwa alam yang terjadi murni karena faktor alam yaitu .... 

a. gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor 

b. gempa bumi, tsunami, banjir 

c. gempa bumi, gunung meletus, tsunami 

d. gempa bumi, gunung meletus, banjir 

2. Perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai   c. pergerakan lempeng bumi 

b. penggundulan hutan    d. hujan yang sangat deras  

3. Gunung meletus terjadi akibat.... 

a. adanya gempa bumi    c. banjir lahar dingin 

b. pergeseran lempeng bumi   d. tekanan dari dalam perut bumi 

4. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan 

terjadinya.... 

a. tsunami 

b. tanah longsor 

c. banjir 

d. angin puting beliung 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Melakukan penghijauan 

2) Melakukan penggundulan hutan 

3) Melakukan sistem tebang pilih 

4) Membersihkan saluran air secara rutin 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan cara mencegah banjir yaitu pernyataan 

nomor.... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 2, dan 4 

d. 2, 3, dan 4 

6. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 
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a. Mencegah tanah longsor 

b. Menambah keindahan bukit 

c. Mengurangi polusi udara 

d. Mencegah banjir 

7. Dampak dari peristiwa banjir, antara lain .... 

a. merusak rumah penduduk dan menimbulkan banjir lahar dingin 

b. merusak area persawahan dan menimbulkan penyakit kulit 

c. timbul penyakit kulit, diare, dan menyebabkan tsunami 

d. merusak area persawahan dan menyebabkan tsunami 

8. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Banjir lahar dingin 

3) Gempa bumi 

4) Hujan abu 

5) Hujan asam 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat adanya 

gunung meletus yaitu nomor .... 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 3, dan 6 

c. 2, 3, dan 4 

d. 3, 4, dan 5 

9. Dampak positif dari gunung meletus yaitu .... 

a. menyuburkan tanah  c. udara menjadi bersih 

b. pemandangan menjadi indah  d. lingkungan menjadi nyaman 

10. Tanah longsor dapat menyebabkan.... 

a. mengganggu jalur penerbangan  c. rumah penduduk tertimbun tanah 

b. terjadi banjir lahar dingin  d. timbul penyakit kulit dan diare 

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Menimbun rumah penduduk 

3) Merusak rumah penduduk 

4) Menimbulkan penyakit kulit 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak dari angin puting beliung yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 
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12. Gempa bumi dapat menyebabkan.... 

a. hujan abu  c. hujan asam 

b. muncul penyakit kulit  d. keretakan tanah  

13. Tsunami dapat mengakibatkan.... 

a. jatuh korban jiwa dan terjadi hujan abu 

b. terjadi banjir lahar dingin dan hujan abu 

c. bangunan rusak dan terjadi hujan asam 

d. bangunan rusak dan jatuh korban jiwa 

14. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa yaitu.... 

a. seismograf  c. paragraf 

b. termograf  d. homograf 

15. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Tanah longsor 

3) Gunung meletus 

4) Banjir 

5) Gempa bumi 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu.... 

a. 1, 2, dan 3  c. 2, 3, dan 5 

b. 2, 3, dan 4  d. 1, 3, dan 5 

16. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara yaitu.... 

a. barometer  c. termometer 

b. anemometer  d. hidrometer 

17. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung meletus disebut.... 

a. air raksa 

b. abu vulkanik 

c. lava 

d. magma 

18. Gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi disebut gempa.... 

a. vulkanik 

b. tektonik 

c. mekanik 

d. runtuhan 

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Memasang alat deteksi tsunami dini di lepas pantai 
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3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Menanam hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk cara mengurangi dampak tsunami 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3  d. 2 dan 4 

 

20. Tanda akan terjadi tsunami yaitu.... 

a. air laut menguap  c. muncul awan comulus nimbus 

b. air laut tiba-tiba surut  d. penurunan suhu secara drastis 

Kunci Jawaban 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. C 

11. B 

12. D 

13. D 

14. A 

15. D 

16. A 

17. C 

18. B 

19. D 

20. B 

 

Penilaian = 100x
maksimalSkor
perolehanSkor  

Skor maksimal = 20 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Kontrol Pertemuan ke 1 

 

 Nama Sekolah : SD Negeri Debong Kidul  

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester  : V/2 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhuk hidup dan lingkungan 

 

A. Indikator 

1. Menyebutkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah 

2. Mengelompokkan peristiwa alam berdasarkan penyebabnya 

3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, tanah 

longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung) 

4. Mengidentifikasi dampak terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, tanah 

longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung) 

bagi makhluk hidup dan lingkungan  

5. Menjelaskan cara mencegah terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir dan 

tanah longsor) 

6. Menjelaskan cara mengatasi terjadinya peristiwa alam tertentu (tsunami dan 

gempa bumi) 

 

D. Tujuan Pembelajaran 
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1. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan peristiwa alam yang dapat 

dicegah dan yang tidak dapat dicegah 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan penyebabnya 

3. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu 

4. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi dampak 

terjadinya peristiwa alam tertentu bagi makhluk hidup dan lingkungan 

5. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan cara 

mencegah terjadinya peristiwa alam tertentu 

6. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan cara 

mengatasi terjadinya peristiwa alam tertentu 

 

E. Materi Ajar 

Peristiwa Alam di Indonesia 

1. Banjir 

2. Tanah Longsor 

3. Gunung Meletus  

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

b. Guru melakukan presensi 

c. Guru mengondisikan kelas 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang peristiwa 

alam sehingga membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang segala hal 

yang berkaitan dengan peristiwa alam 

e. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 
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2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang peristiwa alam yang dapat 

dicegah dan tidak dapat dicegah 

2) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang peristiwa alam karena faktor 

alam maupun faktor manusia 

3) Siswa menonton dan memperhatikan video yang diputar oleh guru 

4) Siswa membaca materi yang sudah ditentukkan oleh guru (banjir, tanah 

longsor, dan gunung meletus) 

b. Elaborasi (40 menit) 

1) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6-7 siswa 

2) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok yang 

harus dikerjakan 

3) Siswa berdiskusi secara berkelompok 

4) Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya 

5) Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memilih kelompok terbaik 

2) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang belum 

dipahami 

3) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik 

terutama yang kurang aktif 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

b. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar peristiwa alam, gambar peta pikiran, video tentang 

peristiwa alam 

Sumber belajar : - buku paket karangan Haryanto. 2004. Sains Untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga 

- Buku BSE:  

o Azmiyawati, Choiril,dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk 

kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

o Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

Untuk SD dan MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian awal, proses, dan akhir 

2. Teknik penilaian  : non tes dan tes 

3. Jenis penilaian  : observasi dan tertulis 

4. Bentuk penilaian  : pengamatan dan soal uraian 

5. Alat penilaian  : lembar evaluasi, lembar pengamatan, kunci jawaban 

 Tegal, 23 April 2012 

Guru Kelas, 

 
Tuti Alawiyah, A.Ma 

Peneliti, 
 
 
 

Chusnul Nurroeni 

NIM.1402408047 
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Lampiran RPP 

Lampiran RPP 1 

Lembar Pengamatan  

No. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 
Skor Persentase 

A B C D E 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
dst         

 
Skor maksimal = 20 

Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

C = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok  

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskorsiswaaktivitasPersentase =  

Lampiran 2 

Soal Evaluasi 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebutkan 2 peristiwa alam yang dapat dicegah! 

2. Sebutkan 4 peristiwa alam yang tidak dapat dicegah! 

3. Sebutkan 3 cara mengatasi banjir!  

4. Sebutkan 3 penyebab tanah longsor! 

5. Sebutkan 3 dampak gunung meletus! 

 

Kunci Jawaban 

1. Peristiwa alam yang dapat dicegah antara lain banjir dan tanah longsor 

2. Peristiwa alam yang tidak dapat dicegah: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 
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dan angin puting beliung 

3. Cara mengatasi banjir: a) tidak membuang sampah di sungai/selokan, b) 

melakukan penghijauan, c) membersihkan selokan secara rutin (kebijaksanaan 

guru) 

4. Penyebab tanah longsor: a)hujan deras, b) penebangan hutan secara liar, c) tidak 

melakukan penggalian tanah di daerah lereng (kebijaksanaan guru) 

5. Dampak gunung meletus: a) timbul korban jiwa, b) merusak rumah penduduk, c) 

abu vulkanik dapat mengganggu pernafasan (kebijaksanaan guru) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelompok Kontrol Pertemuan ke 2 

 

 Nama Sekolah : SD Negeri Debong Kidul  

 Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

 Kelas/Semester  : V/2 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya 

bagi makhuk hidup dan lingkungan 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan peristiwa alam yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah 

2. Mengelompokkan peristiwa alam berdasarkan penyebabnya 

3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, tanah 

longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung) 

4. Mengidentifikasi dampak terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir, tanah 

longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung) 

bagi makhluk hidup dan lingkungan  

5. Menjelaskan cara mencegah terjadinya peristiwa alam tertentu (banjir dan 

tanah longsor) 

6. Menjelaskan cara mengatasi terjadinya peristiwa alam tertentu (tsunami dan 

gempa bumi) 
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D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan peristiwa alam yang dapat 

dicegah dan yang tidak dapat dicegah 

2. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan peristiwa alam 

berdasarkan penyebabnya 

3. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

penyebab terjadinya peristiwa alam tertentu 

4. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat mengidentifikasi dampak 

terjadinya peristiwa alam tertentu bagi makhluk hidup dan lingkungan 

5. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan cara 

mencegah terjadinya peristiwa alam tertentu 

6. Dengan berdiskusi secara berkelompok, siswa dapat menjelaskan cara 

mengatasi terjadinya peristiwa alam tertentu 

 

E. Materi Ajar 

Peristiwa Alam di Indonesia 

1. Gempa Bumi 

2. Tsunami 

3. Angin Puting Beliung 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa 

b. Guru melakukan presensi 

c. Guru mengkondisikan kelas 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya 

kepada siswa 

e. Guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 
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2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Siswa bersama guru mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya 

2) Siswa menonton dan memperhatikan video yang diputar oleh guru 

3) Siswa membaca materi yang sudah ditentukkan oleh guru (gempa 

bumi, tsunami, dan angin puting beliung) 

 

b. Elaborasi (30 menit) 

1) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6-7 siswa 

2) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok yang 

harus dikerjakan 

3) Siswa berdiskusi secara berkelompok 

4) Setiap kelompok mewakilkan 1 orang maju ke depan kelas untuk 

membacakan hasil diskusi kelompoknya 

5) Kelompok lain menanggapi dan dibahas bersama guru 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang belum 

dipahami 

2) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik 

terutama yang kurang aktif 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

b. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : gambar peristiwa alam, gambar peta pikiran, video tentang 

peristiwa alam 

Sumber belajar : - buku paket karangan Haryanto. 2004. Sains Untuk Sekolah 

Dasar Kelas V. Jakarta: Erlangga 
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- Buku BSE:  

o Azmiyawati, Choiril,dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk 

kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

o Sulistyanto, Heri dan Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 

Untuk SD dan MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian proses, dan akhir 

2. Teknik penilaian  : non tes dan tes 

3. Jenis penilaian  : observasi dan tertulis 

4. Bentuk penilaian  : pengamatan dan soal pilihan ganda 

5. Alat penilaian  : lembar evaluasi, lembar pengamatan, kunci jawaban 

 

 

 Tegal, 27 April 2012 

 

Guru Kelas, 

 
Tuti Alawiyah, A.Ma 

Peneliti, 

 

 

Chusnul Nurroeni 

NIM.1402408047 
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Lampiran RPP 

Lampiran RPP 1 

Lembar Pengamatan  

No. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 
Skor Persentase 

A B C D E 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
dst         

 
Skor maksimal = 20 

Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

C = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok  

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskorsiswaaktivitasPersentase =  
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Lampiran RPP 2 

Soal Evaluasi 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu : 15 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Peristiwa alam yang terjadi murni karena faktor alam yaitu .... 

a. gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor 

b. gempa bumi, tsunami, banjir 

c. gempa bumi, gunung meletus, tsunami 

d. gempa bumi, gunung meletus, banjir 

2. Perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai   c. pergerakan lempeng bumi 

b. penggundulan hutan    d. hujan yang sangat deras  

3. Gunung meletus terjadi akibat.... 

a. adanya gempa bumi    c. banjir lahar dingin 

b. pergeseran lempeng bumi   d. tekanan dari dalam perut bumi 

4. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan 

terjadinya.... 

a. tsunami 

b. tanah longsor 

c. banjir 

d. angin puting beliung 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Melakukan penghijauan 

2) Melakukan penggundulan hutan 

3) Melakukan sistem tebang pilih 

4) Membersihkan saluran air secara rutin 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan cara mencegah banjir yaitu pernyataan 

nomor.... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 2, dan 4 

d. 2, 3, dan 4 
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6. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 

a. Mencegah tanah longsor 

b. Menambah keindahan bukit 

c. Mengurangi polusi udara 

d. Mencegah banjir 

7. Dampak dari peristiwa banjir, antara lain .... 

a. merusak rumah penduduk dan menimbulkan banjir lahar dingin 

b. merusak area persawahan dan menimbulkan penyakit kulit 

c. timbul penyakit kulit, diare, dan menyebabkan tsunami 

d. merusak area persawahan dan menyebabkan tsunami 

8. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Banjir lahar dingin 

3) Gempa bumi 

4) Hujan abu 

5) Hujan asam 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat adanya 

gunung meletus yaitu nomor .... 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 3, dan 6 

c. 2, 3, dan 4 

d. 3, 4, dan 5 

9. Dampak positif dari gunung meletus yaitu .... 

a. menyuburkan tanah  c. udara menjadi bersih 

b. pemandangan menjadi indah  d. lingkungan menjadi nyaman 

10. Tanah longsor dapat menyebabkan.... 

a. mengganggu jalur penerbangan  c. rumah penduduk tertimbun tanah 

b. terjadi banjir lahar dingin  d. timbul penyakit kulit dan diare 

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Menimbun rumah penduduk 

3) Merusak rumah penduduk 

4) Menimbulkan penyakit kulit 

 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak dari angin puting beliung yaitu 

nomor.... 
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a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

12. Gempa bumi dapat menyebabkan.... 

a. hujan abu  c. hujan asam 

b. muncul penyakit kulit  d. keretakan tanah  

13. Tsunami dapat mengakibatkan.... 

a. jatuh korban jiwa dan terjadi hujan abu 

b. terjadi banjir lahar dingin dan hujan abu 

c. bangunan rusak dan terjadi hujan asam 

d. bangunan rusak dan jatuh korban jiwa 

14. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa yaitu.... 

a. seismograf  c. paragraf 

b. termograf  d. homograf 

15. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Tanah longsor 

3) Gunung meletus 

4) Banjir 

5) Gempa bumi 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu.... 

a. 1, 2, dan 3  c. 2, 3, dan 5 

b. 2, 3, dan 4  d. 1, 3, dan 5 

16. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara yaitu.... 

a. barometer  c. termometer 

b. anemometer  d. hidrometer 

17. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung meletus disebut.... 

a. air raksa 

b. abu vulkanik 

c. lava 

d. magma 

18. Gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi disebut gempa.... 

a. vulkanik 

b. tektonik 

c. mekanik 

d. runtuhan 
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19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Memasang alat deteksi tsunami dini di lepas pantai 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Menanam hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk cara mengurangi dampak tsunami 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3  d. 2 dan 4 

 

20. Tanda akan terjadi tsunami yaitu.... 

a. air laut menguap  c. muncul awan comulus nimbus 

b. air laut tiba-tiba surut  d. penurunan suhu secara drastis 

 

Kunci Jawaban 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. C 

11. B 

12. D 

13. D 

14. A 

15. D 

16. A 

17. C 

18. B 

19. D 

20. B 

Penilaian = 100x
maksimalSkor
perolehanSkor  

Skor maksimal = 20 
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Kisi-kisi Soal Tes Hasil Belajar IPA  

 

Sekolah : SD Negeri Debong Kidul     Kelas/Semester : V/ 2 

Mata Pelajaran : IPA        Materi Pokok   : Peristiwa Alam 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar :7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan  

No. Indikator Soal Jenis Soal Ranah 
Kognitif Nomor Soal Kunci 

Jawaban
1. Siswa dapat mengelompokan peristiwa alam tersebut 

berdasarkan faktor penyebabnya
Pilihan Ganda C2 1, 11 A, D 

2. Siswa dapat menyebutkan penyebab terjadinya peristiwa alam 
tertentu 

Pilihan Ganda C2 2, 5, 8, 12, 13, 
15, 29, 34

C, C, C, C, 
C, A, B, D

3. Siswa dapat menyebutkan cara mencegah terjadinya peristiwa 
alam tertentu 

Pilihan Ganda C2 3, 10, 14, 40 D, A, B, C 

4. Siswa dapat menyebutkan dampak terjadinya peristiwa alam 
tertentu 

Pilihan Ganda
C2 4, 6, 7, 9, 17, 

22, 25, 28, 32 
B, B, D, B, 
C, C, D, C, 

D
5. Siswa dapat menyebutkan alat pengukur kekuatan gempa dan 

satuannya 
Pilihan Ganda C1 16, 27 B, A 
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6. Siswa dapat mengelompokan peristiwa alam yang dapat 
dicegah dan yang tidak dapat dicegah

Pilihan Ganda C2 18, 31 C, C 

7. Siswa dapat menyebutkan alat untuk mengukur tekanan udara 
dan kecepatan angin 

Pilihan Ganda C1 19, 23 A, B 

8. Siswa dapat menyebutkan material yang dikeluarkan oleh 
gunung meletus 

Pilihan Ganda C1  20, 24 A, B 

9. Siswa dapat menyebutkan pengertian dari peristiwa alam 
tertentu 

Pilihan Ganda C1 21, 26, 33, 35 B, C, C, C 

10. Siswa dapat menyebutkan cara mengantisipasi peristiwa alam 
tertentu 

Pilihan Ganda C3 30, 36, 38 D, D, A 

11. Siswa dapat menyebutkan tanda/ciri akan terjadinya suatu 
peristiwa alam 

Pilihan Ganda C1 37, 39 B, B 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

Lampiran 4 

Soal Uji Coba 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu : 45 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Peristiwa alam berupa bencana yang terjadi antara lain karena kelalaian manusia 

yaitu .... 

a. banjir dan tanah longsor  c. banjir dan gempa bumi 

b. banjir dan tsunami   d. tanah longsor dan gunung meletus 

2. Perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai  c. pergerakan lempeng bumi 

b. penggundulan  hutan   d. hujan yang sangat deras  

3. Selain membuat sengkedan, mencegah longsor pada lahan miring  juga dapat 

dilakukan dengan.... 

a. rotasi tanaman    c. penghijauan     

b. membangun vila   d. membuat taman kota 

4. Dampak dari peristiwa banjir, antara lain .... 

a. merusak rumah penduduk dan menimbulkan banjir lahar dingin 

b. merusak area persawahan dan menimbulkan penyakit kulit 

c. timbul penyakit kulit, diare, dan menyebabkan tsunami 

d. merusak area persawahan dan menyebabkan tsunami 

5. Gunung meletus terjadi akibat.... 

a. adanya gempa bumi   c. banjir lahar dingin 

b. pergeseran lempeng bumi  d.  tekanan dari dalam perut bumi 

6. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Banjir lahar dingin 

3) Gempa bumi 

4) Hujan abu 

5) Hujan asam 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat adanya 

gunung meletus yaitu nomor .... 
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a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 3, dan 6 

c. 2, 3, dan 4 

d. 3, 4, dan 5 

7. Di bawah ini yang merupakan dampak negatif dari peristiwa gunung meletus 

yaitu .... 

a. menimbulkan penyakit kulit dan diare 

b. merendam lahan pertanian 

c. menghancurkan daerah pemukiman 

d. terjadi hujan asam 

8. Hujan deras dan penggundulan hutan dapat menimbulkan peristiwa.... 

a. banjir dan tsunami 

b. banjir dan tanah longsor 

c. banjir dan gempa bumi 

d. tanah longsor dan gunung meletus

9. Tanah longsor dapat menyebabkan.... 

a. mengganggu jalur penerbangan c. rumah penduduk tertimbun tanah 

b. terjadi banjir lahar dingin  d. timbul penyakit kulit dan diare 

10. Penataan permukaan tanah pada lahan miring yang berguna untuk mencegah 

tanah longsor disebut.... 

a. hutan kota 

b. bedengan 

c. guludan 

d. sengkedan 

11. Peristiwa alam yang terjadi murni karena faktor alam yaitu .... 

a. gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor 

b. gempa bumi, tsunami,  banjir 

c. gempa bumi, gunung meletus, tsunami 

d. gempa bumi, gunung meletus, banjir 

12. Tindakan yang dapat menimbulkan banjir yaitu.... 

a. mencuci pakaian di sungai 

b. mengubur sampah plastik 

c. melakukan pengerukan sungai 

d. mengotori saluran air/selokan 

13. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan 

terjadinya.... 
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a. tsunami 

b. tanah longsor 

c. banjir 

d. angin puting beliung 

14. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 

a. Menambah keindahan bukit 

b. Mencegah tanah longsor 

c. Mengurangi polusi udara 

d. Mencegah banjir 

15. Banjir lahar dingin terjadi bila air hujan bercampur dengan .... 

a. lava 

b. tanah liat 

c. tanah humus 

d. magma 

16. Satuan getaran gempa yaitu skala.... 

a. Fahrenheit 

b. Kelvin 

c. Celcius 

d. Ritcher 

17. Dampak positif dari gunung meletus yaitu …. 

a. menghancurkan daerah pemukiman 

b. menganggu jalur penerbangan  

c. menyebabkan gangguan pernafasan 

d. menyuburkan tanah 

18. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Tanah longsor 

3) Gunung meletus 

4) Banjir 

5) Gempa bumi 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu.... 

a. 1, 2, dan 3    c. 2, 3, dan 5 

b. 2, 3, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

19. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara yaitu.... 

a. barometer    c. termometer 

b. anemometer    d. hidrometer 

20. Material yang dikeluarkan saat gunung meletus antara lain.... 

a. lava     c. lumpur 

b. tanah humus    d. tanah liat 
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21. Angin sangat kencang dan bergerak memutar disebut angin.... 

a. puting beliung 

b. darat 

c. laut 

d. muson 

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon   

2) Menimbun rumah penduduk 

3) Merusak rumah penduduk 

4) Menimbulkan penyakit kulit 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak dari angin puting beliung 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 3 

d. 2 dan 4 

23. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin yaitu.... 

a. anemometer 

b. termometer 

c. barometer 

d. hidrometer 

24. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung meletus disebut.... 

a. air raksa 

b. abu vulkanik 

c. lava 

d. magma 

25. Gempa bumi dapat menyebabkan.... 

a. hujan abu    c. hujan asam 

b. keretakan tanah   d. muncul penyakit kulit  

26. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) gempa vulkanik disebabkan adanya pergeseran lempeng bumi 

2) gempa vulkanik disebabkan adanya tsunami 

3) gempa vulkanik disebabkan adanya gunung meletus 

4) gempa vulkanik disebabkan adanya tanah yang runtuh 

Pernyataan di atas yang benar yaitu pernyataan nomor.... 

a. 1  

b. 2  

c. 3 

d. 4 

27. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa yaitu.... 
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a. seismograf c. paragraf 

b. termograf d. homograf 

28. Tsunami dapat mengakibatkan.... 

a. jatuh korban jiwa dan terjadi hujan abu 

b. terjadi banjir lahar dingin dan hujan abu 

c. bangunan rusak dan terjadi hujan asam 

d. bangunan rusak dan jatuh korban jiwa 

29. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab tsunami yaitu.... 

a. letusan gunung di bawah laut 

b. banjir di bawah laut 

c. gempa bumi di bawah laut 

d. longsor di bawah laut 

30. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Memasang alat deteksi tsunami dini di lepas pantai 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Menanam hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk cara mengurangi dampak tsunami 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2 c. 2 dan 3     

b. 1 dan 3 d. 2 dan 4 

31. Peristiwa alam yang dapat dicegah antara lain.... 

a. banjir dan tanah longsor 

b. banjir lahar dingin dan tanah longsor 

c. banjir dan tsunami 

d. tanah longsor dan gempa bumi 

32. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Menimbulkan penyakit kulit 

3) Merusak rumah penduduk 

4) Menyebabkan hujan asam 
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Pernyataan di atas merupakan dampak dari angin puting beliung kecuali nomor.... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 4 

c. 1 dan 3 

d. 2 dan 4 

33. Gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi disebut gempa.... 

a. vulkanik 

b. tektonik 

c. mekanik 

d. runtuhan 

34. Banjir di kota besar umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut, kecuali.... 

a. tidak ada saluran air 

b. meluapnya air laut 

c. penggundulan hutan 

d. berkurangnya daerah resapan air 

35. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah.... 

a. pantai c. kota 

b. dataran rendah d. lereng  

36. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Memasang alat pendeteksi tsunami 

3) Segera keluar dari rumah 

4) Menanam bakau di tepi pantai 

5) Berlindung di bawah meja 

Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan usaha mengantisipasi 

terjadinya gempa bumi? 

a. 1, 2, dan 3 

b. 2, 3, dan 4 

c. 1, 3, dan 5 

d. 2, 3, dan 5 

37. Tanda akan terjadi tsunami yaitu.... 

a. air laut menguap c. muncul awan comulus nimbus 

b. air laut tiba-tiba surut d. penurunan suhu secara drastis 

38. Tujuan utama penanaman bakau di tepi pantai untuk mengurangi dampak tsunami 

yaitu.... 

a. menjaga kestabilan tanah c. menjaga kesuburan tanah 

b. meredam gelombang d. memperbaiki struktur tanah 

39. Salah satu tanda akan terjadi angin puting beliung yaitu.... 
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a. muncul awan panas  c. air laut tiba-tiba surut 

b. air laut menguap d. muncul awan comulus nimbus 

40. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Melakukan penghijauan 

2) Melakukan penggundulan hutan 

3) Melakukan sistem tebang pilih 

4) Membersihkan saluran air secara rutin 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan cara mencegah banjir yaitu pernyataan 

nomor.... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 2, dan 4 

d. 2, 3, dan 4 
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Lampiran 5 

Soal Postes dan Kunci Jawaban 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu : 15 menit 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Peristiwa alam yang terjadi murni karena faktor alam yaitu .... 

a. gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor 

b. gempa bumi, tsunami, banjir 

c. gempa bumi, gunung meletus, tsunami 

d. gempa bumi, gunung meletus, banjir 

2. Perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya banjir, kecuali.... 

a. membuang sampah di sungai   c. pergerakan lempeng bumi 

b. penggundulan hutan    d. hujan yang sangat deras  

3. Gunung meletus terjadi akibat.... 

a. adanya gempa bumi    c. banjir lahar dingin 

b. pergeseran lempeng bumi   d. tekanan dari dalam perut bumi 

4. Gunung api yang meletus di bawah permukaan laut dapat mengakibatkan 

terjadinya.... 

a. tsunami 

b. tanah longsor 

c. banjir 

d. angin puting beliung 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Melakukan penghijauan 

2) Melakukan penggundulan hutan 

3) Melakukan sistem tebang pilih 

4) Membersihkan saluran air secara rutin 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan cara mencegah banjir yaitu pernyataan 

nomor.... 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 2, dan 4 

d. 2, 3, dan 4 
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6. Apa tujuan pembuatan terasering di lereng bukit? 

a. Mencegah tanah longsor 

b. Menambah keindahan bukit 

c. Mengurangi polusi udara 

d. Mencegah banjir 

7. Dampak dari peristiwa banjir, antara lain .... 

a. merusak rumah penduduk dan menimbulkan banjir lahar dingin 

b. merusak area persawahan dan menimbulkan penyakit kulit 

c. timbul penyakit kulit, diare, dan menyebabkan tsunami 

d. merusak area persawahan dan menyebabkan tsunami 

8. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Banjir lahar dingin 

3) Gempa bumi 

4) Hujan abu 

5) Hujan asam 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang terjadi akibat adanya 

gunung meletus yaitu nomor .... 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 3, dan 6 

c. 2, 3, dan 4 

d. 3, 4, dan 5 

9. Dampak positif dari gunung meletus yaitu .... 

a. menyuburkan tanah  c. udara menjadi bersih 

b. pemandangan menjadi indah  d. lingkungan menjadi nyaman 

10. Tanah longsor dapat menyebabkan.... 

a. mengganggu jalur penerbangan  c. rumah penduduk tertimbun tanah 

b. terjadi banjir lahar dingin  d. timbul penyakit kulit dan diare 

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Merobohkan pohon-pohon 

2) Menimbun rumah penduduk 

3) Merusak rumah penduduk 

4) Menimbulkan penyakit kulit 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak dari angin puting beliung yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 2 c. 2 dan 3 
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b. 1 dan 3 d. 2 dan 4 

12. Gempa bumi dapat menyebabkan.... 

a. hujan abu  c. hujan asam 

b. muncul penyakit kulit  d. keretakan tanah  

13. Tsunami dapat mengakibatkan.... 

a. jatuh korban jiwa dan terjadi hujan abu 

b. terjadi banjir lahar dingin dan hujan abu 

c. bangunan rusak dan terjadi hujan asam 

d. bangunan rusak dan jatuh korban jiwa 

14. Alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa yaitu.... 

a. seismograf  c. paragraf 

b. termograf  d. homograf 

15. Perhatikan contoh peristiwa alam di bawah ini! 

1) Angin puting beliung 

2) Tanah longsor 

3) Gunung meletus 

4) Banjir 

5) Gempa bumi 

6) Tsunami 

Dari contoh peristiwa alam di atas, peristiwa alam yang tidak dapat dicegah 

yaitu.... 

a. 1, 2, dan 3  c. 2, 3, dan 5 

b. 2, 3, dan 4  d. 1, 3, dan 5 

16. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara yaitu.... 

a. barometer  c. termometer 

b. anemometer  d. hidrometer 

17. Cairan panas yang dikeluarkan saat gunung meletus disebut.... 

a. air raksa 

b. abu vulkanik 

c. lava 

d. magma 

18. Gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi disebut gempa.... 

a. vulkanik 

b. tektonik 

c. mekanik 

d. runtuhan 

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
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1) Membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa 

2) Memasang alat deteksi tsunami dini di lepas pantai 

3) Bersembunyi di bawah meja 

4) Menanam hutan bakau di tepi pantai  

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk cara mengurangi dampak tsunami 

yaitu nomor.... 

a. 1 dan 2  c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3  d. 2 dan 4 

 

20. Tanda akan terjadi tsunami yaitu....  

a. air laut menguap  c. muncul awan comulus nimbus 

b. air laut tiba-tiba surut  d. penurunan suhu secara drastis 

 

Kunci Jawaban 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. C 

11. B 

12. D 

13. D 

14. A 

15. D 

16. A 

17. C 

18. B 

19. D 

20. B 
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Lampiran 6 
LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MIND MAPPING 
 
Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 
dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping, maka pengamat dapat 
menilai aktivitas belajar siswa dengan cara menghitung jumlah skor siswa pada 
masing-masing kriteria penilaian dari skor terendah 1 sampai skor tertinggi 4. 

No. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 
Skor PersentaseA B C D E 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.    
Dst.         

Rata-rata        
Keterangan : 

A = Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 
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B = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

C = Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

D = Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok  

E = Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskorsiswaaktivitasPersentase =
 

 

 

 Tegal, ...........April 2012 

 Observer 

 

 ………………………… 

 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA PEDOMAN 

OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA  

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
 

Hanya satu kali bertanya dengan masih menunjukkan rasa 
takut 

2 Hanya satu kali bertanya dengan tidak ada rasa takut 

3 Dua kali bertanya dengan tidak ada rasa takut 

4 Minimal tiga kali bertanya dengan tidak ada rasa takut 
2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Mempresentasikan hasil kerja kelompok menurut kesadaran sendiri (tanpa 

ditunjuk guru) 
b. Mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan runtut 
c. Mempresentasikan dengan jelas 
d. Mempresentasikan dengan lancar 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
a. siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru 
b. siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah 
c. siswa mengemukakan pendapat dengan lancar 
d. mengemukakan tanggapan atau pendapat yang logis 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. siswa dengan tekun menyelesaikan tugas kelompok 

b. siswa menyelesaikan tugas kelompok bersama kelompoknya 

c. siswa tidak banyak bicara saat mengerjakan tugas kelompok 

d. siswa menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Kerja sama siswa saat bekerja kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. mau bekerja sama dengan siapapun yang menjadi teman sekelompoknya 



140 
 

 

 

b. berdiskusi dengan teman sekelompok untuk memecahkan masalah 

c. saling menerima dan memberi pendapat antar-anggota kelompok] 

d. siswa selalu aktif dalam kegiatan kelompok 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 

Lembar Pengamatan Pelaksanaan Model Mind Mapping  
di kelompok Eksperimen SD Negeri Debong Kidul 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman observasi 
pelaksanaan model mind mapping dalam pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√) 
pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4
1. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat   
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pembelajaran 

2. Guru membagi kelompok dan menjelaskan 
tugas setiap kelompok     

3. Guru menjelaskan cara membuat peta pikiran 
(mind map)     

4. Siswa menonton dan memperhatikan video 
berkaitan dengan materi pelajaran     

5. Siswa mendiskusikan materi dengan teman 
sekelompoknya     

6. Siswa membuat peta pikiran secara 
berkelompok     

7. Guru mengamati kerja kelompok siswa   
8. Guru memberikan bimbingan kepada siswa   

9. Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan 
peta pikiran hasil karya kelompoknya     

10. Kelompok lain memberikan tanggapan   
11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan   
12. Guru memberikan penguatan   
13. Guru memberikan tindak lanjut   

Jumlah Skor
  

Skor maksimal = 52 
 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping = %100×
maksimalskor

perolehanskorjumlah

 
 
 
 
Tegal,   April 2012 
Observer, 
 
 
 
 
Sismiatun, S.Pd.SD. 
NIP.19560727 197802 2 002 

 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

DALAM PEMBELAJARAN 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator yang ingin dicapai 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
a. Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan dengan jelas 
b. Penjelasan  runtut/sistematis 
c. Penjelasan lengkap 
d. Penyampaian dilakukan secara efisien 

 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
2. Pembagian kelompok dan menjelaskan tugas tiap kelompok 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 
Sebagian besar siswa kebingungan dengan pembagian 
kelompok dan tugas kelompoknya 

2 
Beberapa siswa kebingungan dengan pembagian kelompok 
dan tugas kelompoknya 

3 
Sebagian kecil siswa kebingungan dengan pembagian 
kelompok dan tugas kelompoknya 

4 
 

Seluruh siswa tidak kebingungan dengan pembagian 
kelompok dan tugas kelompoknya 

 
3. Guru menjelaskan cara pembuatan peta pikiran (mind mapping) 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
a. penjelasan jelas 
b. penjelasan runtut/sistematis 
c. menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa 
d. penjelasan lengkap 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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4. Siswa menonton dan memperhatikan  video berkaitan dengan materi pelajaran 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 Siswa menonton video tetapi kurang memperhatikan 

2 
Siswa menonton video dengan antusias tetapi hanya 
memperhatikan sebagian video saja 

3 
Siswa menonton seluruh video dengan antusias dan 
memperhatikan dengan baik seluruh video 

4 
Siswa menonton seluruh video dengan antusias, 
memperhatikan dengan baik, dan membuat catatan 

5. Siswa mendiskusikan materi dengan teman sekelompoknya 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Seluruh siswa aktif diskusi 
b. Diskusi dilakukan secara santun 
c. Diskusi menghasilkan sebuah kesimpulan 
d. Diskusi yang dilakukan multiarah/intensif 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
6. Siswa membuat peta pikiran secara berkelompok 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. peta pikiran dibuat secara sistematis 
b. peta pikiran mencakup seluruh materi 
c. peta pikiran diselesaikan sesuai alokasi waktu 
d. minimal sebagian besar siswa terlibat aktif dalam pembuatan peta pikiran 

 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
7. Guru mengamati kerja kelompok siswa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
Skor Penilaian Penjelasan 
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1 
Guru hanya dapat mengamati separuh kelompok tetapi 
kurang intensif 

2 
Guru hanya dapat mengamati separuh kelompok dan 
pengamatan dilakukan secara intensif 

3 
Guru dapat mengamati sebagian besar kelompok secaara 
intensif 

4 Guru dapat mengamati seluruh kelompok secara intensif 
 
8. Guru memberikan bimbingan kepada siswa 
 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 
Bimbingan hanya diberikan kepada sebagian kecil kelompok 
dan berjalan secara efektif 

2 
Bimbingan hanya diberikan kepada beberapa kelompok dan 
berjalan secara efektif  

3 
Bimbingan diberikan kepada sebagian besar kelompok  dan 
berjalan secara efektif 

4 
Bimbingan diberikan kepada seluruh kelompok dan berjalan 
secara efektif 

 
9. Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan peta pikiran hasil karya 

kelompoknya 
Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
a. penjelasan efektif sehingga tidak menimbulkan kebingungan 
b. penjelasan sistematis 
c. penjelasan lengkap 
d. penjelasan lancar dan tepat waktu 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
10. Kelompok lain memberikan tanggapan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
Skor Penilaian Penjelasan 

1 
Ada 1 perwakilan dari kelompok lain tetapi tanggapan yang 
diberikan tidak tepat 

2 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok lain tetapi 
tanggapan yang diberikan tidak tepat 
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3 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok lain tetapi 
hanya sebagian tanggapan yang tepat 

4 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok lain dan  
tanggapan yang diberikan tepat 

 
11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 
a. simpulan lengkap 
b. minimal melibatkan sebagian besar siswa 
c. simpulan sistematis 
d. simpulan padat, ringkas, dan jelas 
Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 
12. Guru memberikan penguatan 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru hanya sesekali 
memberikan penguatan tetapi tidak tepat 

2 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru hanya beberapa 
kali memberikan penguatan yang tepat 

3 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru selalu 
memberikan penguatan  tetapi tidak tepat  

4 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru selalu 
memberikan penguatan  yang tepat  

 
13. Guru memberikan tindak lanjut 

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang dianggap sulit oleh siswa 

b. Guru memberi tugas atau latihan untuk dikerjakan di rumah 

c. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membaca materi untuk pertemuan 

selanjutnya 

d. Guru memberikan motivasi belajar 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
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2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 8 

Hasil Wawancara 
 
 
Peneliti :  Ada berapa jumlah siswa kelas VA? 
Narasumber  :  Ada 38 siswa, 14 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. 
Peneliti  :  Bagaimana antusiasme siswa saat mengikuti pelajaran IPA? 
Narasumber : Beragam, ada yang antusias ada yang biasa saja. Kalau ada 

pertanyaan yang saya lontarkan, hanya anak yang pandai yang 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan.  

Peneliti : Pernahkah Ibu melaksanakan metode eksperimen saat pembelajaran 
IPA? Atau menggunakan media tertentu? 

Narasumber :  Saya lebih sering menggunakan ceramah apalagi materi IPA banyak.. 
Kadang saya menyuruh anak untuk berdiskusi  kelompok. Kalau 
harus memakai metode percobaan saya kerepotan mba, harus banyak 
persiapan. Eksperimen atau percobaan saya laksanakan kalau alatnya 
ada dan materinya cocok. Jadi, jarang percobaan. Kalau media, hanya 
menggunakan yang sudah disediakan di sekolah. Kalau tidak ada ya 
saya menggunakan gambar yang ada di buku paket siswa. 

Peneliti  : Bagaimana hasil belajar IPA siswa? 
Narasumber  :  Siswa kemampuannya beragam, ada yang pintar, ada yang cukup, 

ada yang kurang. KKM mata pelajaran IPA itu 67 tapi ada beberapa 
siswa yang nilainya di bawah 67.     

 
 
Narasumber : Ibu Sismiatun, S.Pd. SD. 
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Lampiran 9 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Debong Kidul, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16.  Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17.  Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



151 
 

 

 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16.  Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17.  Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
Catatan:  
Setelah melalui beberapa revisi, Tegal, 12  April 2012 
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soal dinyatakan layak untuk diujicobakan Penilai Ahli 
  
 
 
 Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd 
 NIP 19761004 200604 2 001 
 

 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Debong Kidul, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16.  Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17.  Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16.  Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17.  Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
Catatan:  
 Tegal, 12  April 2012 
 Penilai Ahli 
  
 
 
 
 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 

 1963092311987031001 
 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
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Kelas/ Semester : V/ II 

 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Debong Kidul, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, 

maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16.  Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17.  Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A. Materi                     
1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi                      
5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan 
saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. 
  Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      
15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16.  Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17.  Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
Catatan:  
 
 Tegal, 12  April 2012 
 Penilai Ahli 
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 Sismiatun, S.Pd.SD 

 NIP.19560727 197802 2 002 
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Lampiran  10 

Hasil Uji Validitas Item Soal 

Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.17 Ket. 
Soal1 Pearson Correlation .449** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal2 Pearson Correlation .267* 
Valid Sig. (2-tailed) .035 

N 63 
Soal3 Pearson Correlation .444** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal4 Pearson Correlation .403** 
Valid Sig. (2-tailed) .001 

N 63 
Soal5 Pearson Correlation .358** 

Valid Sig. (2-tailed) .004 
N 63 

Soal6 Pearson Correlation .427** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 63 
Soal7 Pearson Correlation .339** 

Valid Sig. (2-tailed) .007 
N 63 

Soal8 Pearson Correlation .290* 
Valid Sig. (2-tailed) .021 

N 63 
Soal9 Pearson Correlation .444** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal10 Pearson Correlation .365** 
Valid Sig. (2-tailed) .003 

N 63 
Soal11 Pearson Correlation .486** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal12 Pearson Correlation .208 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .101 

N 63 
Soal13 Pearson Correlation .507** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal14 Pearson Correlation .491** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 63 

Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.17 Ket. 
Soal15 Pearson Correlation .219 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .085 

N 63 
Soal16 Pearson Correlation .609** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal17 Pearson Correlation .346** 
Valid Sig. (2-tailed) .006 

N 63 
Soal18 Pearson Correlation .637** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal19 Pearson Correlation .460** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 63 
Soal20 Pearson Correlation .104 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .415 

N 63 
Soal21 Pearson Correlation .a 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) . 

N 63 
Soal22 Pearson Correlation .261* 

Valid Sig. (2-tailed) .039 
N 63 

Soal23 Pearson Correlation .128 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .316 

N 63 
Soal24 Pearson Correlation .380** 

Valid Sig. (2-tailed) .002 
N 63 

Soal25 Pearson Correlation .491** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 63 
Soal26 Pearson Correlation .363** 

Valid Sig. (2-tailed) .003 
N 63 

Soal27 Pearson Correlation .544** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 63 
Soal28 Pearson Correlation .511** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 
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Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.17 Ket. 
Soal29 Pearson Correlation .463** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal30 Pearson Correlation .538** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 

N 63 
Soal31 Pearson Correlation .433** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal32 Pearson Correlation .166 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .192 

N 63 
Soal33 Pearson Correlation .602** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal34 Pearson Correlation .034 
Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .793 

N 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Hasil Uji Validitas dengan SPSS v.17 Ket. 
Soal35 Pearson Correlation .a 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) . 

N 0 
Soal36 Pearson Correlation .438** 

Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 63 

Soal37 Pearson Correlation .329** 
Valid Sig. (2-tailed) .008 

N 63 
Soal38 Pearson Correlation .203 

Tidak 
Valid Sig. (2-tailed) .111 

N 63 
Soal39 Pearson Correlation .369** 

Valid Sig. (2-tailed) .003 
N 63 

Soal40 Pearson Correlation .425** 
Valid Sig. (2-tailed) .001 

N 63 

 

Soal valid jika nilai rhitung (Pearson Correlation) > rtabel, dengan N=63 maka  
rtabel=0,244. Jadi, soal: 

Valid jika rhitung (Pearson Correlation) > 0,244 

Tidak valid jika rhitung (Pearson Correlation) < 0,244 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

.855 31

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Soal1 24.43 21.378 .431 .851 
Soal2 24.54 21.317 .207 .855 
Soal3 24.46 21.123 .412 .850 
Soal4 24.65 20.554 .344 .852 
Soal5 24.62 20.691 .327 .852 
Soal6 24.68 20.446 .355 .852 
Soal7 24.41 21.762 .286 .854 
Soal8 24.41 21.795 .258 .854 
Soal9 24.46 21.156 .397 .851 
Soal10 24.48 21.221 .326 .852 
Soal11 24.54 20.607 .432 .849 
Soal13 24.46 20.994 .470 .849 
Soal14 24.49 20.770 .466 .849 
Soal16 24.59 19.795 .614 .843 
Soal17 24.67 21.032 .215 .857 
Soal18 24.49 20.448 .590 .846 
Soal19 25.00 20.484 .311 .854 
Soal22 24.51 21.415 .204 .855 
Soal24 25.13 20.758 .284 .854 
Soal25 24.59 20.375 .443 .849 
Soal26 24.56 20.832 .341 .852 
Soal27 24.60 20.179 .483 .847 
Soal28 24.44 21.154 .463 .850 
Soal29 24.90 20.120 .385 .851 
Soal30 24.59 20.214 .490 .847 
Soal31 24.48 21.157 .352 .851 
Soal33 24.62 19.691 .604 .843 
Soal36 24.65 20.199 .437 .849 
Soal37 24.56 20.961 .302 .853 
Soal39 24.46 21.220 .368 .851 
Soal40 24.44 21.283 .396 .851 
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Lampiran 12 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

 

Keterangan 
Jumlah siswa 

menjawab 
benar (B) 

Indeks 
Kesukaran 

(I) 
Kategori 

Soal 1 59 0.94 Mudah 
Soal 2 38 0.60 Sedang 
Soal 3 62 0.98 Mudah 
Soal 4 44 0.70 Sedang 
Soal 5 42 0.67 Sedang 
Soal 6 17 0.27 Sukar 
Soal 7 62 0.98 Mudah 
Soal 8 58 0.92 Mudah 
Soal 9 48 0.76 Mudah 
Soal 10 60 0.95 Mudah 
Soal 11 40 0.63 Sedang 
Soal 13 61 0.97 Mudah 
Soal 14 62 0.98 Mudah 
Soal 16 41 0.65 Sedang 
Soal 17 18 0.29 Sukar 
Soal 18 54 0.86 Mudah 
Soal 19 17 0.27 Sukar 
Soal 22 44 0.70 Sedang 
Soal 24 16 0.25 Sukar 
Soal 25 43 0.68 Sedang 
Soal 26 35 0.56 Sedang 
Soal 27 41 0.65 Sedang 
Soal 28 58 0.92 Mudah 
Soal 29 17 0.27 Sukar 
Soal 30 43 0.68 Sedang 
Soal 31 61 0.97 Mudah 
Soal 33 35 0.56 Sedang 
Soal 36 27 0.43 Sedang 
Soal 37 40 0.63 Sedang 
Soal 39 55 0.87 Mudah 
Soal 40 54 0.86 Mudah 
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N
B=I  

I  = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban soal = 63 

 

Lampiran 13 

Hasil Analisis Daya Beda Soal 

Nomor 
soal  niT niT/NT niR niR/NR niT/Nt-niR/nR Kategori 

1 31 1.00 29 0.91 0.09 Tidak Baik 
2 31 1.00 23 0.72 0.28 Cukup 
3 31 1.00 28 0.88 0.13 Tidak Baik 
4 30 0.97 17 0.53 0.44 Sangat Baik 
5 28 0.90 21 0.66 0.25 Cukup 
6 27 0.87 18 0.56 0.31 Baik 
7 31 1.00 31 0.97 0.03 Tidak Baik 
8 32 1.03 30 0.94 0.09 Tidak Baik 
9 31 1.00 23 0.72 0.28 Cukup 
10 30 0.97 28 0.88 0.09 Tidak Baik 
11 30 0.97 24 0.75 0.22 Cukup 
13 30 0.97 22 0.69 0.28 Cukup 
14 31 1.00 24 0.75 0.25 Cukup 
16 29 0.94 22 0.69 0.25 Cukup 
17 26 0.84 20 0.63 0.21 Cukup 
18 31 1.00 25 0.78 0.22 Cukup 
19 19 0.61 6 0.19 0.43 Sangat Baik 
22 31 1.00 25 0.78 0.22 Cukup 
24 14 0.45 3 0.09 0.36 Baik 
25 31 1.00 20 0.63 0.38 Baik 
26 31 1.00 22 0.69 0.31 Baik 
27 31 1.00 19 0.59 0.41 Sangat Baik 
28 31 1.00 21 0.66 0.34 Baik 
29 21 0.68 10 0.31 0.36 Baik 
30 31 1.00 19 0.59 0.41 Sangat Baik 
31 31 1.00 27 0.84 0.16 Tidak Baik 
33 29 0.94 20 0.63 0.31 Baik 
36 29 0.94 18 0.56 0.37 Baik 
37 30 0.97 23 0.72 0.25 Cukup 
39 31 1.00 27 0.84 0.16 Tidak Baik 
40 31 1.00 25 0.78 0.22 Cukup 

 
Keterangan: 
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niT = Banyaknya penjawab soal dengan benar dari kelompok atas 
NT = Banyaknya penjawab dari kelompok tinggi = 31 orang  
niR  = Banyaknya penjawab soal dengan benar dari kelompok rendah 
NR  =  Banyaknya penjawab dari kelompok rendah = 32 orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 14 
Daftar Kelompok 
Kelas Kontrol 

Kelompok A 
Nurul Marifatus S. 

Chamidah 
Moh. Khafid Syahdani 

Moh. Irza Maulana 
 

Kelompok B 
Moh. Aqib 

Mila Djayanti 
Fitriana  
Koriyah 

 
Kelompok C 
Moh. Naufal 

Condro Prayoga 
Siti Aisah 

Eva Juliana 
 

Kelompok D 
Akbar Qursani 

Kamelia Febriana 
Silvia Oktaviani 

Lia Fitriani 
 

Kelompok E 
Rafi Al Fares 

Eka Candra Kirana 
Deviana Eka Prastiwi 

Faikhotunnisa 
 

Kelompok F 
Eko Sukandar 

Abdullah Mubarok 
Siska Ameliani 

Neli Suciani 
 

Kelompok G 
Moh. Rizki 

Marliana Azizah 
Indah Kurotun Ayuni 

Rizki Ika Megiani 
 

Kelompok H 
Moh. Fajar Fandika 

Lulu Maknun S. 
Siska Nurmila Diah 

Hikmah Hani Muzaroh 
 

Kelompok I 
Moh. Rizki Cahaya M. 

Eliza Khumaeroh 
Nur Faizi 

Rohmatul Khasanah 
 

 
Kelas Eksperimen 

Kelompok A 
Dian Eka Prastiwi 

Zahra Berliana S. Putri 
Tri Utami Inayah 

Moh. Rizki Arifudin 
 

kelompok B 
Muh.Junaedi 

Wildan Rezi R. 
Silvia Nurlaeli 

Tri Susela 
 

kelompok C 
Imron Fatkhul Muiz 

Dian Saputra 
Windi Rizi Anisa 

Melina Syehti 
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Kelompok D 
Moh.Faizin 

Moh. Faozan Bachri 
Safitri Nur Khairunisa 

Riska Desiana 
 

kelompok E 
Ahmad Faozi 

Ivan Sulaeman 
Aliza Aprilia Putri 

Nadia Febriani 
 

Kelompok F 
Moh.Azhar Ramdani 
Deni Wijaya Saputra 

Shofiyyah 
Nurul Qomariyah 

 
 
 

Kelompok G 
Sofia Nurafifah 

Ardillah Khasanah 
Moh.Rofiul Alam 

Moh.Bagus 
Farkhansyah 

 
Kelompok H 

Febri Pradiansa 
Merdita Rizqia Nikma  

Nurul Mustofa 
Novitasari 

Annisa Ade Lyona 
 

Kelompok I 
Agil Fatkhurrohman 

Puji Astuti 
Anggi Selviana C. 
Winda Fitrotunisa 

 
 
 
 
Lampiran 15 
Nilai Hasil Belajar (Postes) Kelompok Kontrol 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai  
1 2424 Mila Djayanti 65 
2 2516 Moh. Irza Maulana 55 
3 2466 Eliza Khumaeroh 60 
4 2467 Eko Sukandar 55 
5 2534 Condro Prayoga 65
6 2551 Rizki Ika Megiani 25 
7 2638 Eva Juliana 75 
8 2578 Fitriana  65 
9 2637 Moh. Rizki Cahaya M. 65 
10 2603 Abdullah Mubarok 70 
11 2604 Akbar Qursani 75 
12 2606 Chamidah 50 
13 2607 Deviana Eka Prastiwi 75 
14 2608 Faikhotunnisa 100 
15 2610 Hikmah Hani Muzaroh 65 
16 2611 Indah Kurotun Ayuni 75 
17 2612 Kamelia Febriana 90 
18 2613 Koriyah 70 
19 2615 Lia Fitriani 45 
20 2616 Lulu Maknun S. 90
21 2617 Marliana Azizah 90 
22 2618 Moh. Rizki 100 
23 2620 Moh. Aqib 100 
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24 2621 Moh. Fajar Fandika 80 
25 2622 Moh. Khafid Syahdani 75 
26 2623 Moh. Naufal 95 
27 2624 Neli Suciani 75 
28 2625 Nur Faizi 40
29 2626 Nurul Marifatus S. 85 
30 2627 Rafi Al Fares 85 
31 2628 Rohmatul Khasanah 75 
32 2629 Siska Ameliani 95 
33 2630 Siska Nurmila Diah 55 
34 2631 Silvia Oktaviani 85 
35 2632 Siti Aisah 45 
36 2878 Eka Candra Kirana 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 16 
Nilai Hasil Belajar (Postes) Kelompok Eksperimen 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai 
1 2430 Puji Astuti 45 
2 2532 Ahmad Faozi 75 
3 2538 Dian Saputra 60 
4 2567 Aliza Aprilia Putri 70 
5 2569 Agil Fatkhurrohman 100 
6 2571 Ardillah Khasanah 70 
7 2572 Anggi Selviana C. 60 
8 2573 Annisa Ade Lyona 85 
9 2575 Dian Eka Prastiwi 100 
10 2576 Deni Wijaya Saputra 85 
11 2580 Ivan Sulaeman 70 
12 2581 Melina Syehti 70 
13 2582 Moh.Bagus Farkhansyah 60 
14 2583 Moh.Azhar Ramdani 80 
15 2584 Muh.Junaedi 90 
16 2585 Moh.Rofiul Alam 100 
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17 2586 Moh.Faizin 95 
18 2587 Moh. Faozan Bachri 80 
19 2589 Nurul Qomariyah 85 
20 2590 Nadia Febriani 85 
21 2591 Nurul Mustofa 60 
22 2592 Novitasari 50 
23 2593 Riska Desiana 35 
24 2595 Shofiyyah 80 
25 2596 Safitri Nur Khairunisa 80 
26 2597 Sofia Nurafifah 100 
27 2598 Tri Susela 85 
28 2599 Tri Utami Inayah 60 
29 2560 Windi Rizi Anisa 65 
30 2601 Wildan Rezi R. 75 
31 2602 Zahra Berliana S. Putri 95 
32 2603 Winda Fitrotunisa 80 
33 2643 Imron Fatkhul Muiz 75 
34 2876 Merdita Rizqia Nikma M. 85 
35 2877 Moh. Rizki Arifudin 45 
36 2958 Febri Pradiansa 70 
37 2959 Silvia Nurlaeli 60 

 
 
 
 
 
Lampiran 17 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelompok Kontrol Pertemuan ke-1 
 

No. NIS Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 
Skor  

Persentase 
(%)  A B C D E 

1 2424 Mila Djayanti 2 1 1 3 3 10 50
2 2516 Moh. Irza Maulana 3 3 2 3 4 15 75 
3 2466 Eliza Khumaeroh 3 1 1 3 3 11 55 
4 2467 Eko Sukandar 3 1 1 2 3 10 50 
5 2534 Condro Prayoga 3 1 1 2 3 10 50 
6 2551 Rizki Ika Megiani 3 3 2 2 2 12 60 
7 2638 Eva Juliana 3 1 1 3 3 11 55 
8 2578 Fitriana  3 1 1 3 4 12 60 
9 2637 Moh. Rizki Cahaya M. 3 3 1 2 3 12 60 

10 2603 Abdullah Mubarok 3 1 2 3 4 13 65 
11 2604 Akbar Qursani 3 3 4 3 3 16 80 
12 2606 Chamidah 3 1 1 3 3 11 55 
13 2607 Deviana Eka Prastiwi 3 1 1 3 3 11 55
14 2608 Faikhotunnisa 3 1 1 3 4 12 60 
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15 2610 Hikmah Hani Muzaroh 3 1 1 3 4 12 60 
16 2611 Indah Kurotun Ayuni 3 1 1 3 3 11 55 
17 2612 Kamelia Febriana 3 3 1 4 4 15 75 
18 2613 Koriyah 3 1 1 3 3 11 55 
19 2615 Lia Fitriani 3 1 1 3 3 11 55 
20 2616 Lulu Maknun S. 3 1 1 3 3 11 55 
21 2617 Marliana Azizah 3 1 1 3 3 11 55 
22 2618 Moh. Rizki 3 1 1 3 3 11 55 
23 2620 Moh. Aqib 3 1 3 4 4 15 75 
24 2621 Moh. Fajar Fandika 3 1 1 3 3 11 55 
25 2622 Moh. Khafid Syahdani 3 1 1 3 3 11 55 
26 2623 Moh. Naufal 3 3 3 4 3 16 80 
27 2624 Neli Suciani 3 1 1 2 2 9 45 
28 2625 Nur Faizi 3 1 1 2 4 11 55 
29 2626 Nurul Marifatus S. 3 1 2 3 3 12 60 
30 2627 Rafi Al Fares 3 1 2 2 4 12 60
31 2628 Rohmatul Khasanah 2 4 1 3 3 13 65 
32 2629 Siska Ameliani 3 1 3 3 3 13 65 
33 2630 Siska Nurmila Diah 3 1 1 3 3 11 55 
34 2631 Silvia Oktaviani 3 1 3 3 3 13 65 
35 2632 Siti Aisah 3 1 2 3 3 12 60 
36 2878 Eka Candra Kirana 3 1 1 2 3 10 50 

Rata-rata 2.94 1.42 1.47 2.86 3.19 11.89 59.44 
 
Tegal, 23 April 2012 
Observer, 
 

 
Tuti Alawiyah, A.Ma. 
 
 
 
 
 
 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelompok Kontrol Pertemuan ke-2 
 

No. NIS Nama Siswa Aspek yang Diamati  Jml 
Skor 

Persentase 
(%)  A B C D E 

1 2424 Mila Djayanti 2 1 1 4 4 12 60 
2 2516 Moh. Irza Maulana 3 1 2 4 4 14 70 
3 2466 Eliza Khumaeroh 4 1 1 2 3 11 55 
4 2467 Eko Sukandar 4 1 1 2 3 11 55
5 2534 Condro Prayoga 4 1 1 2 3 11 55 
6 2551 Rizki Ika Megiani 3 1 1 2 4 11 55 
7 2638 Eva Juliana 3 1 1 2 4 11 55 
8 2578 Fitriana  2 1 1 2 4 10 50 
9 2637 Moh. Rizki Cahaya M. 4 1 1 4 3 13 65 
10 2603 Abdullah Mubarok 3 1 1 2 3 10 50
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11 2604 Akbar Qursani 4 4 3 4 4 19 95 
12 2606 Chamidah 3 1 1 4 3 12 60 
13 2607 Deviana Eka Prastiwi 3 1 1 4 4 13 65 
14 2608 Faikhotunnisa 3 1 1 3 4 12 60 
15 2610 Hikmah Hani Muzaroh 3 1 1 2 3 10 50 
16 2611 Indah Kurotun Ayuni 3 1 4 3 3 14 70 
17 2612 Kamelia Febriana 4 3 1 3 4 15 75 
18 2613 Koriyah 3 1 1 3 4 12 60 
19 2615 Lia Fitriani 4 1 1 3 3 12 60 
20 2616 Lulu Maknun S. 3 3 1 4 4 15 75 
21 2617 Marliana Azizah 4 1 1 3 4 13 65 
22 2618 Moh. Rizki 3 1 1 4 3 12 60 
23 2620 Moh. Aqib 3 1 3 4 4 15 75 
24 2621 Moh. Fajar Fandika 4 1 1 4 3 13 65 
25 2622 Moh. Khafid Syahdani 4 1 1 3 3 12 60 
26 2623 Moh. Naufal 3 3 4 4 3 17 85 
27 2624 Neli Suciani 4 1 1 3 3 12 60
28 2625 Nur Faizi 3 1 1 3 4 12 60
29 2626 Nurul Marifatus S. 4 1 2 3 4 14 70 
30 2627 Rafi Al Fares 4 1 2 3 4 14 70 
31 2628 Rohmatul Khasanah 2 1 1 3 4 11 55 
32 2629 Siska Ameliani 2 1 3 4 4 14 70 
33 2630 Siska Nurmila Diah 2 1 2 2 4 11 55
34 2631 Silvia Oktaviani 3 1 3 3 4 14 70
35 2632 Siti Aisah 3 1 1 3 3 11 55 
36 2878 Eka Candra Kirana 3 1 1 2 4 11 55 

Rata-rata 3.22 1.25 1.50 3.06 3.58 12.61 63.06 
 
 
Tegal, 27 April 2012 
Observer, 
 

 
Tuti Alawiyah, A.Ma. 
 
 
 
 
 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelompok Eksperimen Pertemuan ke-1 
 

No. NIS Nama Siswa 
Aspek yang Diamati  Jml 

Skor 
 Persentase 

(%) A B C D E 
1 2430 Puji Astuti 2 1 1 4 4 12 60 
2 2532 Ahmad Faozi 3 1 2 4 4 14 70 
3 2538 Dian Saputra 3 1 1 4 4 13 65 
4 2567 Aliza Aprilia Putri 3 1 1 4 4 13 65 
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5 2569 Agil Fatkhurrohman 3 3 2 4 4 16 80 
6 2571 Ardillah Khasanah 3 1 1 4 3 12 60 
7 2572 Anggi Selviana C. 3 1 1 4 3 12 60 
8 2573 Annisa Ade Lyona 4 2 1 4 3 14 70 
9 2575 Dian Eka Prastiwi 3 1 3 4 4 15 75 

10 2576 Deni Wijaya Saputra 3 1 1 3 4 12 60 
11 2580 Ivan Sulaeman 2 1 1 4 4 12 60 
12 2581 Melina Syehti 3 1 2 4 3 13 65 
13 2582 Moh.Bagus Farkhansyah 3 1 1 4 4 13 65 
14 2583 Moh.Azhar Ramdani 3 1 1 4 4 13 65 
15 2584 Muh.Junaedi 3 2 2 4 4 15 75 
16 2585 Moh.Rofiul Alam 3 3 2 4 4 16 80 
17 2586 Moh.Faizin 3 1 2 4 4 14 70 
18 2587 Moh. Faozan Bachri 3 1 2 4 4 14 70 
19 2589 Nurul Qomariyah 4 3 2 4 4 17 85 
20 2590 Nadia Febriani 4 3 2 4 3 16 80 
21 2591 Nurul Mustofa 3 1 2 4 4 14 70 
22 2592 Novitasari 3 1 2 4 3 13 65 
23 2593 Riska Desiana 3 1 1 4 4 13 65 
24 2595 Shofiyyah 3 1 2 4 4 14 70 
25 2596 Safitri Nur Khairunisa 3 3 2 4 4 16 80 
26 2597 Sofia Nurafifah 3 1 3 4 4 15 75 
27 2598 Tri Susela 3 1 2 4 4 14 70 
28 2599 Tri Utami Inayah 3 1 2 4 4 14 70 
29 2560 Windi Rizi Anisa 3 1 2 4 4 14 70 
30 2601 Wildan Rezi R. 4 1 1 4 4 14 70 
31 2602 Zahra Berliana S. Putri 3 3 1 4 4 15 75 
32 2603 Winda Fitrotunisa 3 1 2 4 4 14 70 
33 2643 Imron Fatkhul Muiz 4 3 2 4 4 17 85 
34 2876 Merdita Rizqia Nikma M. 3 1 2 4 4 14 70 
35 2877 Moh. Rizki Arifudin 3 1 2 3 4 13 65 
36 2958 Febri Pradiansa 4 1 2 4 4 15 75 
37 2959 Silvia Nurlaeli 3 1 2 4 4 14 70 

Rata-rata 3.11 1.43 1.70 3.95 3.84 14.03 70.14 
 
Tegal, 28  April 2012 
Observer, 
 

 
Sismiatun, S.Pd.SD. 
NIP.19560727 197802 2 002 
 
Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelompok Eksperimen Pertemuan ke-2 
 

No. NIS Nama Siswa Aspek yang Diamati  Jml  Persentase 
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A B C D E Skor (%) 
1 2430 Puji Astuti 2 1 2 4 4 13 65 
2 2532 Ahmad Faozi 3 1 2 4 4 14 70 
3 2538 Dian Saputra 4 1 2 4 4 15 75 
4 2567 Aliza Aprilia Putri 4 1 2 4 4 15 75 
5 2569 Agil Fatkhurrohman 4 1 3 4 3 15 75 
6 2571 Ardillah Khasanah 3 1 2 4 4 14 70 
7 2572 Anggi Selviana C. 3 1 2 3 4 13 65 
8 2573 Annisa Ade Lyona 4 1 2 4 4 15 75 
9 2575 Dian Eka Prastiwi 4 4 4 4 3 19 95 

10 2576 Deni Wijaya Saputra 3 1 2 4 4 14 70 
11 2580 Ivan Sulaeman 4 1 2 4 4 15 75 
12 2581 Melina Syehti 3 3 3 4 4 17 85 
13 2582 Moh.Bagus Farkhansyah 3 1 2 4 4 14 70 
14 2583 Moh.Azhar Ramdani 3 1 3 4 4 15 75 
15 2584 Muh.Junaedi 3 1 2 4 4 14 70 
16 2585 Moh.Rofiul Alam 3 1 2 4 4 14 70 
17 2586 Moh.Faizin 4 4 3 4 4 19 95 
18 2587 Moh. Faozan Bachri 3 1 2 4 4 14 70 
19 2589 Nurul Qomariyah 4 1 2 4 4 15 75 
20 2590 Nadia Febriani 3 4 3 4 4 18 90 
21 2591 Nurul Mustofa 4 1 3 4 4 16 80 
22 2592 Novitasari 3 1 2 4 4 14 70 
23 2593 Riska Desiana 3 1 2 4 4 14 70 
24 2595 Shofiyyah 4 3 2 4 4 17 85 
25 2596 Safitri Nur Khairunisa 4 1 2 4 4 15 75 
26 2597 Sofia Nurafifah 3 1 2 4 4 14 70 
27 2598 Tri Susela 4 1 2 4 4 15 75 
28 2599 Tri Utami Inayah 3 1 2 4 4 14 70 
29 2560 Windi Rizi Anisa 4 1 3 4 4 16 80 
30 2601 Wildan Rezi R. 4 3 2 4 4 17 85 
31 2602 Zahra Berliana S. Putri 4 1 3 4 4 16 80 
32 2603 Winda Fitrotunisa 4 2 2 4 4 16 80 
33 2643 Imron Fatkhul Muiz 3 1 2 4 4 14 70 
34 2876 Merdita Rizqia Nikma M. 4 4 2 4 4 18 90 
35 2877 Moh. Rizki Arifudin 4 1 2 4 4 15 75 
36 2958 Febri Pradiansa 4 1 2 4 4 15 75 
37 2959 Silvia Nurlaeli 3 1 2 4 4 14 70 

Rata-rata 3.49 1.51 2.27 3.97 3.95 15.19 75.95 
 
Tegal, 9 Mei 2012 
Observer, 
 

 
Sismiatun, S.Pd.SD. 
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NIP.19560727 197802 2 002 
 

Lampiran 18 

Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok  Eksperimen (Mind 
Mapping) 
Pertemuan ke-1 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat 
pembelajaran √    √ 

2. Guru membagi kelompok dan menjelaskan 
tugas setiap kelompok √    √ 

3. Guru menjelaskan cara membuat peta pikiran 
(mind map) √    √ 

4. Siswa menonton dan memperhatikan video 
berkaitan dengan materi pelajaran √   √  

5. Siswa mendiskusikan materi dengan teman 
sekelompoknya √   √  

6. Siswa membuat peta pikiran secara 
berkelompok √  √   

7. Guru mengamati kerja kelompok siswa √   √  
8. Guru memberikan bimbingan kepada siswa √   √  

9. Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan 
peta pikiran hasil karya kelompoknya √  √   

10. Kelompok lain memberikan tanggapan √   √  
11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan √    √ 
12. Guru memberikan penguatan √   √  
13. Guru memberikan tindak lanjut √   √  
Jumlah Skor   6 21 16 
  
Skor maksimal = 52 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping  = %100×
maksimalskor

perolehanskorjumlah
 

 = %100
52
43 x = 82,69% 

 
Tegal, 28  April 2012 
Observer, 
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Sismiatun, S.Pd.SD. 
NIP.19560727 197802 2 002 
 
Hasil Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok  Eksperimen (Mind 
Mapping) 
Pertemuan ke-2 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat 
pembelajaran √    √ 

2. Guru membagi kelompok dan menjelaskan 
tugas setiap kelompok √    √ 

3. Guru menjelaskan cara membuat peta pikiran 
(mind map) √    √ 

4. Siswa menonton dan memperhatikan video 
berkaitan dengan materi pelajaran √    √ 

5. Siswa mendiskusikan materi dengan teman 
sekelompoknya √    √ 

6. Siswa membuat peta pikiran secara 
berkelompok √    √ 

7. Guru mengamati kerja kelompok siswa √    √ 
8. Guru memberikan bimbingan kepada siswa √    √ 

9. Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan 
peta pikiran hasil karya kelompoknya √   √  

10. Kelompok lain memberikan tanggapan √   √  
11. Guru bersama siswa membuat kesimpulan √    √ 
12. Guru memberikan penguatan √    √ 
13. Guru memberikan tindak lanjut √    √ 
Jumlah Skor    6 44 
 Skor maksimal = 52 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping  = %100×
maksimalskor

perolehanskorjumlah
 

 = %100
52
50 x = 96,15% 
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Tegal, 9 Mei 2012 
Observer, 
 

 
Sismiatun, S.Pd.SD. 
NIP.19560727 197802 2 002 
 
 
Lampiran 19 
Nilai Pretes Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

No. NIS Nama Siswa Nilai  
1 2424 Mila Djayanti 45 
2 2516 Moh. Irza Maulana 45 
3 2466 Eliza Khumaeroh 55 
4 2467 Eko Sukandar 35 
5 2534 Condro Prayoga 55 
6 2551 Rizki Ika Megiani 30 
7 2638 Eva Juliana 45 
8 2578 Fitriana  40 
9 2637 Moh. Rizki Cahaya M. 55 
10 2603 Abdullah Mubarok 45 
11 2604 Akbar Qursani 75 
12 2606 Chamidah 70 
13 2607 Deviana Eka Prastiwi 65 
14 2608 Faikhotunnisa 90 
15 2610 Hikmah Hani Muzaroh 35 
16 2611 Indah Kurotun Ayuni 50 
17 2612 Kamelia Febriana 90 
18 2613 Koriyah 75 
19 2615 Lia Fitriani 55 
20 2616 Lulu Maknun S. 50 
21 2617 Marliana Azizah 75 
22 2618 Moh. Rizki 85 
23 2620 Moh. Aqib 85 
24 2621 Moh. Fajar Fandika 75 
25 2622 Moh. Khafid Syahdani 60 
26 2623 Moh. Naufal 100 
27 2624 Neli Suciani 50 
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28 2625 Nur Faizi 55 
29 2626 Nurul Marifatus S. 90 
30 2627 Rafi Al Fares 55 
31 2628 Rohmatul Khasanah 60 
32 2629 Siska Ameliani 85 
33 2630 Siska Nurmila Diah 20 
34 2631 Silvia Oktaviani 80 
35 2632 Siti Aisah 30 
36 2878 Eka Candra Kirana 65 

Rata-rata 60,4 

 
 
 
 
 
Kelompok Eksperimen 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai 
1 2430 Puji Astuti 20 
2 2532 Ahmad Faozi 65 
3 2538 Dian Saputra 40 
4 2567 Aliza Aprilia Putri 55 
5 2569 Agil Fatkhurrohman 90 
6 2571 Ardillah Khasanah 45 
7 2572 Anggi Selviana C. 25 
8 2573 Annisa Ade Lyona 80 
9 2575 Dian Eka Prastiwi 90 
10 2576 Deni Wijaya Saputra 75 
11 2580 Ivan Sulaeman 60 
12 2581 Melina Syehti 45 
13 2582 Moh.Bagus Farkhansyah 35 
14 2583 Moh.Azhar Ramdani 60 
15 2584 Muh.Junaedi 55 
16 2585 Moh.Rofiul Alam 90 
17 2586 Moh.Faizin 75 
18 2587 Moh. Faozan Bachri 50 
19 2589 Nurul Qomariyah 65 
20 2590 Nadia Febriani 50 
21 2591 Nurul Mustofa 35 
22 2592 Novitasari 25 
23 2593 Riska Desiana 20 
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24 2595 Shofiyyah 50 
25 2596 Safitri Nur Khairunisa 70 
26 2597 Sofia Nurafifah 70 
27 2598 Tri Susela 45 
28 2599 Tri Utami Inayah 60 
29 2560 Windi Rizi Anisa 65 
30 2601 Wildan Rezi R. 60 
31 2602 Zahra Berliana S. Putri 90 
32 2603 Winda Fitrotunisa 60 
33 2643 Imron Fatkhul Muiz 70 
34 2876 Merdita Rizqia Nikma M. 70 
35 2877 Moh. Rizki Arifudin 35 
36 2958 Febri Pradiansa 40 
37 2959 Silvia Nurlaeli 30 

Rata-rata 55,8 
 
 
 
 
 
Lampiran 20 
Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Pretes 
 
Hasil Uji Normalitas Pretes 
 

Case Processing Summary 
  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 36 97.3% 1 2.7% 37 100.0% 

Kontrol 36 97.3% 1 2.7% 37 100.0% 

 
Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova 
  Statistic df Sig. 

Eksperimen .097 36 .200* 

Kontrol .134 36 .098 

 
Hasil Uji Homogenitas Pretes 
 

Uji Levene 
    Levene's Test for Equality of 
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    Variances 

    
F Sig. 

Nilai 
Pretes 

Equal variances 
assumed 

.003 .959 

Equal variances not 
assumed     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 21 
Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 
 

Independent sample t-test 
    t-test for Equality of Means 

    
  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Nilai 
Pretes 

Equal 
variances 
assumed 

-
.981 

71 .330 -4.606 4.694 -13.965 4.754 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-
.981 

70.959 .330 -4.606 4.694 -13.965 4.753 
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Lampiran 22 
Hasil Uji Normalitas Data Postes 

Case Processing Summary 

  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

Eksperimen 
(KelasA) 36 97.3% 1 2.7% 37 100.0% 

Kontrol 
(kelasB) 36 97.3% 1 2.7% 37 100.0% 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
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Eksperimen 
(KelasA) .115 36 .200* .957 36 .179 

Kontrol 
(kelasB) .110 36 .200* .967 36 .346 

 

 
 
 

 
Lampiran 23 
Uji Homogenitas Data Postes 
 
 

Independent Samples Test 

    
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

        95% Confidence 
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Interval of the 
Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper

Nilai 
Postes 

Equal 
variances 
assumed 

.479 .491 .878 71 .383 3.619 4.121 -4.599 11.83
6 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.877 69.510 .384 3.619 4.128 -4.615 11.85
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 24 
Hasil Uji Hipotesis 
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T-Test 

Group Statistics 

  
Kelas N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Nilai 
eksperimen 37 74.73 16.539 2.719 

kontrol 36 71.11 18.636 3.106 

Independent Samples Test 

    
Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Nilai Equal 
variances 
assumed 

.479 .491 .878 71 .383 3.619 4.121 -4.599 11.836 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.877 69.510 .384 3.619 4.128 -4.615 11.853 
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Lampiran 24 
Nilai Ulangan Semester IPA Semester 1 
Kelompok Kontrol 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai  
1 2424 Mila Djayanti 65 
2 2516 Moh. Irza Maulana 54 
3 2466 Eliza Khumaeroh 60 
4 2467 Eko Sukandar 47 
5 2534 Condro Prayoga 57 
6 2551 Rizki Ika Megiani 48 
7 2638 Eva Juliana 58 
8 2578 Fitriana  68 
9 2637 Moh. Rizki Cahaya M. 44 
10 2603 Abdullah Mubarok 62 
11 2604 Akbar Qursani 69 
12 2606 Chamidah 55 
13 2607 Deviana Eka Prastiwi 64 
14 2608 Faikhotunnisa 65 
15 2610 Hikmah Hani Muzaroh 59 
16 2611 Indah Kurotun Ayuni 50 
17 2612 Kamelia Febriana 85 
18 2613 Koriyah 64 
19 2615 Lia Fitriani 54 
20 2616 Lulu Maknun S. 68 
21 2617 Marliana Azizah 65 
22 2618 Moh. Rizki 68 
23 2620 Moh. Aqib 74 
24 2621 Moh. Fajar Fandika 68 
25 2622 Moh. Khafid Syahdani 74 
26 2623 Moh. Naufal 85 
27 2624 Neli Suciani 62 
28 2625 Nur Faizi 68 
29 2626 Nurul Marifatus S. 75 
30 2627 Rafi Al Fares 64 
31 2628 Rohmatul Khasanah 73 
32 2629 Siska Ameliani 75 
33 2630 Siska Nurmila Diah 43 
34 2631 Silvia Oktaviani 78 
35 2632 Siti Aisah 52 
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36 2878 Eka Candra Kirana 58 
Rata-rata 63,28 

 
 

 

Nilai Ulangan Semester IPA Semester 1 
Kelompok Eksperimen 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai 

1 2430 Puji Astuti 49 

2 2532 Ahmad Faozi 58 

3 2538 Dian Saputra 54 

4 2567 Aliza Aprilia Putri 70 

5 2569 Agil Fatkhurrohman 92 

6 2571 Ardillah Khasanah 68 

7 2572 Anggi Selviana C. 54 

8 2573 Annisa Ade Lyona 75 

9 2575 Dian Eka Prastiwi 89 

10 2576 Deni Wijaya Saputra 60 

11 2580 Ivan Sulaeman 50 

12 2581 Melina Syehti 80 

13 2582 Moh.Bagus Farkhansyah 48 

14 2583 Moh.Azhar Ramdani 62 

15 2584 Muh.Junaedi 62 

16 2585 Moh.Rofiul Alam 80 

17 2586 Moh.Faizin 84 

18 2587 Moh. Faozan Bachri 66 

19 2589 Nurul Qomariyah 66 

20 2590 Nadia Febriani 58 

21 2591 Nurul Mustofa 48 

22 2592 Novitasari 58 

23 2593 Riska Desiana 58 

24 2595 Shofiyyah 80 

25 2596 Safitri Nur Khairunisa 92 

26 2597 Sofia Nurafifah 84 

27 2598 Tri Susela 84 

28 2599 Tri Utami Inayah 50 

29 2560 Windi Rizi Anisa 68 

30 2601 Wildan Rezi R. 58 

31 2602 Zahra Berliana S. Putri 74 
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32 2603 Winda Fitrotunisa 75 

33 2643 Imron Fatkhul Muiz 71 

34 2876 Merdita Rizqia Nikma M. 78 

35 2877 Moh. Rizki Arifudin 41 

36 2958 Febri Pradiansa 48 

37 2959 Silvia Nurlaeli 66 
Rata-rata  66.43 
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Foto Kegiatan Pembelajaran 

 
 Guru menjelaskan cara membuat mind mapping

 
 Siswa menonton video pembelajaran 

 Siswa bekerja kelompok membuat mind mapping 
 

Guru membimbing siswa membuat mind mapping 
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