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ABSTRAK 

Anggraeni, Wika. 2013. Penerapan Model Pembelajaran Mind Map Berbasis Lingkungan 

untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tambakaji 05 Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Sumilah, M.Pd. 

Pembimbing II Dra. Renggani, M. Pd. 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bersifat 

multidimensional, yang tidak hanya berkenaan dengan pendidikan nilai etis, tetapi juga dengan 

pendidikan nilai lainnya seperti nilai politik dan ekonomi. Berdasarkan data awal yang 

diperoleh selama PPL di kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota  Semarang ditemukan adanya 

suatu permasalahan di dalam pembelajaran PKn yaitu guru kurang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif sehingga siswa cenderung kurang aktif mengikuti pembelajaran dan 

berakibat pada rendahnya hasil belajar PKn. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. Rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan 

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan model pembelajaran  

Mind Map berbasis lingkungan. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang rancangan penelitiannya terbagi 

dalam 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilakukan 

dalam 3 siklus dengan setiap siklus 1 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV 

SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang yang berjumlah 24 siswa perempuan dan 15 siswa 

laki-laki. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan datanya adalah teknik tes dan teknik nontes yang meliputi observasi, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data kuantitatif 

dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam pembelajaran PKn 

mengalami peningkatan, pada siklus I diperoleh skor rata-rata 2,6 dengan kategori baik, pada 

siklus II pemerolehan skor rata-rata menjadi 3 dengan kategori baik pada siklus III 

pemerolehan skor rata-rata menjadi 3,5 dengan kategori sangat baik. aktivitas siswa dalam 

pembelajaran PKn juga mengalami peningkatan, pada siklus I diperoleh skor rata-rata 2,2 

dengan kategori baik, pada siklus II pemerolehan skor rata-rata menjadi 3 dengan kategori baik 

dan siklus III pemerolehan skor rata-rata menjadi 3,5 dengan kategori sangat baik. Sedangkan 

hasil belajar siswa dengan KKM 63 juga mengalami peningkatan, pada siklus I ketuntasan 

klasikal mencapai 58,82% dengan nilai rata-rata 67,44, pada siklus II ketuntasan klasikal 

mencapai 70,59% dengan rata-rata 70,12 dan pada siklus III meningkat menjadi 81,58% 

dengan nilai rata-rata 80,42. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran Mind Map 

berbasis lingkungan dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar PKn siswa. Saran yang dapat diberikan, dalam pembelajaran PKn 

hendaknya menerapkan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

Kata kunci: Kualitas Pembelajaran PKn, Model Pembelajaran Mind Map, Berbasis 

Lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan Nasional 

menetapkan 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. Meningkatkan potensi serta 

aktivitas belajar siswa menjadi tanggungjawab seorang guru, dengan menciptakan 

kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Seorang guru sebagai motor 

penggerak berjalannya proses pembelajaran memiliki tugas yang sangat penting. 

Dalam pembelajaran, tugas utama seorang guru adalah mengajar, mendidik serta 

melatih peserta didik dalam mencapai kecerdasan kognitif, afektif serta psikomotorik 

yang optimal sesuai dengan kompetensi. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, seorang guru harus mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam menguasai 

materi pelajaran, menyampaikan pelajaran serta melakukan evaluasi pelajaran dengan 

baik (BSNP,2007:2). 
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Dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam 

peraturan permendiknas No. 22 tahun 2006 Pendidikan kewarganegaraan diartikan 

sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu,  melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila 

dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tujuan penting, 

diantaranya berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya serta berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (Depdiknas, 2004:5). 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu atau mata pelajaran di 

persekolahan yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat 

sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Winataputra (2008:1.1) Pendidikan 

kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri sejalan dan dengan kebutuhan dan 

tuntunan masyarakat yang sedang berubah. Pendidikan kewarganegaraan memiliki 

peranan mengembangkan kecerdasan warga Negara, membina tanggungjawab warga 

Negara dan mendorong partisipasi warga Negara. 

Berdasarkan hasil refleksi awal dan wawancara dengan guru kelas, 

pelaksanaan pembelajaran yang terjadi pada pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 sebelum diadakan 
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penelitian dinilai belum maksimal. Guru dalam mengajar sudah menggunakan model 

pembelajaran, hanya saja dalam pelaksanaannya belum maksimal dan juga belum 

memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran dan juga pembelajaran masih 

berpedoman materi yang ada dibuku paket. Siswa di kelas juga sering tidak 

memperhatikan pelajaran dan berbicara dengan temannya, hal ini juga dikarenakan 

jumlah siswa yang banyak sehingga agak sulit dikendalikan dan juga siswa terlihat 

tidak tertarik dengan pelajaran yang terkesan menghapalkan. Kegiatan pembelajaran 

yang demikian mengakibatkan siswa kurang termotivasi dan tidak ingin tahu manfaat 

dari apa yang dipelajari. Fakta tersebut didukung oleh rata-rata hasil evaluasi yang 

dilakukan pada akhir pembelajaran. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, lebih dari 

50% siswa mendapat nilai dibawah 63 yang merupakan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan.  

Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dengan guru kelas untuk mencari 

solusi dari permasalahan kelas yang ada pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, yang dapat mendorong keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatkan aktivitas guru. Berdasarkan kesepakatan dengan 

guru kelas, peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran yang diharapkan 

dapat dijadikan alternatif yaitu model pembelajaran Kooperatif tipe Mind Map 

berbasis lingkungan. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe Mind Map merupakan cara lain yang 

digunakan untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap 

bahan-bahan yang telah dibacanya. Model pembelajaran Mind Map menyuguhkan 

suatu cara baru untuk belajar mengingat dengan cara yang mudah dan tidak 

membosankan bagi peserta didik. Dengan menggunakan model ini, peserta didik 

terlebih dahulu akan membaca materi yang akan mereka buat ke dalam konsep Mind 

Map sehingga membangun rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan 

dipelajari (Suprijono, 2011:106) 

Sesuai dengan hal tersebut maka pelaksanaan model pembelajaran Mind Map, 

diharapkan akan mampu meningkatkan minat siswa dan merangsang rasa ingin tahu 

siswa dalam mengikuti pembelajaran karena terlebih dahulu siswa memcari sumber 

yang akan dipelajari. Penerapan model pembelajaran Mind Map maka siswa akan 

dengan mudah menggali informasi dari dalam dan luar otak, sebagai cara baru belajar 

dan berlatih yang cepat dan ampuh serta model catatan yang tidak membosankan 

(Buzan, 2007:4). 

Setiawan (2008:6.11) lingkungan akan memberikan siswa berbagai kebebasan 

bergerak dan menyalurkan kreatifitas. Lingkungan bisa memberikan inspirasi yang 

tidak terduga. Siswa  akan mampu menyerap ilmu pengetahuan, latihan fisik, 

kegembiraan, sosialisasi, dan mengenal lingkungan sekitarnya secara bersamaan. 

Selain akan menambah pengetahuan siswa, belajar dari lingkungan juga berfungsi 
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untuk memperkenalkan lingkungan dan membimbing siswa menerima kekuatan dan 

kelemahan dirinya. 

Dari uraian tersebut, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang lebih baik 

dengan dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini diterapkan model pembelajaran 

Mind Map berbasis lingkungan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Hal ini dilakukan untuk mencari jawaban dan solusi yang tepat dalam mengatasi 

masalah tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 

judul: “Penerapan Model Pembelajaran Mind Map Berbasis Lingkungan Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tambakaji 05 Kota Semarang”. 

 

1.2. RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH  

1.2.1. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah Umum: 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang? 

 

 

 

 



6 
 

 

Rumusan Masalah Khusus: 

a) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota 

Semarang? 

b) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang? 

c) Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV  SD Negeri Tambakaji 05 Kota 

Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memilih alternatif pemecahan 

masalah dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan model pembelajaran Mind 

Map. Model pembelajaran Mind Map merupakan cara lain yang digunakan untuk 

menguatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan-bahan yang 

telah dibacanya (Suprijono,2011:106). Penggunaan model pembelajaran ini akan 

meningkatkan rasa ingin tahu serta daya ingat karena siswa akan mencari bahan-

bahan dari pengetahuan lalu menuangkan dalam bentuk peta pikiran. 
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Mulyatiningsih (2011:223) Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan adalah sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2) Guru mengemukakan permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa 

3) Membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang 

4) Tiap kelompok mencatat kesimpulan hasil diskusi 

5) Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya dan 

guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru 

6) Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi 

bandingan sesuai konsep yang disediakan guru. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

pada siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 melalui model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 
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b. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 melalui model pembelajaran Mind Map 

berbasis lingkungan. 

c. Meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 melalui model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, 

dari kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

berupa konsep dalam melaksanakan pembelajaran PKn dengan model pembelajaran 

Mind Map berbasis lingkungan bahwa penerapan model pembelajaran Mind Map   

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 

Tambakaji 05 Kota Semarang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi siswa 

Dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan, 

siswa dapat terlibat secara interaktif, berfikir kritis dan menambah kemampuan daya 
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ingat tentang peta pikiran yang didapatnya melalui bahan-bahan bacaannya serta 

pengetahuan yang didapatnya dari lingkungan. 

1.4.2.2. Bagi guru 

Dapat meningkatkan keterampilan dan kreatifitas guru dalam mengelola 

materi sedemikian rupa sehingga materi dapat dengan mudah diterima oleh siswa. 

Selain itu dapat membuat guru untuk lebih kreatif dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

1.4.2.3. Bagi sekolah 

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memotivasi guru agar 

menyampaikan pembelajaran dengan efektif dan efisien menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1. KAJIAN TEORI  

2.1.1. Kegiatan belajar dan pembelajaran 

2.1.1.1. Hakekat belajar 

Dalam keseluruhan proses belajar pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling penting. Berhasil atau tidaknya suatu tujuan dalam 

penacapaian tujuan pembelajaran tergantung pada bagaimana proses belajar yang 

dijalani dan juga dialami oleh siswa. Menurut Fontana (dalam Winataputra, 2008:1.8) 

belajar  adalah suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu 

sebagai hasil dari pengalaman. 

Menurut Sugihartono (2007:74) belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sabagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Dari pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan  

suatu usaha yang dilakukan sebagai proses perubahan tingkah laku setiap orang yang 
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didapatnya melalui pengalaman berdasarkan pemikiran dan juga apa yang dikerjakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dari definisi para ahli tentang belajar, dapat disimpulkan adanya beberapa ciri 

belajar, yaitu: 

a. Belajar ditandai dengan adanya tingkah laku (change behavior). Ini berarti, 

bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya 

perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi 

terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat 

mengetahui ada tidaknya hasil belajar; 

b. Perubahan perilaku relative permanent. Ini berarti, bahwa perubahan tingkah 

laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak 

berubah-ubah. Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpancang 

seumur hidup; 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati pada saat proses belajar 

sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial; 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman; 

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah memiliki ciri-ciri seperti 

yang telah dijelaskan tersebut dapat dikatakan orang tersebut sudah mengalami 

proses belajar berdasarkan pengalaman. 

Sugihartono (2007:122) tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Tujuan 

utama para pendidik ialah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, 

yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai 

manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada 

diri mereka. 

Suprijono (2011:5) tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai 

dengan tindakan intruksional (instructional effect) yang berbentuk pengetahuan dan 

keterampilan. Tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar 

instruksional (nurturant effect) yang bentuknya berupa kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima oranglain, dan sebagainya. 

Sardiman (2011:26) tujuan belajar ada tiga jenis yaitu untuk mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap. 

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. 

Dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

belajar adalah untuk memperoleh perubahan tingkah laku seseorang dengan 

mengembangkan dirinya untuk lebih bisa bersikap dengan sebaik-baiknya agar hasil 

dari belajar yang dilakukannya dapat tercapai. 
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2.1.1.2. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menfasilitasi, 

mengisiasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. 

Pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar serta hail belajar 

tersebut. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam Winataputra,2008:1.19)  

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa.  

Menurut Hamdani (2010:23) pembelajaran merupakan usaha untuk 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Menurut Nasution dalam Sugihartono (2007:80) pembelajaran merupakan 

suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. 

Menurut Sugandi dalam Hamdani (2010:23) pembelajaran adalah 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya.  

Dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik 

untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menghubungkan sistem 

lingkungan sebagai proses belajar. 
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2.1.2. Kualitas pembelajaran  

Menurut Ali (1997:532) Kualitas adalah tingkat atau kadar baik buruknya 

sesuatu. Menurut Winataputra (2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitas, dan meningkatkan intensitas dan kualitas 

belajar pada diri peserta didik. Jadi, kualitas pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat intensitas dan kualitas belajar pada 

siswa.  

Menurut Nurhadi dan Senduk dalam Hamdani (2010:78), ada tiga mainstream 

yang perlu disoroti, yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas 

pembelajaran, dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum pendidikan harus 

komprehensif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak overload, dan mampu 

mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Kualitas 

pembelajaran harus ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas hasil pendidikan. 

 Suprayekti (2008:1.14) peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berjalan 

tanpa adanya inovasi pendidikan. Apa yang ingin dicapai melalui inovasi-inovasi 

pendidikan tersebut, yaitu usaha untuk mengubah proses pembelajaran, perubahan 

dalam situasi belajar yang menyangkut kurikulum, peningkatan fasilitas belajar-

mengajar serta peningkatan mutu professional guru. 

 Guru adalah variabel bebas yang mempengaruhi kualitas pengajaran. Hal ini 

karena guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pengajaran. 

Kompetensi professional yang dimiliki guru sangat dominan mempengaruhi kualitas 
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pembelajaran. Tugas guru dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar adalah 

sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kemauan siswa, mengembangkan 

kemauan belajar siswa, mengembangkan kondisi belajar yang relevan agar tercipta 

suasana belajar secara wajar dengan penuh kegembiraan, dan mengadakan 

pembatasan positif terhadap dirinya sebagai seorang guru. 

 Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran yang  

mencakup berbagai aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk 

meningkatkan kualitas dari hasil proses pembelajaran. 

 Depdiknas (2004:7) indikator dari kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

pembelajaran pendidik (guru), perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran berhubungan dengan proses pembelajaran yang melibatkan 

pendidik (guru) dan siswa. Tiga kualitas pembelajaran yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 

2.1.2.1. Keterampilan mengajar guru 

Menurut Anitah (2009:7.2) Kompetensi paedagogis berkenaan dengan 

kemampuan mengelola pembelajaran dalam rangka mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu kemampuan yang dituntut dari 

kompetensi ini adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 
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 Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut 

latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap 

keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran 

secara efektif. 

 Menurut Turney dalam Anitah (2009:7.4-8.66) ada 8 keterampilan 

mengajar/membelajarkan yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, diantaranya : 

1) Keterampilan bertanya 

 Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang 

dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal yang 

merupakan hasil pertimbangan. Jadi dapat dikatakan bertanya merupakan 

stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 

2) Keterampilan memberikan penguatan 

 Penguatan adalah segala bentuk respon, baik yang bersifat verbal ataupun 

nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap 

tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik 

(feed black) bagi penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau 

koreksi. 

3) Keterampilan mengadakan variasi 

 Variasi stimulus yang dimaksud adalah suatu kegiatan guru dalam proses 

interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa 



17 
 

 

sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. 

4) Keterampilan menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang 

satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik 

dan disajikan sesuai dengan urutan yang merupakan ciri utama kegiatan 

menjelaskan. 

5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

 Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha-usaha yang dilakukan guru 

dalam memulai pelajaran yang bertujuan mempersiapkan siswa-siswa untuk 

mengikuti pelajaran yang meliputi menarik perhatian, menimbulkan motivasi, 

memberi acuan dan membuat kaitan. 

 Keterampilan menutup pelajaran adalah usaha guru untuk mengakhiri pelajaran 

yang bertujuan  untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, disamping untuk memantapkan penguasaan siswa akan inti 

pelajaran yang meliputi meninjau kembali, menilai, dan memberi tindak lanjut. 

6) Keterampilan membimbing perorangan 

   Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok 

orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman 

atau informasi, pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah. 
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7) Keterampilan mengelola kelas 

 Kondisi belajar yang optimal sangat menentukan berhasilnya kegiatan 

pembelajaran. Keterampilan guru dalam menguasai keterampilan untuk 

menciptakan kondisi yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar. 

8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

   Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan 

perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara 

guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. 

 Komponen keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan, keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar, keterampilan merencanakan dan melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2.1.2.1. Aktivitas belajar siswa 

2.1.2.1.1. Pengertian aktivitas belajar siswa 

 Sardiman (2011:9) pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk 

mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan/keaktifan. Keaktifan/kegiatan yang 

dimaksud adalah jika peserta didik yang melakukan sesuatu kearah perkembangan 

perkembangan jasmani dan kejiwaan. Supaya peserta didik dapat mengekpresikan 

kemampuannya secara totalitas perlu diberi kesempatan untuk melakukannya sendiri. 
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2.1.2.1.2. Jenis-jenis aktivitas dalam belajar 

 Belajar yang berhasil pasti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. Dua aktivitas (psikis dan fisik) hal yang saling berhubungan erat. 

Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) menyimpulkan terdapat 177 kegiatan peserta 

didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain sebagai berikut:  

1. Visual activities, yang meliputi membaca, menulis, memperhatikan gambar, 

demontrasi, percobaan, dan pekerjaan oranglain. 

2. Oral activities, meliputi menyatakan , merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, dan interupsi. 

3. Listening activities, meliputi mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

dan  pidato. 

4. Writing activities, meliputi menulis cerita, karangan, laporan, tes angket, dan 

menyalin. 

5. Drawing activities, meliputi menggambar, membuat grafik, peta, diagram, dan 

pola. 

6. Motor activities, meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, dan memelihara binatang. 

7. Mental activities, meliputi menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tenang, dan gugup. 



20 
 

 

 Aktivitas-aktivitas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam 

setiap aktivitas motorik terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu. 

Prinsip aktivitas yang telah diuraikan, didasarkan pada pandangan psikologis bahwa, 

segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan (mendengar, melihat, dan 

sebagainya) sendiri dan pengalaman sendiri. 

 Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan menyajikan bahan 

pelajaran, sedangkan mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai 

kemauan, kemampuan bakat, dan latar belakang masing-masing. Belajar adalah suatu 

proses dimana peserta didik harus aktif. 

2.1.2.2. Hasil belajar 

Menurut Suprijono (2011:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar 

juga merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam bidang tertentu untuk 

memperolehnya menggunakan standar sebagai pengukuran keberhasilan seseorang.  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara menyeluruh bukan hanya 

pada satu aspek saja tetapi terpadu secara utuh (Anitah, 2009:2.19). Guru harus 

memperhatikan secara seksama agar perilaku tersebut dapat dicapai sepenuhnya oleh 

siswa. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan dengan kegiatan evaluasi 

pembelajaran sehingga diperlukan adanya teknik dan prosedur evaluasi belajar yang 

dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar.  
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Menurut Sugihartono (2007:76) ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu : 

a) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar yang lebih ditekankan dari dalam 

individu yang belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : aspek 

fisiologis yang berupa fisik siswa dan juga aspek psikologis yang mencakup 

intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa 

b) Faktor eksternal  (faktor dari luar diri siswa) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan siswa yang ditekankan pada kondisi 

lingkungan sekitar siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : 

lingkungan sosial yang mencakup guru, para staf administrasi, teman-teman 

sekelas, perhatian orang tua serta perilaku masyarakat sedangkan selanjutnya 

lingkungan nonsosial yang mencakup gedung sekolah, jarak dengan tempat 

tinggal, cuaca, sarana belajar dan waktu saat belajar. 

Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2011:5) hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal 

kapasitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun 

tertulis. 

2) Keterampilan intelektual  

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik 
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3) Strategi kognitif 

Kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik 

Kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5) Sikap 

Kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek 

tersebut. 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang hasil belajar maka dapat 

disimpulkan suatu proses pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan 

kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan pada siswa. 

Hasil belajar yang juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar diri siswa 

juga akan mempengaruhi pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Permasalahan pada 

siswa yang berbeda-beda menuntut seorang guru yang berkompeten dan professional 

yang diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya 

kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui 

dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka. 

2.1.2.3. Teori belajar  

Menurut Suprijono (2011:15) teori merupakan perangkat prinsip-prinsip yang 

terorganisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. Teori diartikan 

sebagai hubungan kausalitas dari proposisi-proposisi. 
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Sugihartono (2007:89) teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum 

yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Banyak teori yang 

dapat digunakan untuk keperluan belajar dan proses pembelajaran yaitu behavioristik, 

kognitif dan humanistik. 

Winataputra (2008:2.3) teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Teori 

belajar itu berasal dari teori psikologi dan terutama menyangkut masalah situasi 

belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

merupakan seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk menjelaskan 

kenyataan mengenai belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya 

terutama yang menyangkut masalah situasi belajar. 

Teori belajar kontruktivisme menurut Sardiman (2011:37) belajar merupakan 

proses aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu entah itu teks, 

kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. belajar merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya 

dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengertiannya menjadi 

berkembang. Belajar adalah kegiatan yang aktif dimana si subjek belajar membangun 

sendiri pengetahuannya. Subjek belajar juga mencari sendiri makna dari sesuatu yang 

mereka pelajari. Vygotsky dalam Winataputra (2008:6.9) berpendapat pengetahuan 

dibangun secara sosial, dalam pengertian bahwa peserta yang terlibat dalam suatu 
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interaksi sosial akan memberikan kontribusi dan membangun bersama makna suatu 

pengetahuan. Dengan demikian proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan 

konteks kulturalnya.  

2.1.3. Indikator Kualitas pembelajaran 

Kualitas pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berhasil apabila terjadi 

perubahan positif pada diri peserta seluruhnya. Proses pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila input merata menghasilkan output yang banyak dan 

bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan 

pembangunan. Depdiknas (2004:7) ada beberapa indikator untuk mencapai kualitas 

pembelajaran yang baik tersebut, yaitu: 

1) Perilaku pembelajaran pendidik (guru), dapat dilihat dari kinerjanya sebagai 

berikut: 

a. Membangun persepsi dan sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi 

pendidik. 

b. Menguasai disiplin ilmu berkaitan berkaitan dengan keluasan dan kedalaman 

jangkauan substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta mampu memilih, 

menata, mengemas, dan merepresentasikan materi sesuai kebutuhan siswa. 

c. Agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan 

siswa, guru perlu memahami keunikan setiap siswa dengan segenap 

kelebihan, kekurangan, dan kebutuhannya. Memahami lingkungan keluarga, 

sosil budaya dan kemajemukan masyarakat tempat mahasiswa berkembang. 
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d. Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik berorientasi pada siswa 

yang tercermin dalam kegiatan merencanakan melaksanakan, serta 

mengevaluasi dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran secara dinamis 

untuk membentuk kompetensi siswa yang dikehendaki. 

e. Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan sebagai kemampuan untuk 

dapat mengetahui, mengukur, dan mengembang-mutakhirkan kemampuannya 

secara mandiri. 

2) Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat dari kompetensinya sebagai 

berikut: 

a. Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, termasuk di dalamnya 

persepsi dan sikap terhadap mata pelajaran, guru, media dan fasilitas belajar, 

serta iklim belajar. 

b. Mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta membangun sikapnya. 

c. Mau dan mampu memperluas serta memperdalam pengetahuan dan 

keterampilan seta memantapkan sikapnya. 

d. Mau dan mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara 

bermakna. 

e. Mau dan mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap dan bekerja 

produktif. 

f. Mampu menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bidang studinya. 
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g. Mampu menguasai materi ajar mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah/satuan pendidikan sesuai dengan bidang studinya. 

h. Mampu memahami karakteristik, cara belajar, bekal ajar awal, dan latar 

belakang sosial kultural peserta didik usia sekolah. 

i. Mampu menguasai prinsip, rancangan, pelaksanaan, dan penialaian 

pembelajaran yang mencerdaskan, mendidik, dan membuadayakan. 

j. Mampu meguasai strategi dan teknik pengembangan kepribadian dan 

keprofesionalan sebagai guru.   

3) Iklim belajar mencakup : 

a. Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi 

pembentukan profesionalitas kependidikan. 

b. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreat 

c. Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreatifitas guru. 

4)  Materi pembelajaran yang berkaitan tampak dari : 

a. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai 

siswa. 

b. Ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Materi pembelajaran sistematis dan kontekstual. 
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d. Dapat mengakomodasikan partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal 

mungkin. 

e. Dapat menarik manfaat yang optimal dari perkembangan dan kemajuan 

bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

5)  Kualitas media pembelajaran tampak dari : 

a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. 

b. Mampu menfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa. 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

d. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu-satunya, menjadi siswa aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada. 

 Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terdapat beberapa 

indikator kualitas pembelajaran yang dapat dilihat dari perilaku pembelajaran 

pendidik (guru), perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. 

2.1.4. Strategi Pencapaian Kualitas 

Depdiknas (2004:10) kualitas pembelajaran dapat tercapai dan berkembang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai kualitas pembelajaran dapat 

dikembangkan antara lain menggunakan strategi sebagai berikut: 
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1) Di tingkat kelembagaan 

a. Perlu dikembangkan berbagai fasilitas kelembagaan dalam membangun sikap, 

semangat, dan budaya perubahan. 

b. Peningkatan kemampuan pembelajaran para guru dapat dilakukan melalui 

berbagai kegiatan profesional secara periodik dan berkelanjutan, misalnya 

sekali dalam setiap semester yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga 

sebelum awal setiap semester dimulai. 

c. Peningkatan kemampuan pembimbingan professional calon guru bagi para 

guru pamong dari sekolah latihan melalui berbagai kegiatan professional di 

sekolah periodik, misalnya sekali setiap tahun yang dilaksanakan oleh 

lembaga bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. 

d. Peningkatan kualitas pelaksanaan praktek pengalaman lapangan (PPL) di 

sekolah latihan dan atau tempat praktek lainnya serta menyelenggarakan uji 

kompetensi professional calon guru pada akhir program pendidikan sebelum 

mereka dinyatakan lulus. Kolaborasi ini berlaku ini berlaku pula dengan 

asosiasi profesi lain yang relevan. 

2) Dari pihak individu guru 

Secara operasional hal yang terkait pada kinerja professional guru adalah: 

a. Melakukan perbaikan pembelajaran secara terus menerus berdasarkan hasil 

penelitian tindakan kelas atau catatan pengalaman kelas dan atau catatan 

perbaikan. 
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b. Mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan untuk 

pembelajaran maupun kegiatan praktikum. 

c. Para guru perlu dirangsang untuk membangun sikap positif terhadap belajar, 

yang bermuara pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. 

 Untuk itu perlu dikembangkan berbagai diskursus akademis antar guru dalam 

menggali, mengkaji dan memanfaatkan berbagai temuan penelitian dan hasil kajian 

konseptual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan cara itu guru secara 

peorangan dan kelompok akan selalu didorong dan ditantang untuk selalu berusaha 

tampil beda dan unggul (striving for excellent). 

 Depdiknas (2004:11) Strategi-strategi tersebut perlu ditata dan dilaksanakan 

secara sistematik dan sistemik, oleh karena itu, strategi apapun yang digunakan 

diperlukan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penggunaan empat langkah bersiklus yang mencakup kegiatan merencanakan, 

mengerjakan, memeriksa dan mengambil langkah-langkah untuk memacu proses 

pembelajaran. 

2) Penggunaan data empirik dan kerangka konseptual untuk membangun 

pengetahuan, mengambil keputusan, dan menentukan efektivitas perubahan 

tingkah laku. 

3) Prediksi dan perbaikan penampilan selanjutnya secara artikulatif. 

4) Penggunaan pendekatan bersiklus dan terencana. 
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Depdiknas (2004:12) jika digambarkan siklus 4 langkah yang strategi 

dimaksud adalah : 

1) Merencanakan perbaikan proses (PLAN). 

2) Mengerjakan perbaikan (DO). 

3) Memeriksa proses dan hasil perbaikan (CHECK) 

4) Mengambil langkah-langkah memacu proses perbaikan (ACT)  

2.1.5. Pendidikan Kewarganegaraan SD 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dipelajari 

dijenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Winataputra 

(2008:1.1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu atau mata pelajaran di 

persekolahan perlu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat yang sedang berubah. 

Hernawan (2008:8.25) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk 

membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan 

hubungan antara warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela 

Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. 

Subagyo (2009:4) pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi sumber nilai 

dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan peserta didik 

mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif 

menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. 
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Wahab (2004:1.19) pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya berkenaan dengan pendidikan nilai 

etis, tetapi juga dengan pendidikan nilai lainnya seperti nilai politik dan ekonomi. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi, dapat dijadikan sumber dan pedoman yang digunakan 

untuk mengembangkan kepribadian sesorang sebagai warga negara yang berperan 

aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. 

Depdiknas (2004:6) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 

beberapa tujuan untuk siswa. Adapun Tujuan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

menurut lampiran Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 
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Depdiknas (2004:7) Untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, ruang lingkup kajian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

yang  meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap 

positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan 

keadilan. 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga , tata 

norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan 

peradilan nasional, hukum dan peraturan internasional. 

3. Hak asasi manusia meliputi; hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota 

masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM. 

4. Kebutuhan warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 

warga Negara masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga Negara. 

5. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan 

dasar Negara dengan konstitusi. 



33 
 

 

6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem 

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan dalam masyarakat demokrasi. 

7. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi. 

8.  Negara: proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan nilai-

nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka. 

9. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia 

diera globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

Berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

ada, salah satunya adalah globalisasi. Dengan pembelajaran tentang perkembangan 

globalisasi yang terjadi di lingkungan sekitar, dapat memberikan pengertian kepada 

siswa untuk dapat memanfaatkan hasil dari perkembangan globalisasi dengan tetap 

mengetahui dampak positif dan negatif globalisasi, cara memanfaatkan teknologi 

dengan benar dan juga berinteraksi dengan warga dunia baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui perkembangan informasi dan komunikasi 

2.1.6. Pembelajaran kooperatif 

Hamdani (2010:30) model pembelajaran adalah rangkaian kegiatan belajar 

siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan 
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sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. 

Suprijono (2011:54) model pembelajaran adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif diarahkan dengan 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah. 

Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2007:42) pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif 

disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi 

siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbada latar belakangnya. 

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara 

kolaborasi atau kerja kelompok dalam mencapai tujuan belajar. Dalam pembelajaran 

kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling 

membantu satu sama lain. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-

keterampilan khusus agar siswa dapat bekerja sama dengan baik dengan 

kelompoknya untuk mencapai ketuntasan. 
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2.1.7. Model pembelajaran Mind Map 

2.1.7.1. Definisi Mind Map 

Buzan (2007:4) Mind Map merupakan cara mudah dan cepat memetakan 

segenap kemampuan ke dalam otak dan atau dari otak untuk mengembangkan 

informasi. Bentuk Mind Map seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai 

banyak cabang. Seperti halnya peta jalan kita bisa membuat pandangan secara 

menyeluruh tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. Dengan 

sebuah peta kita bisa merencanakan sebuah rute yang tercepat dan tepat dan 

mengetahui kemana kita akan pergi dan dimana kita berada. 

Suprijono (2011:106) Mind Map adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menguatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan-bahan yang 

telah dibacanya lalu menuangkannya ke dalam sebuah peta konsep. 

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Mind Map adalah suatu 

teknik yang membiasakan siswa berpikir cepat untuk mengembangkan 

pengetahuannya. Konsep-konsep yang baru ditemukan secepatnya ditabung ke dalam 

otak dengan benar dan akan digunakan atau digeneralisasikan dengan konsep lain 

dengan cepat pula saat dibutuhkan. Kecepatan mengakses dan memproses konsep 

tersebut menumbuhkan kemampuan berpikir cepat dan kritis pada siswa. 

Membuat catatan Mind Map yang berbentuk saraf otak atau kepala berambut 

dapat membantu siswa dalam mengembangkan konsep. Suatu konsep yang 

ditentukan guru dikembangkan siswa dengan cara menggeneralisasikannya dengan 
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konsep-konsep lain yang telah tersimpan di otak dan konsep yang baru ditemukan. 

Konsep-konsep yang ada akan ditulis dihubungkan dengan konsep inti yang 

berkaitan, menjalar ke segala arah tidak terbatas sedemikian rupa seperti saraf otak 

atau rambut di kepala. Semakin banyak rambut yang tumbuh, semakin banyak pula 

konsep yang diperoleh siswa. Hal ini dapat dilakukan siswa dengan mudah dan 

menyenangkan. 

Kegiatan siswa membuat Mind Map tersebut termasuk tingkat pemahaman 

dan penerapan aplikatif. Tingkat pemahaman yang dilakukan siswa adalah 

menggeneralisasi dan menguraikan konsep yang dimiliki. Tingkat analisis yang 

dilakukan adalah mengurai dan mengkorelasikan suatu konsep yang dimiliki dan baru 

ditemukan. 

Menurut Buzan (2007:4) untuk meningkatkan kreativitas memberikan 

beberapa pengertian tentang Mind Map, antara lain:  

1) Mind Map adalah cara mudah menggali informasi dari dalam dan dari luar otak. 

2) Mind Map adalah cara baru untuk belajar dan berlatih yang cepat dan ampuh. 

3) Mind Map adalah cara membuat catatan yang tidak membosankan. 

4) Mind Map adalah cara terbaik untuk mendapatkan ide baru dan merencanakan 

proyek. 

Mind Map merupakan teknik penyusunan catatan demi membantu siswa 

menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Caranya, menggabungkan kerja 
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otak bagian kiri dan kanan. Dengan model pembelajaran Mind Map siswa dapat 

meningkatkan daya ingat hingga 78%.  

2.1.7.2. Kelebihan Mind Map dalam pembelajaran 

Mind Map dapat membantu siswa dalam banyak hal. Karena Mind Map 

mudah dibuat dan sederhana sesuai dengan imajinasi dan asosiasi otak siswa. Buzan 

(2007:4) Mind Map dapat membantu siswa dalam beberapa hal yaitu:  

1)  Menjadi lebih kreatif  

2)  Mengingat dengan lebih baik  

3)  Belajar lebih cepat dan efeisien  

4)  Lebih berkonsentrasi  

5)  Belajar dengan lebih mudah  

6)  Menghemat waktu 

7)  Melihat ”gambaran keseluruhan”  

8)  Mengatur dan menjernihkan pikiran  

9)  Memecahkan masalah 

2.1.7.3. Kekurangan model pembelajaran Mind Map dan solusinya 

Kiranawati (2007:2) model pembelajaran Mind Map juga terdapat beberapa 

kekurangan dalam pembelajaran tetapi juga ada solusinya, sebagai berikut : 

1) Hanya murid yang aktif yang terlibat. 

Hal ini dapat diatasi dengan cara membagi tugas merata kepada setiap siswa  

terlibat dalam pembelajaran sehingga semua siswa aktif. 
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2) Tidak sepenuhnya murid yang belajar. 

Hal ini dapat diatasi dengan cara mewajibkan setiap siswa mengerjakan tugas 

yang telah diberikan serta setiap siswa harus aktif dalam diskusi sehingga semua 

siswa ikut andil dalam pembelajaran. 

3) Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. 

Manfaat lain dari membahas semua hasil Mind Map siswa, diharapkan setiap 

detail informasi yang tidak masuk dalam Mind Map kelompok yang berbeda-

beda akan dipelajari ketika pembahasan bersama. 

2.1.7.4. Langkah-langkah pembelajaran Mind Map  

Mulyatiningsih (2011:223) langkah-langkah yang dilakukan dalam model 

pembelajaran Mind Map adalah sebagai berikut : 

1) Guru membuka pelajaran 

Penjelasan : proses pembelajaran dibuka dengan pengkondisian kelas, salam, 

doa, absensi. 

2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Penjelasan : guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

3) Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa 

Penjelasan : guru menyampaikan sedikit materi ajar dan memberikan 

permasalahan yang terjadi di lingkungan. 
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4) Membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang 

Penjelasan : guru membagi siswa menjadi kelompok belajar secara acak dengan 

mengambil kocokan nomor kelompok. 

5) Tiap kelompok mencatat kesimpulan hasil diskusi 

Penjelasan : guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membangkit- kan 

pengetahuan siswa yang diperolehnya di lingkungan sekitar dan sumber belajar 

lain untuk dibahas berkelompok dan jawaban yang didapat ditulis dalam bentuk 

peta konsep (Mind Map). 

6) Tiap kelompok membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan dan 

mengelompokkan sesuai kebutuhan guru. 

Penjelasan : setiap kelompok membacakan hasil diskusi yang dalam bentuk Mind 

Map. 

7) Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan materi. 

Penjelasan : dari hasil diskusi semua kelompok, hasil diskusi dibahas dan 

disimpulkan bersama 

2.1.8. Lingkungan sebagai sumber belajar 

AECT (Assocation for Education and Communition Technology) dalam 

Anitah (2009:6.51) sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah 

maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 
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belajarnya. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu pesan, orang, 

bahan, alat, teknik, dan lingkungan. 

Mulyasa (2009:156) sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Dari berbagai sumber 

yang ada dan dimungkinkan didayagunakan dalam pembelajaran, dikelompokkan 

manusia, bahan, lingkungan, alat dan peralatan, dan aktivitas. 

Menurut Hamdani (2010:108) lingkungan (fisik,sosial, atau budaya) 

merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat 

berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagi objek kajian (sumber belajar). 

Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang 

dalam belajar. 

Anitah (2009:6.52) lingkungan adalah sekalian yang melingkung di suatu 

daerah dalam literatur lain. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua 

benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya 

serta makhluk hidup lainnya. Mulyasa (2009:157) lingkungan ruang dan tempat 

ketika sumber-sumber dapat berinteraksi dengan para peserta didik. 

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan 

segala sumber yang memudahkan dalam belajar yang ada di sekitar yang digunakan 

untuk memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, salah satu 

sumber belajar yang digunakan adalah lingkungan. 
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Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sebagai sumber 

belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling 

siswa (makhluk hidup lain, benda mati, dan budaya manusia) yang dapat 

dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran secara optimal. 

Setiawan (2008:6.11) lingkungan akan memberikan siswa berbagai kebebasan 

bergerak dan menyalirkan kreativitas. Lingkungan bisa memberikan inspirasi yang 

tidak terduga. Siswa  akan mampu menyerap ilmu pengetahuan, latihan fisik, 

kegembiraan, sosialisasi, dan mengenal lingkungan sekitarnya secara bersamaan. 

Selain akan menambah pengetahuan siswa, belajar dari lingkungan juga berfungsi 

untuk memperkenalkan lingkungan dan membimbing siswa menerima kekuatan dan 

kelemahan dirinya. 

Anitah (2009:6.52) nilai-nilai yang diperoleh dengan menggunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar antara lain : 

1. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa, memperkaya 

wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas, dan kebenarannya lebih 

akurat. 

2. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan 

menumbuhkaan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar.  

3. Belajar akan lebih bermakna (meaningful learning), sebab siswa dihadapkan 

dengan keadaan yang sebenarnya. 
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4. Aktivitas siswa akan lebih meningkat dengan memungkinkannya menggunakan 

berbagai cara, seperti proses mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan 

sesuatu, dan menguji fakta. 

5. Dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungannya, dapat dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi para siswa, 

seperti cinta lingkungan. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Dari penelitian yang dilakukan Tri Indah Mariana pada tahun 2010 dengan 

judul “Penerapan Model Mind Mapping untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa 

kelas IV SDN Kalipare 06 Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang”, menunjukkan 

adanya peningkatan yang signifikan dari nilai hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Mind Map dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Kalipare 06 Kabupaten Malang. Perolehan 

rata-rata hasil belajar siswa meningkat, ketuntasan mencapai 50% dengan rata-rata 

kelas 61,62 pada siklus I dan hasil belajar meningkat lagi pada siklus II menjadi 

80,3% dengan rata-rata kelas 76,79. hal ini memunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Dari penelitian yang dilakukan Lisa Lina Wati pada tahun 2011 dengan judul 

“ Peningkatan hasil belajar PKn melalui model pembelajaran Mind Mapping pada 
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siswa kelas IV SDN Ringinrejo 1 Kabupaten Kediri”, menunjukan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa sebelum terjadinya tindakan 

sebanyak 18 siswa dari 34 siswa tidak tuntas KKM yang dtetapkan yaitu 65. 

Perolehan rata-rata hasil penelitian pada siklus 1 tahap pertama 47,1% siswa tuntas 

dan siklus 1 tahap kedua sebanyak 73,5% siswa tuntas, hasil belajar meningkat lagi 

pada siklus selanjutnya yaitu siklus II ketuntasan mencapai 85,2% dan pada siklus II 

tahap kedua ketuntasan mencapai 97%. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disarankan agar guru menerapkan model pembelajaran Mind Mapping ini untuk 

materi pelajaran yang lain agar siswa senang dalam mengikuti pembelajaran. Guru 

hendaknya juga menciptakan pembelajaran yang inovatif dengan model pembelajaran 

Mind Mapping ini agar hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

2.3. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Model Pembelajaran Mind Map 

Berbasis Lingkungan 

 

KONDISI AWAL 

KONDISI AKHIR 

PEMBERIAN 

TINDAKAN 

1. Guru belum maksimal dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dan belum memanfaatkan 

lingkungan sebagai media pembelajaran. 

2. Siswa kurang termotivasi dalam mengikuti  

pembelajaran dan tidak tertarik dengan pelajaran 

yang terkesan menghapalkan 

3. Hasil belajar siswa rendah 

1. Keterampilan guru meningkat 

2. Aktivitas siswa meningkat 

3. Hasil belajar siswa meningkat  

 

Pembelajaran Pkn dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan : 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2. Siswa menyimak konsep atau permasalahan yang 

dikemukakan oleh guru 

3. Membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

orang 

4. Siswa melakukan diskusi kelompok 

5. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi  

6. Guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil 

diskusi yang telah dilakukan 

7. Evaluasi 

8. Penutup 
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2.4. HIPOTESIS TINDAKAN 

Melalui penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  siswa kelas IV SD Negeri Tambakaij 

05 Kota Semarang keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa  

meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  PROSEDUR / LANGKAH-LANGKAH PTK 

Penelitian  ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas  yang terdiri atas beberapa siklus. Masing-masing siklus terdiri dari  

langkah  perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting) (Arikunto, dkk. 2009:16-21). 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, maka penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 siklus dengan masing-masing siklus 1 kali pertemuan. 

Adapun masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Bagan Siklus Penelitian 

      (Arikunto,dkk.2009:16) 

 

Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

Observasi 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

SIKLUS III 
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Berdasarkan skema tersebut, langkah-langkah pelaksanaan tindakan kelas 

yang dilaksanakan dapat dijabarkan berikut ini 

3.1.1. Perencanaan 

Menurut Arikunto (2009:75) perencanaan merupakan suatu rancangan 

tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pada tahap perencanaan peneliti 

menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk 

diamati, kemudia membuat sebuah instrument pengamatan uuntuk merekam fakta 

selama tindakan berlangsung. Tahapan pertama dalam penelitian tindakan kelas 

adalah perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan 

sebagai berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta menelaah 

indikator bersama tim kolaborasi. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang diterapkan dan scenario pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan melalui model pembelajaran. 

3) Memanfaatkan pengetahuan siswa sebagai media pembelajaran. 

4) Meyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk penialan hasil belajar 

siswa. 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru. 

6) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 
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3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2009:76) pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario  

penerapan pembelajaran akan diterapkan. Rancangan tindakan yang dilakukan telah 

didiskusikan dengan pelaksana tindakan (guru) untuk dapat diterapkan di dalam 

kelas sesuai dengan rancangannya. Peneliti juga akan menggunakan dalam proses 

pembelajaran. Sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksana 

tindakan akan dilakukan dalam tiga siklus, yang mana setiap siklus terdiri dari satu 

kali pertemuan. 

3.1.3. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengambilan data untuk melihat seberapa 

jauh pengaruh tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto, 2009:127).  Pada tahap 

ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hal yang diperlukan dan terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Peneliti menggunakan lembar 

wawancara, lembar penilaian aktivitas siswa dan guru, catatan lapanagan, dokumen, 

dan juga lembar soal dalam pengamatan data-data di lapangan. Kegiatan observasi 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru untuk mengamati aktivitas siswa, 

aktivitas guru dan kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

3.1.4. Refleksi 

  Menurut Arikunto (2009:19) refleksi merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi bertujuan untuk 
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mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang 

telah diperoleh pada saat observasi, Pada tahap ini guru melakukan implementasi 

rencana pembelajaran diberi kesempatan untuk menyatakan kesan-kesannya selama 

melaksanakan pembelajaran baik terhadap dirinya maupun siswa yang dihadapi. 

Selanjutnya observer (guru lain dan pakar) menyampaikan hasil analisa data 

observasinya terutama menyangkut kegiatan siswa selama berlangsung 

pembelajaran yang disertai dengan pemutaran video hasil rekaman pembelajaran. 

Akhirnya, guru melakukan implementasi yang akan digunakan untuk memberikan 

tanggapan balik atas komentar para observer. Hal yang penting  dalam tahap 

refleksi ini, adalah mempertimbangkan kembali rencana pembelajaran tersebut. 

Apakah telah sesuai dan dapat meningkatkan performance keaktifan belajar siswa 

atau tidak. Jika belum ada kesesuaian, apa saja yang belum sesuai, metode 

pembelajarannya, materi dalam LKS, media atau alat peraga atau lainnya. 

Pertimbangan–pertimbangan ini selanjutnya digunakan untuk perbaikan rencana 

pembelajaran selanjutnya 
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3.2. PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan  3 siklus setiap siklus 1 kali pertemuan. Adapun 

perencanaan setiap siklus adalah        

3.2.1. Siklus Pertama 

3.2.1.1. Perencanaan 

a) Menyusun RPP. 

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran PKn. 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d) Menyiapkan penilaian unjuk kerja. 

e) Menyiapkan lembar soal tes tertulis. 

3.2.1.2. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan pembelajaran dilakukan: 

a) Pemberian motivasi dengan mengajak siswa bernyanyi “naik delman” 

b) Guru bertanya kepada siswa tentang transportasi yang ada sekarang. 

c) Guru memberi sedikit penjelasan tentang materi pengaruh globalisasi yang 

dipelajari 

d) Guru membagi kelas menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dengan 

pembagian gulungan kertas/ undian. 

e) Guru menjelaskan cara membuat catatan dengan menggunakan Mind Map. 
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f) Guru menyuruh kelompok untuk berdiskusi mencari bahan berdasarkan 

intruksi guru dari berbagai sumber belajar 

g) Guru menyuruh kelompok untuk maju ke depan kelas dan menjelaskan hasil 

catatan Mind Map yang telah dibuat untuk dijadikan sebagai pengetahuan 

bersama. 

h) Guru dan siswa membahas hasil Mind Map yang telah di buat dengan diskusi 

kelompok. 

i) Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. 

j) Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. 

k) Guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut  

2.3.1.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran, 

melalui model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

c. Peneliti bersama guru dan pembimbing bersama-sama mendiskusikan hasil 

pengamatan supaya dapat memperbaiki pembelajaran pada pembelajaran 

berikutnya.  

3.2.1.3. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek dari penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus I. 
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b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran serta efek dari penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus I. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II guna memperbaiki 

pendekatan yang dilakukan pada siklus I. 

3.2.2. Siklus Kedua 

3.2.2.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran PKn. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan penilaian unjuk kerja. 

e. Menyiapkan lembar soal tes tertulis. 

3.2.2.2. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan pembelajaran dilakukan: 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video “upin-upin jalan-jalan 

dengan alat transportasi”. 

b. Guru bertanya kepada siswa tentang manfaat transportasi. 

c. Guru memberi sedikit penjelasan tentang pengaruh globalisasi dikehidupan 

sehari-hari. 
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d. Guru membagi kelas menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dengan 

pembagian gulungan kertas/ undian. 

e. Guru menjelaskan cara membuat catatan dengan menggunakan Mind Map. 

f. Guru menyuruh kelompok untuk berdiskusi mencari bahan berdasarkan 

intruksi guru dari berbagai sumber belajar 

g. Guru menyuruh kelompok untuk maju ke depan kelas dan menjelaskan hasil 

catatan Mind Map yang telah dibuat untuk dijadikan sebagai pengetahuan 

bersama. 

h. Guru dan siswa membahas hasil Mind Map yang telah dibuat dengan diskusi 

kelompok . 

i. Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. 

j. Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. 

k. Guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut  

3.2.2.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran, 

melalui model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

b. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

c. Peneliti bersama guru dan pembimbing bersama-sama mendiskusikan hasil 

pengamatan supaya dapat memperbaiki pembelajaran pada pembelajaran 

berikutnya.  
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3.2.2.4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek dari penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus II. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran serta efek dari penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus II. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III guna memperbaiki 

pendekatan yang dilakukan pada siklus II. 

3.2.3. Siklus Ketiga 

3.2.3.1. Perencanaan 

a. Menyusun RPP. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran PKn. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

d. Menyiapkan penilaian unjuk kerja. 

e. Menyiapkan lembar soal tes tertulis. 

3.2.3.2. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan pembelajaran dilakukan: 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video “Pertunjukan Reog”. 

b. Guru bertanya kepada siswa tentang budaya Indonesia.  

c. Guru memberi sedikit penjelasan tentang kebudayaan Indonesia. 
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d. Guru membagi kelas menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dengan 

pembagian gulungan kertas/ undian. 

e. Guru menjelaskan cara membuat catatan dengan menggunakan Mind Map. 

f. Guru menyuruh kelompok untuk berdiskusi mencari bahan berdasarkan 

intruksi guru dari berbagai sumber belajar 

g. Guru menyuruh kelompok untuk maju ke depan kelas dan menjelaskan hasil 

catatan Mind Map yang telah dibuat untuk dijadikan sebagai pengetahuan 

bersama. 

h. Guru dan siswa membahas hasil Mind Map yang telah dibuat dengan diskusi 

kelompok. 

i. Guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. 

j. Guru bertanya kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. 

k. Guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut  

3.2.3.3. Observasi 

a. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran, 

melalui model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

d. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

e. Peneliti bersama guru dan pembimbing bersama-sama mendiskusikan hasil 

pengamatan supaya dapat memperbaiki pembelajaran pada pembelajaran 

berikutnya.  
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3.2.3.4. Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek dari penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus III. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran serta efek dari penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus III. 

c. Membuat kesimpulan tentang hasil penelitian 

d. Revisi dilakukan pada pembelajaran selanjutnya dan digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn SD Negeri Tambakaji 05. 

 

3.3. SUBYEK PENELITIAN 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

guru dan siswa kelas IV SD Negeri  Tambakaji 05 Kota Semarang, semester 2 

tahun ajaran 2012/2013. Jumlah siswa yang diteliti sebanyak  39 siswa yang terdiri 

dari 24 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. 

 

3.4. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tambakaji 05, Jl. Walisongo Km 9 

Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan pada semester II tahun ajaran 2012/2013. 
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3.5. VARIABEL PENELITIAN 

  Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini adalah pembelajaran PKn 

dengan penerapan model Pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan, meliputi: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn dengan penerapan model 

Pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran  PKn dengan penerapan model 

Pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan penerapan model 

Pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 

3.6. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1. Sumber data 

3.6.1.1. Guru  

Peneliti mendapatkan sumber data yang diperoleh dari guru dengan 

menggunakan lembar observasi keterampilan guru dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan melalui penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan. 

3.6.1.2. Siswa 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data yang diperoleh dari 

siswa melalui observasi secara sistematik selama pelaksanaan penelitian dan dari 

hasil evaluasi belajar siswa. 
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3.6.1.3. Data dokumen 

Dalam penelitian ini, sumber data dokumen yang berupa data awal 

didapatkan dari hasil tes sebelum dilakukan tindakan, lembar pengamatan aktivitas 

siswa dan foto pelaksanaan tindakan. 

3.6.1.4. Catatan lapangan 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber data yang berupa 

catatan lapangan. Catatan lapangan diperoleh selama proses pembelajaran berupa 

data keterampilan guru, aktivitas siswa dan kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan melalui penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan. 

3.6.2. Jenis Data 

3.6.2.1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan penerapan model pambelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan yang diperoleh siswa. 

3.6.2.2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi selama pelaksanaan dengan 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, wawancara 

serta catatan lapangan dalam pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan dengan 

penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. 
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3.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes 

dan teknik non tes, penjelasan dari kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut: 

3.6.3.1. Teknik Tes 

Tes merupakan prosedur atau alat yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana yang telah ditentukan, dan cara serta aturan aturan 

yang sudah ditentukan (Sugihartono, 2007:141). Teknik tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dasar dan pencapaian atau 

prestasi belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu untuk mengetahui 

kemampuan kognitif maupun psikomotorik. 

3.6.3.2. Teknik Nontes 

Mulyatiningsih (2011:26) teknik pengumpulan data non tes biasanya 

digunakan untuk mengukur pendapat/opini, sikap, motivasi, kinerja,dll. Respon 

yang diberikan subjek penelitian dapat diberi skor, yang dikategorikan pada skala 

positif atau negatif, muncul atau tidak muncul, baik atau kurang baik dan sesuai 

atau tidak sesuai. Respon positif kemudian diberi skor yang lebih tinggi dari respon 

negatif. Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat 

pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, dokumentasi. 

3.6.3.2.1.  Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto,2009:127). Observasi 
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dalam penelitian ini digunakan untuk menggarkan aktivitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui penerapan model pembelajaran 

Mind Map berbasis lingkungan. 

3.6.3.2.2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.  

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh saat observasi. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok siswa dan 

daftar nilai hasil belajar siswa, serta dokumentasi yang berupa foto-foto atau video 

saat pembelajaran. Dokumentasi yang ada untuk memberikan gambaran secara 

konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan juga menggambarkan suasana 

kelas ketika aktivitas belajar berlangsung (Sugiyono,2011:240). 

3.6.3.2.3. Catatan lapangan 

Catatan lapangan adalah alat yang umum digunakan oleh para pengamat 

dalam situasi pengamatan tak berperan serta. Pengamat dalam hal ini relatif bebas 

membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah pengamatan 

dilakukan. Pengamat dapat mencatat apa saja yang dikehendakinya. Catatan 

mungkin berupa laporan langkah-langkah peristiwa, bisa dibuat dalam bentuk 

kategori sewaktu dicatat, atau dapat pula berupa catatan tentang gambaran umum 

yang singkat (Moleong, 2010: 181).  
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3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Data kuantitatif  berupa hasil belajar 

kognitif, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

menentukan mean atau rerata. 

Aqib (2010:40) rumus yang digunakan untuk menentukan mean atau rerata 

hasil belajar siswa. 

x = 
∑𝑥

∑𝑁
 

Keterangan: 

X = nilai rata-rata 

∑x = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat 

menggunakan pedoman yang ada. Hasil perhitungan dikelompokkan kedalam dua 

kriteria yaitu tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran PKn SD 

Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang 

 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi  

≥ 63 Tuntas 

< 63 Tidak Tuntas 

 

Penyajian data disajikan dengan membuat distribusi frekuensi. Menurut 

Arikunto (2007:294) langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi tersebut 

adalah : 

a. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah 

b. Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah dari nilai 

paling tinggi. 

c. Menentukan banyaknya kelas. 

d. Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya kelas interval. 

e. Memasukkan setiap nilai ke dalam interval. 

Adapun untuk menentukan Kriteria Keruntasan hasil belajar siswa tersebut 

di atas dapat dikategorikan sebagai berikut : 

Nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 63 

Rentang (r)  = nilai tertinggi – nilai terendah 

         = 100 – 63 

         = 37 

K = 3 (menggunakan 3 kriteria yaitu sangat baik, baik, dan cukup) 
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Panjang kelas (i) = 
𝑟

𝑘
=  

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

  =
37

3
 = 12,33 dibulatkan 12,33 

 

Tabel 3.2 Kategori kriteria ketuntasan belajar mata pelajaran PKn SD 

Negeri 05 Kota Semarang 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

     88 – 100 Sangat Baik (A) Tuntas 

75– 87 Baik (B) Tuntas 

63 – 74 Cukup (C) Tuntas 

< 63 Kurang (D)    Tidak Tuntas 

 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. Depdikbud dalam Aqib (2010:41) untuk mengetahui persentase ketuntasan 

belajar klasikal, menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

3.7.2. Data kualitatif  

  Data kualitatif berupa data hasil pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan serta hasil catatan lapangan  dianalisis 

dengan analisis kualitatif. Data ini dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. 

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

        % ketuntasan belajar =  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
× 100% 
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  Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan keterampilan guru dan instrumen pengamatan  aktivitas 

siswa. Adapun kriteria penilaian terhadap pencapaian masing-masing indicator 

yaitu: 

a. Mendapat skor nol bila tidak ada deskriptor yang muncul. 

b. Mendapat skor satu bila satu deskriptor muncul. 

c. Mendapat skor dua bila dua deskriptor muncul. 

d. Mendapat skor tiga bila tiga deskriptor muncul. 

e. Mendapat skor empat bila empat deskriptor muncul. 

  Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan 

kriteria berupa skor maksimum dan skor minimum yang akan dijadikan patokan 

dalam melakukan penilaian selanjutnya.  

  Arikunto (2007:272) langkah-langkah pemberian skor sampai dengan 

memberi predikat  adalah : 

a. Memberi skor pada tiap butir 

b. Menjumlahkan skor untuk setiap indikator secara keseluruhan 

c. Memberi predikat 

        Arikunto(2007:294) Sedangkan langkah-langkah di dalam membuat 

distribusi frekuensi adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi skor tertinggi dan terendah 

b.  Mencari rentang skor 
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 R = skor tertinggi – skor terendah 

c. Mencari banyak kelas 

 K = 4, karena dibagi ke dalam empat kategori (sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang) 

d. Mencari lebar kelas 

 i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

e. Membuat distribusi frekuensi berdasarkan lebar kelas 

f. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel       

3.7.2.1. Pedoman penilaian tiap indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa 

Skor maksimum untuk tiap indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa 

adalah 4. Sedangkan untuk nilai minimum tiap indikatornya adalah 0. Predikat yang 

digunakan dalam penilaian tiap indikator yaitu “sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang”. 

Nilai terendah = 0 

Nilai tertinggi = 4 

R  = nilai tertinggi – nilai terendah 

     = 4 – 0 

     = 4 

K = 4 (menggunakan 4 kategori) 

  i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
  = 

4

4
 = 1 
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Tabel 3.3 Klasifikasi Kategori Nilai Tiap Indikator Lembar Pengamatan 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

 

Skor Kategori 

3,1  –  4,0 Sangat Baik 

2,1  –  3,0 Baik 

1,1  –  2,0 Cukup 

   0  –  1,0 Kurang 

 

3.8.   INDIKATOR KEBERHASILAN 

  Penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 

Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut : 

a. Meningkatnya aktivitas guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik (B) dengan perolehan rentang nilai 17-24 

atau skor rata-rata 2,1-3,0. 

b. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik (B) dengan perolehan 

rentang nilai 15-24 atau skor rata-rata 2,1-3,0. 

c. Ketuntasan belajar individual siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota 

Semarang pada pembelajaran PKn sebesar ≥ 63, setelah berdiskusi dengan 

kolaborator ditetapkan ketuntasan klasikal yaitu 75%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak tiga siklus, masing-masing 

siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Pada setiap kegiatan pembelajaran yang 

berfokus pada mata pelajaran PKn, peneliti menerapkan model pembelajaran Mind 

Map berbasis lingkungan. Adapun alokasi waktu pada setiap kali pertemuan adalah 

2×35 menit. Penelitian ini menggunakan standar kompetensi 4. Menunjukkan sikap 

terhadap globalisasi. Pada siklus I menggunakan kompetensi dasar 4.1 memberikan 

contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungan. Pada siklus II menggunakan 

kompetensi dasar 4.3 menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungan. Dan pada siklus III menggunakan kompetensi dasar 4.2 mengidentifikasi 

jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan 

internasional. 

Pemaparan hasil penelitian peningkatan kualitas pembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siswa kelas 

IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang adalah sebagai berikut. 
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4.1.1. DESKRIPSI DATA PELAKSANAAN TINDAKAN SIKLUS I 

4.1.1.1. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.1.1.1. Perencanaan 

Langkah-langkah yang direncanakan untuk melaksanakan tindakan pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan RPP PKn dengan SK 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi 

di lingkungan KD 4.1 memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungan, dengan indikator menjelaskan proses globalisasi, menyebutkan 

pengaruh globalisasi pada makanan, perilaku dan kebudayaan, dan menemukan 

contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan. 

b) Menyiapkan sumber belajar (dilampiran RPP). 

c) Menyiapkan lembar kerja siswa. 

d) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

e) Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan kunci 

jawaban. 

f) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.1.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Rabu 27 Maret 2013. 

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2x35 menit, dimulai pada pukul 07.00-08.10. 
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Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengucapkan salam kemudian 

meminta ketua kelas untuk memimpin doa dikarenakan kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan pada jam pertama, dan dilanjutkan presensi dengan guru bertanya 

siapa yang hari ini tidak masuk. Apersepsi dilakukan dengan cara guru mengajak 

siswa menyanyikan lagu naik delman. Kemudian guru bertanya pada siswa lagu 

yang baru saja mereka nyanyikan tentang apa, dan guru bertanya kepada siswa 

delman yang ada dalam syair lagu berhubungan dengan apa sehingga siswa dapat 

memahami delman yang merupakan salah satu contoh alat transportasi dan 

berperan dalam perkembangan globalisasi.  Selanjutnya guru  menginformasikan 

materi yang akan dipelajari dengan menuliskannya di papan tulis. 

b) Kegiatan Inti (50 menit) 

Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada tahap 

awal guru menyampaikan sedikit materi yang akan dipelajari. Kemudian guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang dipelajari. Guru 

memperlihatkan contoh Mind Map, dan menjelaskan pada siswa bahwa pada 

kegiatan hari ini mereka akan belajar membuat catatan dengan model Mind Map 

seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya guru memberikan beberapa acuan materi 

yang akan mereka diskusikan dan dibuat kedalam catatan model Mind Map. Siswa 
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dikelompokkan menjadi delapan kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang yang dibagi dengan sistem undian, kemudian diminta untuk menentukan 

ketua untuk masing-masing kelompok. 

 Pada tahap selanjutnya guru menjelaskan kembali secara garis besar 

materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya guru menginstruksikan kepada semua 

kelompok untuk melakukan diskusi mengenai materi yang telah disampaikan oleh 

guru dan menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk catatan model Mind 

Map. Siswa diperbolehkan untuk memperkaya materi dengan cara membaca buku 

dari berbagai sumber. Pada saat diskusi, siswa dipersilahkan bertanya kepada 

anggota kelompoknya ataupun guru jika ada yang belum dipahami. Setelah itu 

guru membagikan selembar kertas untuk setiap kelompok yang akan digunakan 

untuk membuat catatan model Mind Map, dalam pembuatan catatan model Mind 

Map siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi bentuk dan warna yang akan 

mereka gunakan dalam membuat catatan. Kemudian setiap kelompok diberikan 

kesempatan untuk memperlihatkan hasil diskusi dan kreasi yang telah dibuat di 

depan kelas. Hasil diskusi dan kreasi setiap kelompok dijelaskan serta dinilai oleh 

semua kelompok dalam bentuk pujian dan tepuk tangan. Namun masih ada 

kelompok yang kurang percaya diri dengan hasil yang mereka kerjakan sehingga 

presentasi masih dibimbing oleh guru. 

Pada tahap selanjutnya guru menyempurnakan materi berdasarkan dari 

catatan masing-masing kelompok. Guru memberikan penguatan dan motivasi 
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kepada seluruh siswa dalam bentuk pujian dan tepuk tangan agar pada pertemuan 

selanjutnya siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. 

c) Kegiatan Penutup (15 menit) 

Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah dipelajari 

dengan cara guru bertanya pada siswa “hari ini kita telah mempelajari apa saja 

anak-anak?”. Selanjutnya guru membagikan lembar soal evaluasi yang harus 

dikerjakan oleh siswa secara individu dan sebelum mengerjakan, siswa diminta 

untuk menuliskan identitasnya dan juga menuliskan jawaban evaluasi pada kertas 

tersebut. Guru menutup pelajaran 

4.1.1.2. Hasil Observasi Pembelajaran Siklus I 

4.1.1.2.1. Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran PKn 

menggunakan model Mind Map berbasis lingkungan pada siklus I disajikan dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Data Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 
Skor Nilai 

Jumlah 
0 1 2 3 4 

1 Membuka dan menutup pelajaran    √  3 

2 Memberikan penguatan kepada siswa    √  3 

3 Mengadakan variasi dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Mind Map 

   √  3 

4 Menjelaskan materi pelajaran    √  3 

5 Membimbing siswa perorangan   √   2 

6 Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

  √   2 

7 Membimbing siswa dalam bertanya   √   2 

8 Mengelola kelas    √  3 

Jumlah 0 0 6 15 0 21 

% Keberhasilan 65,63% 

Kriteria Baik 

  

Keterangan : 
   

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

25 – 32 Sangat baik 

17 – 24 Baik 

9 – 16 Cukup 

0 – 8 Kurang 
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Gambar 4.1 Diagram Batang Keterampilan Guru Siklus I 

 

a) Membuka dan menutup pelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membuka dan menutup pelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul 

adalah menarik perhatian siswa yaitu dengan menghadirkan media di kelas, dan 

memberikan apersepsi. Deskriptor yang tidak muncul adalah menimbulkan rasa 

ingin tahu siswa dan mengetahui sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi 

yang dipelajari. Guru kurang begitu memperhatikan sejauhmana pemahaman 

siswa dikarenakan pada saat awal pelajaran pada saat siswa berdoa sambil 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

sk
o

r

indikator keterampilan guru

Diagram Pengamatan Keterampilan Guru

Membuka dan menutup 
pelajaran

Memberikan penguatan 
kepada siswa

Mengadakan variasi dengan 
menggunakan model 
pembelajaran Mind Map
Menjelaskan materi

Membimbing siswa 
perorangan

Mengajar kelompok kecil dan 
perorangan 

Membimbing siswa dalam 
bertanya



74 
 

 
 

menghapalkan asmaul husna sehingga waktu pelajaran tersita diawal 

pembelajaran. 

b) Memberikan penguatan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

memberikan penguatan mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul adalah 

memberikan penguatan verbal dalam bentuk kata, memberikan penguatan verbal 

dalam bentuk kalimat dan memberikan penguatan dengan gerakan seperti 

senyuman, anggukan, dan tepuk tangan. Deskriptor yang tidak muncul adalah 

memberikan penguatan dalam bentuk simbol (nilai), dikarenakan waktu yang 

tidak mencukupi untuk pemberian nilai, sehingga siswa dapat mengetahui nilai 

yang mereka dapatkan pada pertemuan selanjutnya. 

c) Mengadakan variasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengadakan variasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map 

mendapatkan skor 3 yang masuk dalam kategori baik. Deskriptor yang muncul 

adalah menggunakan gerakan badan dan mimik sebagai salah satu alat 

komunikasi dalam pembelajaran, menjelaskan dan menuntun siswa dalam 

membuat catatan model Mind Map, dan berkeliling kelas untuk mengecek 

kegiatan siswa. Deskriptor yang belum muncul adalah memusatkan perhatian 

siswa, karena kesalahan teknik diawal pembelajaran sehingga perhatian siswa 

sedikit terganggu.  
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d) Menjelaskan materi pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

menjelaskan materi pembelajaran mendapatkan skor 3 yang masuk dalam 

kategori baik. Deskriptor yang muncul adalah menggunakan bahasa yang 

komunikatif, menjelaskan dengan disertai pemberian contoh dan penjelasan guru 

sesuai dengan materi pelajaran. Deskriptor yang tidak muncul adalah 

menjelaskan materi yang belum dipahami siswa, dikarenakan guru tidak 

menjelaskan lebih dalam lagi materi yang belum dipahami siswa dikarenakan 

perhitungan waktu yang dirasa tidak cukup jika menjelaskan kembali materi 

yang belum dimengerti siswa. 

e) Membimbing siswa perorangan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membimbing siswa perorangan mendapatkan skor 2. Deskriptor yang muncul 

adalah berinteraksi dengan siswa berkaitan dengan soal evaluasi yang tidak 

dipahami saat mengerjakan dan berkeliling kelas saat siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Deskriptor yang tidak muncul adalah mendatangi dan memberi solusi 

saat siswa kesulitan dan memberi penjelasan saat siswa bertanya, dikarenakan 

jumlah siswa yang banyak dan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran dirasa 

tidak mencukupi untuk mendatangi dan memberi solusi pada setiap siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, dan guru sudah 

memberikan penjelasan pada saat siswa bertanya hanya saja jawaban yang 
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diberikan guru masih sulit untuk dimengerti siswa sehingga siswa kurang dapat 

memahami jawaban yang diberikan. 

f) Mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengajar kelompok kecil dan perorangan mendapatkan skor 2. Deskriptor yang 

muncul adalah guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan atau 

belum memahami dalam diskusi,mendekati setiap kelompok dan membantu jika 

terdapat kesulitan dalam berdiskusi, dan guru menuntun siswa menyusun laporan 

diskusi. Deskriptor yang tidak muncul adalah guru mendekati siswa dan 

memperhatikan secara perorangan dalam kelompok, guru hanya membantu siswa 

yang menunjuk jari saja dikarenakan kesalahan pada waktu yang tersita diawal 

pembelajaran dan jumlah siswa yang banyak sehingga tidak memungkinkan 

untuk memperhatikan siswa perorangan. 

g) Membimbing siswa dalam bertanya 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membimbing siswa dalam bertanya mendapatkan skor 2. Deskriptor yang 

muncul adalah membuat suasana lebih hangat dan tidak tegang sehingga siswa 

berani bertanya dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan siswa lain ataupun guru. Deskriptor yang tidak 

muncul adalah memberi waktu kepada siswa untuk memikirkan pertanyaan dan 

guru mendistribusikan pertanyaan secara acak, dikarenakan waktu yang 



77 
 

 
 

digunakan dalam pembelajaran dirasa tidak memungkinkan jika harus memberi 

waktu siswa untuk berpikir terlalu lama ketika akan bertanya dan juga 

mendistribusikan pertanyaan kepada siswa secara acak sehingga hanya sedikit 

siswa yang bertanya pada saat pembelajaran. 

h) Mengelola kelas 

Berdasarkan pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengelola kelas mendapatkan skor 3 yang masuk pada kategori baik. Deskriptor  

yang digunakan adalah mengkondisikan siswa dengan berkeliling kelas, tanggap 

dengan perilaku siswa, dan memusatkan perhatian kelompok saat berdiskusi. 

Deskriptor yang belum muncul adalah memberi petunjuk-petunjuk yang jelas 

saat pembelajaran, sebenarnya deskriptor ini sudah dilakukan hanya saja dirasa 

belum maksimal dikarenakan untuk memaksimalkan waktu pembelajaran 

sehingga petunjuk-petunjuk yang diberikan dengan penjelasan singkat yang 

membuat sebagian siswa kurang memahaminya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada guru selama proses 

pembelajaran pada siklus I, dapat dilihat pada tabel bahwa skor yang diperoleh adalah 

21 dengan persentase keberhasilan 65,63%  yang termasuk dalam kriteria baik. 

4.1.1.2.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas dalam kegiatan pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus I disajikan dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Data Aktivitas Siswa Siklus I 
 

No Indikator 

Aspek yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Rata-

Rata 

Skor 
% 0 1 2 3 4 

Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor 

1 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(Emotional activities) 

  9 23 2 95 2.8 70% 

2 Memperhatikan pembelajaran 

(Visual activities) 
  18 9 7 91 2,7 68% 

3 Mendengarkan penjelasan 

guru (Listening activities)  
  17 17  83 2,4 61% 

4 Aktif dalam kegiatan diskusi 

(Mental activities) 
  2 30 2 101 3 74% 

5 Membuat catatan model 

pembelajaran Mind Map 

(Drawing activities) 

   30 4 106 3,1 78% 

6 Mempresentasikan laporan 

hasil diskusi (Oral activities) 
 25   9 60 1.8 45% 

7 Mengerjakan soal evaluasi 

(Writing activities) 
  17 10 7 94 2.8 69% 

Jumlah rata-rata skor 15,8 66,42

% 

 

Keterangan: 

Skor Kategori 

22 – 28 Sangat baik 

15 – 21 Baik 

8 – 14 Cukup 

0 – 7 Kurang 
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Gambar 4.2 Diagram Hasil observasi aktivitas siswa siklus I 
 

 

a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (Emotional activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

kesiapan siswa dalam mengikut pelajaran mendapatkan skor rata-rata 2,8. Rata-

rata siswa sudah memenuhi deskriptor  siswa datang tepat waktu, siswa berada di 

tempat duduk masing-masing dan menunjukkan sikap senang dalam mengikuti 

pembelajaran. Deskriptor rata-rata yang belum terpenuhi yaitu siswa menyiapkan 

peralatan belajar di meja (buku, bolpoin, dan buku paket) peralatan belajar lain 

yang diperlukan. Namun masih ada beberapa siswa yang masih belum berada di 

tempat duduk masing-masing saat pelajaran sudah dimulai.  
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b) Memperhatikan pembelajaran (Visual activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

memperhatikan pembelajaran mendapatkan skor rata-rata 2,7 yang masuk dalam 

kategori baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor memperhatikan 

gambar dan cara membuat catatan Mind Map dengan contoh yang disediakan 

guru dan membaca materi yang berkaitan dengan pembelajaran. Deskriptor rata-

rata yang belum terpenuhi yaitu memperhatikan presentasi kelompok diskusi dan 

masih banyak siswa yang belum berinisiatif untuk mencatat hal-hal penting dari 

informasi yang didapat dalam pembelajaran. 

c) Mendengarkan penjelasan guru (Listening activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mendengarkan penjelasan guru mendapatkan skor rata-rata 2,4 yang masuk 

dalam kategori baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor mendengarkan 

penjelasan guru tentang materi pembelajaran, berkonsentrasi pada penjelasan 

guru dan menunjukkan motivasi mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan 

setiap informasi yang didapat dari guru. Deskriptor rata-rata yang belum 

terpenuhi yaitu siswa tidak membuat gaduh/berbicara sendiri, karena masih ada 

beberapa siswa yang sering berbicara sendiri dengan temannya pada saat guru 

sedang memberi penjelasan.  
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d) Aktif dalam kegiatan diskusi (Mental activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapanagan, indikator 

aktif dalam kegiatan diskusi mendapatkan skor rata-rata 3 yang masuk dalam 

kategori baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor mengerjakan tugas 

yang diberikan dalam diskusi, bertanya kepada anggota kelompok lain (dalam 

satu kelompok) apabila belum paham dan berani mengungkapkan pendapat. 

Deskriptor rata-rata banyak belum terpenuhi adalah berani menanggapi pendapat 

dari siswa lain, karena mereka takut jika jawaban mereka salah atau 

dipersalahkan teman lain sehingga masih perlu bimbingan dari guru. 

e) Membuat catatan model pembelajaran Mind Map (Drawing activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

membuat catatan model pembelajaran Mind Map mendapatkan skor rata-rata 3,1 

yang masuk dalam kategori baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor 

berkreasi dengan warna dan bentuk yang unik dalam pembuatan Mind Map,  

mengubah  materi ke dalam bentuk Mind Map, dan menghasilkan catatan Mind 

Map yang sesuai dengan materi. Deskriptor rata-rata yang belum terpenuhi 

adalah menentukan konsep yang akan dibuat dalam model pembelajaran Mind 

Map, dalam menentukan konsep yang akan dibuat ke dalam bentuk catatan Mind 

Map,  kelompok terkadang masih bingung dan juga masih sering mengganti 

konsep yang sudah dibuat. 
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f) Mempresentasikan laporan hasil diskusi (Oral activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mempresentasikan laporan hasil diskusi mendapatkan skor rata-rata 1,8. 

Deskriptor yang rata-rata sudah terpenuhi adalah membuat laporan diskusi yang 

akan dipresentasikan. Deskriptor lainnya tetap terlaksana, hanya saja tidak 

maksimal seperti dalam mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat 

kelompok, siswa yang mewakili tidak bersedia maju ke depan kelas jika tidak 

bersamaan dengan perwakilan kelompok lain. selanjutnya masih banyak siswa 

yang tidak memperhatikan presentasi yang disajikan dan juga siswa masih pasif 

untuk mengemukakan pendapat/ tanggapan terhadap hasil diskusi. 

g) Mengerjakan soal evaluasi (Writing activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mengerjakan soal evaluasi mendapatkan skor rata-rata 2,8. Rata-rata deskriptor 

yang terpenuhi adalah mengerjakan soal evaluasi dan mengerjakan soal evaluasi 

dengan tidak mencontek. Dan rata- rata deskriptor yang belum terpenuhi adalah 

masih banyak siswa yang mengerjakan evaluasi tidak tepat waktu dan juga ada 

beberapa siswa yang tidak menyelesaikan seluruh soal yang diberikan oleh guru.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus I, dapat dilihat pada tabel jumlah skor rata-rata yang 

didapatkan adalah 15,8 dengan kriteria cukup. 
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4.1.1.2.3. Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil evaluasi belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dengan materi pengaruh globalisasi 

pada siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Tes Siklus I 

No Pencapaian Data Awal Data Siklus I 

1 

2 
3 

4 

5 

Rata-rata 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 

Belum tuntas 

Tuntas 

56,08 

32 
80 

58,97% 

41,03% 

67,44 

35 
90 

  41,18% 

   58,82% 

 

Berdasarkan data tabel hasil analisis tes siklus I diketahui bahwa rata-rata 

awal sebelum pelaksanaan siklus adalah 56,08 dengan nilai terendah 32, nilai 

tertinggi 80, persentase belum tuntas 58,97%, dan persentase ketuntasan 41,03%. 

Setelah dilaksanakan siklus I diperoleh data nilai rata-rata 67,44, nilai terendah 35, 

nilai tertinggi 90, persentase belum tuntas 41,18%, dan persentase ketuntasan 

58,82%. Penilaian berdasarkan KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 63. 

Hasil belajar siswa pada siklus I dengan persentase 58,82% mengalami 

ketuntasan belajar, dan 41,18% siswa tidak tuntas. Namun ketuntasan belajar tersebut 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan dengan ketuntasan belajar klasikal 

yaitu sekurang-kurangnya 75%. Karena hasil belajar siswa masih belum mencapai 

ketuntasan belajar klasikal yaitu sebanyak 75%, maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus II. 
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4.1.1.4. Refleksi 

Hasil penelitian siklus I diperoleh data berupa catatan lapangan, hasil 

observasi keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa, dan evaluasi belajar 

siswa, dianalisis kembali bersama guru kelas IV untuk melakukan perbaikan pada 

siklus II. 

Permasalahan dalam pembelajaran siklus I yang perlu diperbaiki yaitu: 

a) Guru belum memenuhi semua komponen dalam indikator keterampilan guru. 

b) Terjadinya sedikit kesalahan di awal pembelajaran sehingga membuat waktu 

yang dipergunakan tidak sesuai dengan rencana. 

c) Siswa masih belum berani mengungkapkan pendapatnya  

d) Dalam diskusi kelompok, ada dua orang siswa yang tidak mau bergabung dengan 

kelompoknya 

e) Saat diskusi kelompok, ada beberapa kelompok yang mengganti konsep Mind 

Map yang menyebabkan tertinggal dari kelompok lain. 

f) Siswa belum berani untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

g) Siswa masih belum berani menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju 

di depan kelas. 

h) Hasil belajar siswa yang mengalami ketuntasan sebanyak 58,82% belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan 

memenuhi KKM ≥63. 
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4.1.1.3. Revisi 

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan 

siklus II sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Melakukan persiapan yang lebih matang agar tidak terjadi kesalahan teknis dan 

agar dapat memenuhi semua komponen indikator keterampilan guru. 

b) Guru lebih memanfaatkan waktu dengan baik, agar waktu pembelajaran dapat 

digunakan dengan maksimal. 

c) Guru lebih memotivasi siswa agar siswa berani mengungkapkan pendapatnya. 

d) Guru memberikan pengertian kepada siswa, agar mau bergabung dengan 

kelompoknya. 

e) Guru memberikan masukan kepada kelompok, sehingga lebih fokus pada satu 

konsep yang telah disepakati bersama. 

f) Guru lebih memotivasi siswa untuk mau menanggapi presentasi kelompok yang 

maju di depan kelas. 

4.1.2 DESKRIPSI DATA PELAKSANAAN TINDAKAN SIKLUS II 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.2.1.1 Perencanaan 

a) Mempersiapkan RPP PKn dengan SK 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi 

di lingkungan KD 4.3 menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi di 

lingkungan, dengan indikator menjelaskan ciri-ciri globalisasi, menyebutkan 
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dampak dari globalisasi dan menjelaskan sikap dalam menghadapi pengaruh 

globalisasi. 

b) Menyiapkan sumber belajar (dilampiran RPP). 

c) Menyiapkan lembar kerja siswa. 

d) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

e) Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan kunci 

jawaban. 

f) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.1.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 10 April 2013. 

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2x35 menit, dimulai pada pukul 07.00-08.10. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengucapkan salam kemudian 

meminta ketua kelas untuk memimpin doa dikarenakan kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan pada jam pertama, dan dilanjutkan presensi dengan guru bertanya 

siapa yang hari ini tidak masuk. Apersepsi dilakukan dengan cara guru 

menayangkan video tentang jalan-jalan sore dengan mobil baru. Kemudian guru 

bertanya pada siswa  video yang baru saja mereka saksikan, dan guru bertanya apa 
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yang dilakukan oleh anak-anak dalam video, serta apa yang mereka kendarai saat 

jalan-jalan sehingga siswa dapat memahami mobil merupakan salah satu alat 

transportasi yang berhubungan dengan proses perkembangan globalisasi. 

Selanjutnya guru  menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan 

menuliskannya di papan tulis. 

b) Kegiatan Inti (40 menit) 

Pada tahap awal guru menyampaikan sedikit materi yang akan dipelajari. 

Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang 

dipelajari dan masih berhubungan dengan video yang telah disaksikan. Guru 

memperlihatkan contoh Mind Map, dan menjelaskan pada siswa bahwa pada 

kegiatan hari ini mereka akan belajar membuat catatan dengan model Mind Map 

seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya guru memberikan beberapa acuan 

materi yang akan mereka diskusikan dan dibuat kedalam catatan model Mind 

Map. Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok, yang setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang yang dibagi dengan sistem undian, kemudian diminta untuk 

menentukan ketua untuk masing-masing kelompok. 

 Pada tahap selanjutnya guru menjelaskan kembali secara garis besar 

materi  tentang dampak pengaruh globalisasi di lingkungan yang telah dijelaskan. 

Selanjutnya guru menginstruksikan pada setiap untuk kembali ke kelompoknya 

masing-masing dan melakukan diskusi mengenai materi yang telah disampaikan 

oleh guru dan menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk catatan model 
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Mind Map. Siswa diperbolehkan untuk memperkaya materi dengan cara 

membaca buku dari berbagai sumber. Pada saat diskusi, siswa dipersilahkan 

bertanya kepada anggota kelompoknya ataupun guru jika ada yang belum 

dipahami. Setelah itu guru membagikan sebuah kertas untuk setiap kelompok 

yang akan digunakan untuk membuat catatan model Mind Map, dalam 

pembuatan catatan model Mind Map siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi 

bentuk dan warna yang akan mereka gunakan dalam membuat catatan. 

Kemudian setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memperlihatkan hasil 

diskusi dan kreasi yang telah dibuat di depan kelas. Hasil diskusi dan kreasi 

setiap kelompok dijelaskan serta dinilai oleh semua kelompok dalam bentuk 

pujian dan tepuk tangan. Perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusinya sudah mulai berani untuk berbicara sendiri di depan kelas, hanya saja 

masih membutuhkan sedikit bimbingan dari guru. 

Pada tahap selanjutnya guru menyempurnakan materi berdasarkan dari 

catatan masing-masing kelompok. Guru memberikan penguatan dan motivasi 

kepada seluruh siswa dalam bentuk pujian dan tepuk tangan agar pada pertemuan 

selanjutnya siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

d) Kegiatan Penutup (15 menit) 

Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari dengan cara guru bertanya pada siswa “hari ini kita telah mempelajari 
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apa saja anak-anak?”. Selanjutnya guru membagikan lembar soal evaluasi yang 

harus dikerjakan oleh siswa secara individu dan sebelum mengerjakan, siswa 

diminta untuk menuliskan identitasnya dan juga menuliskan jawaban evaluasi 

pada kertas tersebut. Guru menutup pelajaran. 

4.1.2.2. Hasil Observasi Pembelajaran Siklus II 

4.1.2.2.1. Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus II 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.4  Data Keterampilan Guru Siklus II 

No Indikator 
Skor Nilai 

Jumlah 
0 1 2 3 4 

1 Membuka dan menutup pelajaran    √  3 

2 Memberikan penguatan kepada siswa    √  3 

3 Mengadakan variasi dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Mind Map 

    √ 4 

4 Menjelaskan materi pelajaran    √  3 

5 Membimbing siswa perorangan   √   2 

6 Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

   √  3 

7 Membimbing siswa dalam bertanya    √  3 

8 Mengelola kelas    √  3 

Jumlah 0 0 2 18 4 24 

% Keberhasilan 75% 

Kriteria Baik 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

Keterangan : 

Skor Kategori 

25 – 32 Sangat baik 

17 – 24 Baik 

9 – 16 Cukup 

0 – 8 Kurang 

 

 
 

Gambar 4.3 Diagram hasil observasi keterampilan guru siklus II  
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a) Membuka dan menutup pelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membuka dan menutup pelajaran mendapatkan skor 3 yang masuk ke dalam 

kategori baik. Deskriptor yang muncul adalah menarik perhatian siswa yaitu 

dengan menghadirkan media di kelas, menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan 

memberikan apersepsi. Deskriptor yang tidak muncul adalah mengetahui 

sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Guru belum 

mengecek sejauhmana pemahaman siswa tentang pengetahuan yang baru saja 

didapat karena pada awal pelajaran terjadi kesalahan pada saat pemutaran video, 

sehingga waktu tersita saat mengulang kembali video yang ditayangkan.  

b) Memberikan penguatan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

memberikan penguatan mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul adalah 

memberikan penguatan verbal dalam bentuk kata, memberikan penguatan verbal 

dalam bentuk kalimat dan memberikan penguatan dengan gerakan seperti 

senyuman, anggukan, dan tepuk tangan . Deskriptor yang tidak muncul adalah 

memberikan penguatan dalam bentuk simbol (nilai), dikarenakan waktu yang 

tidak mencukupi untuk pemberian nilai, sehingga siswa dapat mengetahui nilai 

yang mereka dapatkan pada pertemuan selanjutnya. 
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c) Mengadakan variasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengadakan variasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map 

mendapatkan skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Seluruh deskriptor 

dapat dilakukan dengan baik yaitu memusatkan perhatian siswa, menggunakan 

gerakan badan dan mimik sebagai salah satu alat komunikasi dalam 

pembelajaran, menjelaskan dan menuntun siswa dalam membuat catatan model 

Mind Map, dan berkeliling kelas untuk mengecek kegiatan siswa. 

d) Menjelaskan materi pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

menjelaskan materi pembelajaran mendapatkan skor 3 yang masuk dalam 

kategori baik. Deskriptor yang muncul adalah menggunakan bahasa yang 

komunikatif, menjelaskan dengan disertai pemberian contoh dan penjelasan guru 

sesuai dengan materi pelajaran. Deskriptor yang tidak muncul adalah 

menjelaskan materi yang belum dipahami siswa, dikarenakan materi yang 

diberikan dirasa mudah untuk dipahami siswa sehingga penjelasan tidak diulang 

kembali 

e) Membimbing siswa perorangan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membimbing siswa perorangan mendapatkan skor 2. Deskriptor yang muncul 

adalah berinteraksi dengan siswa berkaitan dengan soal evaluasi yang tidak 
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dipahami saat mengerjakan dan berkeliling kelas saat siswa mengerjakan soal 

evaluasi. Deskriptor yang tidak muncul adalah mendatangi dan memberi solusi 

saat siswa kesulitan dan memberi penjelasan saat siswa bertanya, dikarenakan 

jumlah siswa yang banyak dan karena ada tiga orang siswa yang membuat gaduh 

sehingga saat ada siswa yang bertanya, pertanyaan yang dilontarkan tidak begitu 

jelas dan guru sudah memberikan penjelasan pada saat siswa bertanya hanya saja 

jawaban yang diberikan guru masih sulit untuk dimengerti siswa sehingga siswa 

kurang dapat memahami jawaban yang diberikan. 

f) Mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengajar kelompok kecil dan perorangan mendapatkan skor 3 yang masuk pada 

ketegori baik. Deskriptor yang muncul adalah guru mendekati setiap kelompok 

secara merata dan membantu jika terdapat kesulitan dalam berdiskusi, guru 

memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan atau belum memahami dalam 

diskusi, dan guru menuntun siswa menyusun laporan diskusi. Deskriptor yang 

tidak muncul adalah mendekati siswa dan memperhatikan, baik secara 

perorangan maupun kelompok, dikarenakan kesalahan teknis pada saat 

pemutaran video diawal pembelajaran sehingga waktu yang digunakan untuk 

memperhatikan siswa tersita. 
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g) Membimbing siswa dalam bertanya 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membimbing siswa dalam bertanya mendapatkan skor 3. Deskriptor yang 

muncul adalah membuat suasana lebih hangat dan tidak tegang sehingga siswa 

berani bertanya dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan siswa lain ataupun guru. Deskriptor yang tidak 

muncul adalah memberi waktu kepada siswa untuk memikirkan pertanyaan, 

dikarenakan waktu yang digunakan dalam pembelajaran dirasa tidak 

memungkinkan. 

h) Mengelola kelas 

Berdasarkan pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengelola kelas mendapatkan skor 3 yang masuk pada kategori baik. Deskriptor  

yang digunakan adalah mengkondisikan siswa dengan berkeliling kelas, tanggap 

dengan perilaku siswa, dan memusatkan perhatian kelompok saat berdiskusi. 

Deskriptor yang belum muncul adalah memberi petunjuk-petunjuk yang jelas 

saat pembelajaran, sebenarnya deskriptor ini sudah dilakukan hanya saja dirasa 

belum maksimal dikarenakan untuk memaksimalkan waktu pembelajaran 

sehingga petunjuk-petunjuk yang diberikan dengan penjelasan singkat yang 

membuat sebagian siswa kurang memahaminya. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada guru selama proses 

pembelajaran pada siklus II, dapat dilihat pada tabel bahwa skor yang diperoleh 

adalah 24 dengan persentase keberhasilan 75% yang termasuk dalam kriteria baik. 

4.1.2.2.2. Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas dalam kegiatan pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Mind Map  berbasis lingkungan pada siklus II disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.6 Data Aktivitas Siswa Siklus II 

No Indikator 

Aspek yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Rata-

Rata 

Skor 
% 0 1 2 3 4 

Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor 

1 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(Emotional activities) 

  10 17 7 99 2.9 73% 

2 Memperhatikan 

pembelajaran (Visual 

activities) 

  6 14 14 111 3.3 82% 

3 Mendengarkan penjelasan 

guru (Listening activities)  
  7 15 12 105 3.1 79% 

4 Aktif dalam kegiatan 

diskusi (Mental activities) 
  3 30 1 100 3 74% 

5 Membuat catatan model 

pembelajaran Mind Map 

(Drawing activities) 

   25 9 112 3.3 82% 

6 Mempresentasikan laporan 

hasil diskusi (Oral 

activities) 

 15  8 11 80 2.4 61% 

7 Mengerjakan soal evaluasi 

(Writing activities) 
  10 20 4 97 2.8 71% 

Jumlah rata-rata skor 

  
20,7 74,57% 
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Keterangan : 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.4 Diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus II              
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a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (Emotional activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

kesiapan siswa dalam mengikut pelajaran mendapatkan skor rata-rata 2,9 yang 

masuk dalam kategori baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor  siswa 

datang tepat waktu, siswa berada di tempat duduk masing-masing dan 

menunjukkan sikap senang dalam mengikuti pembelajaran. Deskriptor rata-rata 

yang belum terpenuhi yaitu siswa menyiapkan peralatan belajar di meja 

(buku,bolpoin,dan buku paket) peralatan belajar lain yang diperlukan karena ada 

beberapa siswa masih perlu diingatkan dan juga ada satu orang siswa yang 

terlambat datang. 

b) Memperhatikan pembelajaran (Visual activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

memperhatikan pembelajaran mendapatkan skor rata-rata 3,3 yang masuk dalam 

kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor memperhatikan 

gambar dan cara membuat catatan Mind Map dengan contoh yang disediakan 

guru, membaca materi yang berkaitan dengan pembelajaran dan mencatat hal-hal 

penting dari informasi yang didapatkan dalam pembelajaran. Deskriptor rata-rata 

yang belum terpenuhi yaitu memperhatikan presentasi kelompok diskusi karena 

siswa yang presentasi di depan kelas kurang keras suaranya saat membacakan 

hasil diskusi kelompoknya. 
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c) Mendengarkan penjelasan guru (Listening activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mendengarkan penjelasan guru mendapatkan skor rata-rata 3,1 yang masuk 

dalam kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor 

mendengarkan penjelasan guru tentang materi pembelajaran, berkonsentrasi pada 

penjelasan guru, mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan setiap informasi 

yang didapat dari guru, tidak membuat gaduh saat pembelajaran. Deskriptor rata-

rata yang belum terpenuhi adalah masih ada tiga orang siswa yang dibarisan 

belakang berbicara dengan temannya pada saat guru sedang memberi penjelasan.  

d) Aktif dalam kegiatan diskusi (Mental activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

aktif dalam kegiatan diskusi mendapatkan skor rata-rata 3 yang masuk dalam 

kategori baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor mengerjakan tugas 

yang diberikan dalam diskusi, bertanya kepada anggota kelompok lain (dalam 

satu kelompok) apabila belum paham dan berani mengungkapkan pendapat. 

Siswa sudah mulai berani menanggapi/ memberikan pendapat saat ada siswa 

lainnya bertanya hanya saja tidak mau menunjuk tangan terlebih dahulu saat 

memberi tanggapan, tanggapan yang diberikan spontan. 

e) Membuat catatan model pembelajaran Mind Map (Drawing activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

membuat catatan model pembelajaran Mind Map mendapatkan skor rata-rata 3,3 
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yang masuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi 

deskriptor berkreasi dengan warna dan bentuk yang unik dalam pembuatan Mind 

Map,  mengubah  materi ke dalam bentuk Mind Map, dan menghasilkan catatan 

Mind Map yang sesuai dengan materi. Deskriptor yang masih belum terpenuhi 

dengan baik adalah masih ada dua kelompok yang mengganti konsep Mind Map 

yang telah disepakati diawal diskusi. 

f) Mempresentasikan laporan hasil diskusi (Oral activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mempresentasikan laporan hasil diskusi mendapatkan skor rata-rata 2,4 yang 

masuk dalam kategori baik. Deskriptor yang rata-rata sudah terpenuhi adalah 

membuat laporan diskusi yang akan dipresentasikan. Deskriptor lainnya tetap 

terlaksana, hanya saja tidak maksimal seperti dalam mempresentasikan hasil 

diskusi, siswa masih pasif untuk mengemukakan pendapat/ tanggapan terhadap 

hasil diskusi yang dipresentasikan. 

g) Mengerjakan soal evaluasi (Writing activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mengerjakan soal evaluasi mendapatkan skor rata-rata 2,8 yang dalam kategori 

baik. Rata-rata deskriptor yang terpenuhi adalah mengerjakan soal evaluasi dan 

mengerjakan soal evaluasi dengan tidak mencontek. Dan rata- rata deskriptor 

yang belum terpenuhi adalah  ada dua orang siswa yang mengerjakan evaluasi 
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tidak tepat waktu dan juga satu orang siswa yang tidak menyelesaikan seluruh 

soal yang diberikan oleh guru.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus II, dapat dilihat pada tabel jumlah skor rata-rata yang 

didapatkan adalah 20,7 dengan kriteria baik. 

4.1.2.2.3. Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil evaluasi belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dengan materi pengaruh globalisasi 

pada siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Tes Siklus II 

No Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II 

1 

2 
3 

4 

5 

Rata-rata 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 

Belum tuntas 

Tuntas 

67,44 

35 
90 

  41,18% 

   58,82% 

70,12 

43 
95 

29,41% 

70,59% 

 

Berdasarkan data tabel hasil analisis tes siklus II diketahui bahwa rata-rata 

pelaksanaan siklus I adalah 67,44 dengan nilai terendah 35, nilai tertinggi 90, 

persentase belum tuntas 41.18%, dan persentase ketuntasan 58,82%. Setelah 

dilaksanakan siklus I diperoleh data nilai rata-rata 70,12, nilai terendah 43, nilai 

tertinggi 95, persentase belum tuntas 29,41%, dan persentase ketuntasan 70,59%. 

Penilaian berdasarkan KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 63.  

Data tersebut menunjukkan bahwa pada siklus II 70,59% siswa mengalami 

ketuntasan belajar, dan 29,41% siswa tidak tuntas. Namun ketuntasan belajar tersebut 



101 
 

 
 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan dengan ketuntasan belajar klasikal 

yaitu sekurang-kurangnya 75%. Karena hasil belajar siswa masih belum mencapai 

ketuntasan belajar klasikal yaitu sebanyak 75%, maka penelitian dilanjutkan pada 

siklus III. 

4.1.2.3. Refleksi 

Hasil penelitian siklus II diperoleh data berupa catatan lapangan, hasil 

observasi keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa, dan evaluasi belajar 

siswa, dianalisis kembali bersama guru kelas IV untuk melakukan perbaikan pada 

siklus III. 

Permasalahan dalam pembelajaran siklus II yang perlu diperbaiki yaitu: 

a) Masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan pelajaran. 

b) Siswa masih belum percaya diri mengungkapkan pendapatnya  

c) Saat diskusi kelompok, ada dua kelompok yang mengganti konsep Mind Map 

yang menyebabkan tertinggal dari kelompok lain. 

d) Siswa masih belum berani menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju 

di depan kelas. 

e) Hasil belajar siswa yang mengalami ketuntasan sebanyak 70,59% belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan 

memenuhi KKM ≥63. 
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4.1.2.4. Revisi 

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan 

siklus III sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Guru membuat pembelajaran yang lebih menarik, agar mampu menarik perhatian 

siswa dalam KBM. 

b) Guru lebih memotivasi siswa agar siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

tanpa harus ditunjuk terlebih dahulu. 

c) Guru memberikan masukan dan bimbingan kepada kelompok, sehingga lebih 

fokus pada satu konsep yang telah didiskusikan sehingga waktu dapat digunakan 

dengan maksimal. 

d) Guru lebih memotivasi siswa untuk mau memperhatikan dan menanggapi 

presentasi kelompok yang maju di depan kelas. 

4.1.3. DESKRIPSI DATA PELAKSANAAN TINDAKAN SIKLUS III 

4.1.3.1.Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

4.1.3.1.1. Perencanaan 

a)  Mempersiapkan RPP PKn dengan SK 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi 

di lingkungan KD 4.2 mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah 

ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional, dengan indikator menjelaskan 

menjelaskan budaya yang ada di Indonesia dan menemukan jenis budaya yang 

pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. 
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b) Menyiapkan sumber belajar (dilampiran RPP). 

c) Menyiapkan lembar kerja siswa. 

d) Membuat lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran. 

e) Menyiapkan kisi-kisi, soal evaluasi untuk siswa berupa tes tertulis, dan kunci 

jawaban. 

f) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

4.1.3.1.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2013. 

Alokasi waktu yang digunakan adalah 2x35 menit, dimulai pada pukul 07.00-08.10. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengucapkan salam kemudian 

meminta salah satu siswa ynag bersedia untuk memimpin doa dikarenakan 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada jam pertama, dan dilanjutkan presensi 

dengan guru bertanya siapa yang hari ini tidak masuk. Apersepsi dilakukan dengan 

cara guru menayangkan video pertunjukan reog ponorogo. Kemudian guru 

bertanya pada siswa  video yang baru saja mereka saksikan, dan guru bertanya apa 

nama kesenian yang ada dalam video, serta berasal darimanakah kesenian tersebut, 

dan bagaimana kesenian itu seiring dengan  proses perkembangan globalisasi. 
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Selanjutnya guru  menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan 

menuliskannya di papan tulis. 

b) Kegiatan Inti (40 menit) 

Pada tahap awal guru menyampaikan sedikit materi yang akan dipelajari. 

Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang 

dipelajari dan masih berhubungan dengan video yang telah disaksikan. Guru 

menjelaskan pada siswa bahwa pada kegiatan hari ini mereka akan belajar 

membuat catatan dengan model Mind Map seperti yang telah dijelaskan dan telah 

dibuat dipembelajaran sebelumnya. Selanjutnya guru memberikan beberapa acuan 

materi yang akan mereka diskusikan dan dibuat kedalam catatan model Mind Map. 

Siswa dikelompokkan menjadi delapan kelompok, yang setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 orang yang dibagi dengan sistem undian, kemudian diminta untuk 

menentukan ketua untuk masing-masing kelompok. 

 Pada tahap selanjutnya guru menjelaskan kembali secara garis besar 

materi  tentang beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia serta kebudayaan yang 

ditampilkan di acara internasional yang telah dijelaskan di awal pembelajaran. 

Selanjutnya guru menginstruksikan pada setiap untuk berkumpul ke kelompoknya 

masing-masing dan melakukan diskusi mengenai materi yang telah disampaikan 

oleh guru dan menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk catatan model Mind 

map. Siswa diperbolehkan untuk memperkaya materi dengan cara membaca buku 

dari berbagai sumber. Pada saat diskusi, siswa dipersilahkan bertanya kepada 
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anggota kelompoknya ataupun guru jika ada yang belum dipahami. Setelah itu 

guru membagikan sebuah kertas untuk setiap kelompok yang akan digunakan 

untuk membuat catatan model Mind Map, dalam pembuatan catatan model Mind 

Map siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi bentuk dan warna yang akan 

mereka gunakan dalam membuat catatan. Kemudian setiap kelompok diberikan 

kesempatan untuk memperlihatkan hasil diskusi dan kreasi yang telah dibuat di 

depan kelas. Hasil diskusi dan kreasi setiap kelompok dijelaskan serta dinilai oleh 

semua kelompok dalam bentuk pujian dan tepuk tangan. Perwakilan kelompok 

yang mempresentasikan hasil diskusinya sudah mulai berani untuk berbicara 

sendiri di depan kelas. 

Pada tahap selanjutnya guru menyempurnakan materi berdasarkan dari 

catatan masing-masing kelompok. Guru memberikan penguatan dan motivasi 

kepada seluruh siswa dalam bentuk pujian dan tepuk tangan agar lebih 

bersemangat pada pembelajaran selanjutnya. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

c) Kegiatan Penutup (15 menit) 

Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari dengan cara guru bertanya pada siswa “hari ini kita telah mempelajari 

apa saja anak-anak?”. Selanjutnya guru membagikan lembar soal evaluasi yang 

harus dikerjakan oleh siswa secara individu dan sebelum mengerjakan, siswa 
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diminta untuk menuliskan identitasnya dan juga menuliskan jawaban evaluasi 

pada kertas tersebut. Guru menutup pelajaran. 

4.1.3.2. Hasil Observasi Pembelajaran Siklus III 

4.1.3.2.1. Keterampilan guru  

Hasil observasi keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan pada siklus III 

disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.8 Data Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 
Skor Nilai 

Jumlah 
0 1 2 3 4 

1 Membuka dan menutup pelajaran     √ 4 

2 Memberikan penguatan kepada siswa    √  3 

3 Mengadakan variasi dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Mind Map 

    √ 4 

4 Menjelaskan materi pelajaran     √ 4 

5 Membimbing siswa perorangan     √ 4 

6 Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

    √ 4 

7 Membimbing siswa dalam bertanya     √ 3 

8 Mengelola kelas    √  3 

Jumlah 0 0 0 9 20 28 

% Keberhasilan 87,5% 

Kriteria Sangat 

Baik 
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Keterangan : 

 

Skor Kategori 

25 – 32 Sangat baik 

17 – 24 Baik 

9 – 16 Cukup 

0 – 8 Kurang 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram hasil observasi keterampilan guru siklus III 
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a) Membuka dan menutup pelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membuka dan menutup pelajaran mendapatkan skor 4 yang masuk ke dalam 

kategori sangat baik. semua deskriptor telah muncul yang meliputi menarik 

perhatian siswa dengan menghadirkan media di kelas dalam bentuk video 

pembelajaran, menimbulkan rasa ingin tahu siswa, memberikan apersepsi dan 

juga mengecek sajauhmana pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan menanyakan kembali materi tersebut. 

b) Memberikan penguatan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

memberikan penguatan mendapatkan skor 3 yang masuk dalam kategori baik. 

Deskriptor yang muncul adalah memberikan penguatan verbal dalam bentuk 

kata, memberikan penguatan verbal dalam bentuk kalimat dan memberikan 

penguatan dengan gerakan seperti senyuman, anggukan, dan tepuk tangan . 

Deskriptor yang tidak muncul adalah memberikan penguatan dalam bentuk 

simbol (nilai), dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk pemberian nilai, 

sehingga siswa dapat mengetahui nilai yang mereka dapatkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

c) Mengadakan variasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengadakan variasi dengan menggunakan model pembelajaran Mind Map 
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mendapatkan skor 4 yang masuk dalam kategori sangat baik. Seluruh deskriptor 

dapat dilakukan dengan baik yaitu memusatkan perhatian siswa, menggunakan 

gerakan badan dan mimik sebagai salah satu alat komunikasi dalam 

pembelajaran, menjelaskan dan menuntun siswa dalam membuat catatan model 

Mind Map, dan berkeliling kelas untuk mengecek kegiatan siswa. 

d) Menjelaskan materi pembelajaran  

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

menjelaskan materi pembelajaran mendapatkan skor 4 yang masuk dalam 

kategori sangat baik. Semua deskriptor telah dilakukan dengan baik dan muncul 

dipembelajaran yang meliputi menggunakan bahasa yang komunikatif, 

menjelaskan dengan disertai pemberian contoh, penjelasan guru sesuai dengan 

materi pelajaran dan juga menjelaskan materi yang belum dipahami oleh siswa. 

e) Membimbing siswa perorangan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membimbing siswa perorangan mendapatkan skor 4 yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Semua deskriptor telah dilakukan dan muncul dalam pembelajaran 

meliputi berinteraksi dengan siswa berkaitan dengan soal evaluasi yang tidak 

dipahami saat mengerjakan dan berkeliling kelas saat siswa mengerjakan soal 

evaluasi serta mendatangi dan memberikan solusi pada  saat siswa kesulitan 
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f) Mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengajar kelompok kecil dan perorangan mendapatkan skor  yang masuk pada 

ketegori  sangat baik. Semua deskriptor telah dilakukan dan muncul dalam 

pembelajaran meliputi guru mendekati setiap kelompok secara merata dan 

membantu jika terdapat kesulitan dalam berdiskusi, guru memberikan bantuan 

kepada siswa yang kesulitan atau belum memahami dalam diskusi, mendekati 

siswa dan memperhatikan, baik secara perorangan maupun kelompok, dan guru 

menuntun siswa menyusun laporan diskusi.  

g) Membimbing siswa dalam bertanya 

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

membimbing siswa dalam bertanya mendapatkan skor 3 yang masuk dalam 

kategori baik. Deskriptor yang muncul adalah membuat suasana lebih hangat dan 

tidak tegang sehingga siswa berani bertanya dan memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan siswa lain ataupun 

guru. Deskriptor yang tidak muncul adalah memberi waktu kepada siswa untuk 

memikirkan pertanyaan, dikarenakan waktu yang digunakan dalam pembelajaran 

dirasa tidak memungkinkan jika harus memberi waktu siswa untuk berpikir 

terlalu lama ketika akan bertanya sehingga hanya beberapa siswa saja yang 

bertanya. 
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h) Mengelola kelas 

Berdasarkan pengamatan keterampilan guru dan catatan lapangan, indikator 

mengelola kelas mendapatkan skor 3 yang masuk pada kategori baik. Deskriptor  

yang digunakan adalah mengkondisikan siswa dengan berkeliling kelas, memberi 

petunjuk-petunjuk yang jelas saat pembelajaran, dan tanggap terhadap perilaku 

siswa. Deskriptor yang belum muncul adalah memusatkan perhatian kelompok 

saat berdiskusi karena saat melakukan diskusi kelompok ada satu kelompok yang 

tidak membawa buku pelajaran sehingga meminjam dari kelompok lain yang 

membuat konsentrasi beberapa kelompok terganggu 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada guru selama proses 

pembelajaran pada siklus III, dapat dilihat pada tabel bahwa skor yang diperoleh 

adalah 28 dengan persentase keberhasilan 87,5% yang termasuk dalam kriteria sangat 

baik. 

4.1.3.2.2. Aktivitas siswa 

Hasil observasi aktivitas dalam kegiatan pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Mind Map  berbasis lingkungan pada siklus II disajikan dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.9 Data Aktivitas Siswa Siklus III 

No Indikator 

Aspek yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Rata

-

Rata 

Skor 

% 0 1 2 3 4 
Jumlah Siswa yang 

Mendapat Skor 

1 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(Emotional activities) 

  4 2 32 142 3.8 93% 

2 Memperhatikan pembelajaran 

(Visual activities) 
   13 25 139 3.7 91% 

3 Mendengarkan penjelasan guru 

(Listening activities)  
  2 9 27 139 3.7 91% 

4 Aktif dalam kegiatan diskusi 

(Mental activities) 
   12 26 140 3.7 92% 

5 Membuat catatan model 

pembelajaran Mind Map 

(Drawing activities) 

   12 26 140 3.7 92% 

6 Mempresentasikan laporan 

hasil diskusi (Oral activities) 
  30  8 92 2,4 61% 

7 Mengerjakan soal evaluasi 

(Writing activities) 
  5 9 24 133 3.5 88% 

Jumlah rata-rata skor 24,8 86,86

% 

  

Keterangan : 

 

Skor Kategori 

22 – 28 Sangat baik 

15 – 21 Baik 

8 – 14 Cukup 

0 – 7 Kurang 
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Gambar 4.6 Diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus III 

 

a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (Emotional activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

kesiapan siswa dalam mengikut pelajaran mendapatkan skor rata-rata 3,8 yang 

masuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor  

siswa datang tepat waktu, siswa berada di tempat duduk masing-masing dan 

menunjukkan sikap senang dalam mengikuti pembelajaran. Deskriptor rata-rata 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
Sk

o
r

Indikator  keterampilan guru

Diagram Pengamatan Keterampilan Guru

Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran

Memperhatikan 
pembelajaran

Mendengarkan penjelasan 
guru

Aktif dalam kegiatan diskusi

Membuat catatan model 
pembelajaran Mind Map

Mempresentasikan laporan 
hasil diskusi

Mengerjakan soal evaluasi



114 
 

 
 

yang belum terpenuhi yaitu siswa menyiapkan peralatan belajar di meja (buku, 

bolpoin,dan buku paket) peralatan belajar lain yang diperlukan karena ada 

beberapa siswa masih perlu diingatkan. 

b) Memperhatikan pembelajaran (Visual activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

memperhatikan pembelajaran mendapatkan skor rata-rata 3,7 yang masuk dalam 

kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor memperhatikan 

gambar dan cara membuat catatan Mind Map dengan contoh yang disediakan 

guru, membaca materi yang berkaitan dengan pembelajaran dan mencatat hal-hal 

penting dari informasi yang didapatkan dalam pembelajaran. Deskriptor rata-rata 

yang belum terpenuhi yaitu memperhatikan presentasi kelompok diskusi karena 

masih ada lima orang siswa yang duduk di bagian belakang berbicara dengan 

temannya. 

c) Mendengarkan penjelasan guru (Listening activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mendengarkan penjelasan guru mendapatkan skor rata-rata 3,7 yang masuk 

dalam kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor 

mendengarkan penjelasan guru tentang materi pembelajaran, berkonsentrasi pada 

penjelasan guru, mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan setiap informasi 

yang didapat dari guru, tidak membuat gaduh saat pembelajaran. Hanya 

terkadang ada siswa yang mengajak temannya berbicara saat guru sedang 
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menjelaskan sehingga perlu diingatkan untuk memperhatikan penjelasan yang 

sedang disampaikan. 

d) Aktif dalam kegiatan diskusi (Mental activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapanagan, indikator 

aktif dalam kegiatan diskusi mendapatkan skor rata-rata 3,7 yang masuk dalam 

kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi deskriptor mengerjakan 

tugas yang diberikan dalam diskusi, bertanya kepada anggota kelompok lain 

(dalam satu kelompok) apabila belum paham dan berani mengungkapkan 

pendapat. Siswa sudah mulai berani menanggapi/ memberikan pendapat saat ada 

siswa lainnya bertanya dan siswa sudah mulai menunjuk tangan saat akan 

memberikan pendapat/tanggapan. 

e) Membuat catatan model pembelajaran Mind Map (Drawing activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

membuat catatan model pembelajaran Mind Map mendapatkan skor rata-rata 3,7 

yang masuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata siswa sudah memenuhi 

deskriptor berkreasi dengan warna dan bentuk yang unik dalam pembuatan Mind 

Map,  menentukan konsep yang akan dibuat, mengubah  materi ke dalam bentuk 

Mind Map, dan menghasilkan catatan Mind Map yang sesuai dengan materi. Saat 

diskusi kelompok, siswa sudah mulai fokus dengan konsep yang telah disepakati 

bersama hanya masih membutuhkan sedikit bimbingan dari guru. 

f) Mempresentasikan laporan hasil diskusi (Oral activities) 
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Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mempresentasikan laporan hasil diskusi mendapatkan skor rata-rata 2,4 yang 

masuk dalam kategori baik. Deskriptor yang rata-rata sudah terpenuhi adalah 

membuat laporan diskusi yang akan dipresentasikan. Deskriptor lainnya tetap 

terlaksana, perwakilan kelompok sudah percaya diri untuk mempresentasikan 

hasil diskusi yang telah dibuat hanya saja tidak maksimal seperti dalam 

mempresentasikan hasil diskusi, siswa masih pasif untuk mengemukakan 

pendapat/ tanggapan terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok. 

g) Mengerjakan soal evaluasi (Writing activities) 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan, indikator 

mengerjakan soal evaluasi mendapatkan skor rata-rata 3,5 yang dalam kategori 

sangat baik. Rata-rata deskriptor yang terpenuhi adalah mengerjakan soal 

evaluasi dan mengerjakan soal evaluasi dengan tidak mencontek. Dan rata- rata 

deskriptor yang belum terpenuhi adalah  ada satu orang siswa terlambat 

mengumpulkan dan juga satu orang siswa yang tidak mengerjakan semua soal 

evaluasi yang diberikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus III, dapat dilihat pada tabel jumlah skor rata-rata yang 

didapatkan adalah 24,8 dengan kriteria sangat baik.  
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4.1.2.3.2. Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil evaluasi belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dengan materi pengaruh globalisasi 

pada siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.10  Hasil Analisis Tes Siklus III 

No Pencapaian Data Siklus II Data Siklus III 

1 
2 

3 

4 

5 

Rata-rata 
Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Belum tuntas 

Tuntas 

70,12 
43 

95 

29,41% 

70,59% 

80,42 
50 

100 

18,42% 

81,58% 

 

Berdasarkan data tabel hasil analisis tes siklus III diketahui bahwa rata-rata 

pelaksanaan siklus II adalah 70,12 dengan nilai terendah 43, nilai tertinggi 95, 

persentase belum tuntas 29,41%, dan persentase ketuntasan 70,59%. Setelah 

dilaksanakan siklus III diperoleh data nilai rata-rata 80,42, nilai terendah 50, nilai 

tertinggi 100, persentase belum tuntas 18,42%, dan persentase ketuntasan 81,58%. 

Penilaian berdasarkan KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 63.  

 Data ini menunjukkan bahwa pada siklus III 81,58% siswa mengalami 

ketuntasan belajar, dan 18,42% siswa tidak tuntas. Ketuntasan belajar tersebut sudah 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan dengan ketuntasan belajar klasikal yaitu 

sekurang-kurangnya 75%. Karena hasil belajar siswa sudah mencapai ketuntasan 

belajar klasikal yaitu sebanyak 75%, maka penelitian tindakan kelas ini diakhiri. 

Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dapat disimpulkan bahwa 
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keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dapat meningkat pada 

siklus III. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. PEMAKNAAN TEMUAN PENELITIAN 

Pembahasan pelaksanaan penelitian didasarkan pada hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa yang diperoleh dari 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan secara rinci disajikan dalam pembahasan dari tiap siklus. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru 

  Mengajar adalah salah satu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan 

yang kompleks untuk dapat melakukannya. Agar dapat melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik dengan baik, disamping menguasai berbagai kemampuan, guru 

dipersyaratkan untuk menguasai berbagai kemampuan dasar mengajar yang 

merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru (Anitah,2009:7.1).  

  Keterampilan dasar mengajar merupakan bentuk-bentuk perilaku bersifat 

mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional 

(Rusman, 2011:80). 

  Dari hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran PKn menggunakan 

model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dari siklus I, siklus II, dan siklus 
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III mengalami peningkatan. Secara lebih jelas peningkatan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru pada Siklus I, II, dan III 

No  Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Membuka dan menutup pelajaran 3 3 4 

2 Memberikan penguatan kepada 

siswa 

3 3 3 

3 Mengadakan variasi dengan 

menggunakan model 

pembelajaran Mind Map 

3 4 4 

4 Menjelaskan materi pelajaran 3 3 4 

5 Membimbing siswa perorangan 2 2 4 

6 Mengajar kelompok kecil dan 

perorangan 

2 3 4 

7 Membimbing siswa dalam 

bertanya 

2 2 3 

8 Mengelola kelas 3 3 3 

Jumlah Skor 21 24 28 

Rata-Rata 2,6 3 3,5 

Kriteria Baik Baik  Sangat Baik 
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Gambar 4.7 Diagram Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Guru 

 Siklus I, II, dan III 

 

Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi peningkatan keterampilan guru 

dalam pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan pada siklus I, II, dan III di atas menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan guru dalam mengajar. Pada siklus I keterampilan mengajar guru 

mendapatkan total skor 21 dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II dengan 

perolehan skor 24 dengan kriteria baik. Kemudian pada siklus III skor yang diperoleh 

adalah 28 dengan kriteria sangat baik. Untuk lebih jelasnya akan dibahas secara rinci 

sebagai berikut: 

a) Pada indikator 1 yaitu membuka dan menutup pelajaran terjadi peningkatan skor. 

Siklus I skor yang diperoleh 3, siklus II tetap dengan perolehan skor 3, dan pada 

siklus III guru mendapatkan skor 4.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam membuka dan menutup 

pelajaran sudah dilakukan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori bahwa 

kegiatan kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan menyiapkan siswa 

untuk memasuki inti kegiatan, sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah 

kegiatan untuk memantapkan atau menindak lanjuti topik yang telah dibahas 

(Anitah,2009:8.4). 

b) Pada indikator 2 yaitu memberikan penguatan (keterampilan memberi penguatan) 

skor dari siklus I, siklus II,dan siklus III tetap dengan skor 3. Dalam kegiatan 

pembelajaran, penguatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respon positif guru terhadap 

perilaku perbuatan siswa yang positif akan membuat siswa merasa senang karena 

dianggap mempunyai kemampuan (Anitah,2009:7.25) 

c) Pada indikator 3 yaitu mengadakan variasi dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Map, siklus I mendapatkan skor 3, siklus II dan  siklus III 

mengalami peningkatan dengan skor sama 4. Penerapan model pembelajaran 

yang dilakukan guru, dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, 

keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide (Suprijono,2011:46). 

d) Pada indikator 4 yaitu keterampilan menjelaskan. Siklus I dan siklus II 

mendapatkan skor yang sama yaitu 3 dan siklus III mengalami peningkatan 

dengan skor 4. Dalam melaksanakan program belajar-mengajar, guru 

menyampaikan materi pelajaran harus dengan tepat dan jelas. Penyampaian 
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informasi yang terencana dengan baik dan disajikan sesuai dengan urutan yang 

merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan (Sardiman,2011:166). 

e) Pada indikator 5 yaitu keterampilan membimbing perorangan. Pada siklus I dan 

siklus II mendapatkan skor yang sama yaitu 2, dan siklus III mengalami 

peningkatan dengan mendapatkan skor 4. Dalam mengelola program belajar-

mengajar, guru perlu mengenal kemampuan anak didik. Bagaimanapun juga 

setiap anak didik memiliki perbedaan-perbedaan karateristik tersendiri, termasuk 

kemampuannya. Hal ini perlu dipahami oleh guru agar dapat mengelola belajar-

mengajar dengan tepat (Sardiman,2011:167). 

f) Pada indikator 6 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan . 

Pada siklus I mendapatkan skor 2, siklus II mengalami peningkatan skor 3 dan 

siklus III mengalami peningkatan lagi dengan mendapatkan skor  4. Pengajaran 

kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan 

siswa maupun siswa dengan siswa (Anitah,2009:8.50) 

g) Pada indikator 7 yaitu keterampilan bertanya. Pada siklus I dan siklus II 

mendapatkan skor yang sama yaitu 2, dan siklus III mengalami peningkatan 

dengan skor 3. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2011:82) yang 

menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peranan 

penting hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 
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melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 

aktivitas siswa. 

h) Pada indikator 8 yaitu keterampilan mengelola kelas. Pada siklus 1, siklus II dan 

siklus III mendapatkan skor yang sama yaitu 3. Untuk mengajar suatu kelas, 

yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Kegiatan mengelola kelas akan menyangkut pada mengatur tata ruang 

kelas yang memadai untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar yan serasi 

(Sardiman,2011:169). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran PKn. Ditunjukkan dengan peningkatan skor yang diperoleh guru 

dari siklus I, II, dan III. 

4.2.1.2. Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa 

Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik sengaja maupun tidak 

disengaja, berlangsung sepanjang waktu yang hasilnya adalah perubahan tingkah laku 

dalam diri individu. Seperti yang ditegaskan Sugihartono (2007:74) belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sabagai hasil interaksi individu 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Didalam belajar diperlukan aktivitas, Sardiman (2011:9) pada prinsipnya 

belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan 

kegiatan/keaktifan. Keaktifan/kegiatan yang dimaksud adalah jika peserta didik yang 
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melakukan sesuatu kearah perkembangan perkembangan jasmani dan kejiwaan. 

Supaya peserta didik dapat mengekpresikan kemampuannya secara totalitas perlu 

diberi kesempatan untuk melakukannya sendiri. 

Menurut Dierich (dalam Sardiman, 2011:101), aktivitas siswa dalam belajar 

digolongkan menjadi delapan. Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya visual 

activities (aktivitas melihat), oral activities (aktivitas berbicara), listening activities 

(aktivitas mendengarkan), writing activities (aktivitas menulis), drawing activites 

(aktivitas menggambar), motor activities (aktivitas motorik), mental activities 

(aktivitas mental), dan emotional activities (aktivitas emosional). 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

mengalami peningkatan. Secara lebih jelas peningkatan dapat dilihat pada tabel 

berikut.  
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Tabel 4.12 Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa  pada Siklus  I,  II, dan 

III 

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran (Emotional activities) 
2,8 2,9 3,8 

2 Memperhatikan pembelajaran (Visual 

activities) 
2,7 3,3 3,7 

3 Mendengarkan penjelasan guru 

(Listening activities)  
2,4 3,1 3,7 

4 Aktif dalam kegiatan diskusi (Mental 

activities) 
3 3 3,7 

5 Membuat catatan model 

pembelajaran Mind Map (Drawing 

activities) 

3,1 3,3 3,7 

6 Mempresentasikan laporan hasil 

diskusi (Oral activities) 
1,8 2,4 2,4 

7 Mengerjakan soal evaluasi (Writing 

activities) 
2,7 2,8 3,5 

Jumlah 15,8 20,7 24,8 

Rata-Rata 2,2 3 3,5 

Kriteria cukup Baik Sangat Baik 

 

 

 

Gambar 4.8 Diagram Hasil Observasi Peningkatan Aktivitas Siswa  
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Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi peningkatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis 

lingkungan pada siklus I, II, dan III di atas menunjukkan adanya peningkatan. Pada 

siklus I total skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 15,7 dengan kriteria cukup. 

Siklus II mengalami peningkatan, skor rata-rata yang diperoleh 20,7 dengan kriteria 

baik. Dan siklus III skor rata-rata yang diperoleh 24,8 dengan kriteria sangat baik. 

Secara lebih rinci peningkatan aktivitas siswa akan dijabarkan sebagai berikut. 

a) Indikator 1 kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (emotional activities) 

siswa mengalami peningkatan aktivitas dari siklus I, II dan III. Pada siklus I skor 

rata-rata 2,8, siklus II skor yang diperoleh 2,9, dan siklus III mendapatkan skor 

3,8. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) bahwa 

kesiapan diri mengikuti pembelajaran termasuk dalam emotional activities 

misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tegang, dan gugup. 

b) Indikator 2 memperhatikan pembelajaran (visual activities) siswa mengalami 

peningkatan yaitu dari siklus I dengan skor rata-rata 2,7, siklus II dengan skor 

rata-rata 3,3, dan siklus III dengan skor rata-rata 3,7. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) bahwa memperhatikan 

pembelajaran termasuk dalam visual activities yang meliputi membaca, menulis, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan oranglain. 
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c) Indikator 3 mendengarkan penjelasan guru (listening activities) siswa mengalami 

peningkatan yaitu dari siklus I dengan skor rata-rata 2,3, siklus II dengan skor 

rata-rata 3,1, dan siklus III dengan skor rata-rata 3,7. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anitah (2009:7.53) mendengarkan penjelasan guru merupakan salah 

satu cara agar siswa dapat memahami pelajaran, meningkatkan konsentrasi, dan 

berlatih berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran.   

d) Indikator 4 aktif dalam kegiatan diskusi (mental activities) siswa mengalami 

peningkatan yaitu dari siklus I dengan skor rata-rata 3, siklus II dengan skor rata-

rata 3, dan siklus III dengan skor rata-rata 3,7. Menurut Hamdani (2010:33) aktif 

dalam kegiatan diskusi bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa cara 

menyelesaikan sesuatu masalah bersama-sama, bersikap menghormati kritik, 

bertanggung jawab akan tugas, dan bekerja sama.  

e) Indikator 5 membuat catatan model pembelajaran Mind Map (drawing activities) 

siswa mengalami peningkatan yaitu dari siklus I dengan skor rata-rata 3,1, siklus 

II dengan skor rata-rata 3,3, dan siklus III dengan skor rata-rata 3,7. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Buzan (2007:4) Mind Map merupakan teknik 

penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak 

agar optimum.  

f) Indikator 6 mempresentasikan laporan hasil diskusi (oral activities) siswa 

mengalami peningkatan yaitu dari siklus I dengan skor rata-rata 1,8, siklus II dan 

siklus III mendapatkan rata-rata skor yang sama yaitu 2,4. Hal ini sesuai dengan 



128 
 

 
 

pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2011:101) mempresentasikan laporan hasil 

diskusi merupakan oral activities , misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, dan 

interupsi   

g) Indikator 7 mengerjakan soal evaluasi (writing activities) siswa mengalami 

peningkatan yaitu dari siklus I dengan skor rata-rata 2,7, siklus II dengan skor 

rata-rata 2,8, dan siklus III dengan skor rata-rata 3,5. Menurut Hamdani 

(2010:306) mengerjakan soal evaluasi bertujuan untuk melihat dan mengetahui 

sejauhmana proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Mind Map berbasis  lingkungan dapat meningkatkan aktivitas siswa di dalam 

kegiatan pembelajaran. Ditunjukkan dengan peningkatan rerata skor yang diperoleh 

siswa pada masing-masing indikator pengamatan dari siklus I, II, dan III. 

4.2.1.3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar juga merupakan prestasi yang 

dicapai oleh seseorang dalam bidang tertentu untuk memperolehnya menggunakan 

standar sebagai pengukuran keberhasilan seseorang (Suprijono, 2011:5). 

Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model 

pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dari siklus I ke siklus II dan ke siklus 
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III mengalami peningkatan. Secara lebih jelas, peningkatan tersebut dapat dilihat 

pada tabel. 

Tabel 4.13 Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa Data Awal, Siklus I,  Siklus 

II, dan Siklus III 

 

No Pencapaian Data Awal Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Rata-rata 56,08 67,44 70,12 80,42 

2 Nilai terendah 32 35 43 50 

3 Nilai tertinggi 80 90 95 100 

4 Belum tuntas 23 14 10 7 

5 Tuntas 16 20 24 31 

6 

Persentase 

Ketuntasan 

klasikal 

41,03% 58,82% 70,59% 81,58% 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Diagram Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa  dari Data Awal, Siklus 

I, Siklus II, dan Siklus III 
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Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta tes dapat 

menggunakan pedoman yang ada (Poerwanti 2008:6-16). Berdasarkan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, kriteria ideal ketuntasan klasikal adalah 75%. 

Berdasarkan nilai belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa persentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa belum mencapai 75%. Hal ini ditunjukkan dari 

ketuntasan yang dicapai hanya 58,82%, dengan jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 20 dari 34 siswa. 

Setelah dilaksanakan siklus II persentase ketuntasan siswa mencapai 70,59% 

dengan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 24 dari 34 siswa. Berdasarkan 

nilai belajar siswa pada siklus II menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar 

klasikal siswa belum mencapai 75%. Setelah dilaksanakan siklus III persentase 

ketuntasan siswa mencapai 81,58% dengan jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 31 dari 38 siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan hasil 

belajar PKn menggunakan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan siswa 

dari siklus I sampai siklus III. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata kelas 67,44 dan persentase ketuntasan klasikal 58,82%. Pada siklus II hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 70,12 dan 
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persentase ketuntasan klasikal 70,59%. Hasil belajar siswa lebih meningkat lagi pada 

siklus III dengan nilai rata-rata 80,42 dan persentase ketuntasan klasikal 81,58%. 

Berdasarkan data yang telah didapatkan berupa hasil pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan data hasil belajar siswa, diperoleh hasil bahwa 

keterampilan guru meningkat dengan kriteria sangat baik, aktivitas siswa meningkat 

dengan kriteria sangat baik, dan hasil belajar siswa dapat memenuhi ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan yaitu 75%, maka penelitian ini berhenti sampai di siklus III. 

4.2.2. Uji Hipotesa 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari siklus I, II, dan III, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn kelas IV. Dengan demikian, hipotesis yang telah diajukan terbukti 

kebenarannya sehingga penelitian diakhiri. 

4.2.3. Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.3.1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini memperkuat hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai 

penerapan model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan pada mata pelajaran PKn di kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 

menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dapat 
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meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya. Buzan (2007:4) Mind Map 

merupakan cara mudah dan cepat memetakan segenap kemampuan ke dalam otak dan 

atau dari otak untuk mengembangkan informasi. Kegiatan siswa membuat Mind Map 

tersebut termasuk tingkat pemahaman dan penerapan aplikatif. Tingkat pemahaman 

yang dilakukan siswa adalah menggeneralisasi dan menguraikan konsep yang 

dimiliki. Tingkat analisis yang dilakukan adalah mengurai dan mengkorelasikan suatu 

konsep yang dimiliki dan baru ditemukan. 

4.2.3.2. Implikasi Praktis 

Hasil tes yang telah dilaksanakan oleh siswa menunjukkan adanya 

peningkatan pada setiap siklusnya. Siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas 67,44 dan 

persentase ketuntasan klasikal 58,82%. Pada siklus II hasil belajar siswa 

mendapatkan nilai rata-rata 70,12 dan persentase ketuntasan klasikal 70,59%. Hasil 

belajar siswa pada siklus III mendapatkan nilai rata-rata 80,42 dan persentase 

ketuntasan klasikal 81,58%. 

Keterampilan guru dalam mengajar juga meningkat. Pada siklus I guru 

mendapatkan skor 21 yang masuk dalam kriteria baik. Siklus II diperoleh skor 24 

yang masuk dalam kriteria baik. Dan pada siklus III diperoleh skor 28 yang masuk 

dalam kriteria sangat baik. Seperti halnya keterampilan guru, aktivitas siswa pun juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa mendapatkan skor rata-rata 15,8 dalam 

kriteria cukup. Siklus II mendapatkan skor rata-rata 20,7 yang masuk dalam kriteria 
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baik. Dan siklus III diperoleh skor rata-rata 24.8 yang masuk dalam kriteria sangat 

baik. 

4.2.3.3. Implikasi Pedagogis 

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Mind Map 

berbasis lingkungan pada penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, serta hasil belajar siswa. Guru dapat membuat kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa karena guru membuat suatu 

inovasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu menerapkan model pembelajaran Mind 

Map. Selain itu juga mengembangkan pengetahuan dan pengalaman siswa yang 

didapat dari lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat memberikan motivasi pada siswa 

untuk dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind Map 

berbasis lingkungan diperoleh data sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru pada model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan 

meningkat. Pada siklus I perolehan rata-rata skor yaitu 2,6 dengan kategori baik. 

Pada siklus II lebih meningkat dengan rata-rata skor 3 yang termasuk dalam 

kategori baik. Dan pada siklus III lebih meningkat dengan rata-rata skor 3,5 

dengan kategori sangat baik, dan telah mencapai indikator keberhasilan yang  

ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya baik (B) dengan rentang 17-24 atau 

perolehan skor rata-rata 2,1-3,0. 

b. Aktivitas siswa pada model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan 

meningkat. Perolehan rata-rata skor pada siklus I yaitu 2,2 dengan kategori baik. 

Pada siklus II  dengan rata-rata skor  3  yang masuk dalam kategori baik. Dan 

pada siklus III lebih meningkat dengan rata-rata skor 3,5, dan telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya baik (B) dengan 

rentang 15-21 atau perolehan skor rata-rata 2,1-3,0. 
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c. Hasil belajar siswa pada model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan 

meningkat. Hal ini dapat dilihat pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 67,44 

dengan ketuntasan belajar 58,82%. Pada siklus II diperoleh rata-rata 70,12 dengan 

ketuntasan belajar 70,59% dan pada siklus III diperoleh rata-rata 80,42 dengan 

ketuntasan belajar 81,58%, dan telah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu 75%. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas IV SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut. 

a. Guru sebagai tenaga pendidik sebaiknya menggunakan model pembelajaran Mind 

Map berbasis lingkungan karena dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengajar. 

b. Model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan sebaiknya diterapkan pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena dengan menggunakan model 

pembelajaran dan media tersebut terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. 

c. Model pembelajaran Mind Map berbasis lingkungan sebaiknya diterapkan pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN
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SILABUS 

Mata Pelajaran : PKn  

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap Globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh Globalisasi di lingkungannya 

Indikator Materi 

pokok 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar Bentuk tes Jenis tes Instrumen 

4.1.1 Menjelaskan proses 

globalisasi. 

4.1.2Menyebutkan 

pengaruh 

globalisasi pada 

makanan, perilaku 

dan kebudayaan. 

4.1.3 Menemukan contoh 

-contoh pengaruh 

globalisasi di 

lingkungan  

 

1.Sejarah 

globalisasi 

2. kita di 

tengah –

tengah 

globalisasi 

 Menggali pengetahuan siswa 

tentang globalisasi 

 Mencari tahu perubahan yang 

terjadi dalam proses globalisasi 

di lingkungan sekitar 

 Memperhatikan penjelasan 

guru 

 Siswa berdiskusi untuk 

mengemukan pendapat tentang 

globalisasi yang ada di 

lingkungan sekitar berdasarkan 

pengamatan dan dari berbagai 

sumber 

pilihan 

ganda dan 

isian  

lisan 

tertulis 

Lembar Soal 

Evaluasi 

2x35 

menit 

Buku ajar, 

lingkungan

, internet 
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 Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

 Siswa mengerjakan evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  

Sekolah   :  SD NegeriTambakaji 05 

Kelas / Semester  :  IV / 2 

Mata Pelajaran  :  PKN 

Hari/tanggal   :  27 Maret 2013  

Alokasi Waktu   :  2 x 35 menit  

I. STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

4.1 memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 

III. INDIKATOR 

4.1.1 Menjelaskan proses globalisasi 

4.1.2 Menyebutkan pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

4.1.3 Menemukan contoh-contoh pengaruh globalisasi di lingkungan 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati lingkungan sekitar tentang globalisasi, siswa dapat menjelaskan 

proses globalisasi dengan baik 

2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan minimal 3 pengaruh 

globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Dengan menyimak materi globalisasi dan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat 

menemukan contoh-contoh pengaruh globalisasi dengan benar 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Konsep : globalisasi 

Nilai   : berpikir kritis 

Moral   : dapat berpikir kritis terhadap globalisasi 

Tujuan  : dapat memahami pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar 
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V. MATERI POKOK 

1. Arti dan sejarah globalisasi 

2. Kita ditengah-tengah globalisasi 

VI. METODE  

1. Diskusi 

2. Tanya jawab 

3. Ceramah 

VII.  MODEL PEMBELAJARAN 

  Model Pembelajaran Mind Map 

VIII. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit ) 

a. Salam 

b. Berdo’a 

c. Presensi 

d. Pengondisian kelas 

2. Kegiatan awal (± 10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi “ naik delman” 

b. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

c. Siswa mendengarkan rincian materi yang akan disampaikan oleh guru. 

d. Siswa mendengarkan peraturan melaksanakan diskusi dari guru.   

3. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berhubungan dengan materi 

(eksplorasi) 

2) Guru menjelaskan materi secara singkat. (eksplorasi)  

3) Guru dan siswa mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan 

globalisasi (ekplorasi) 

4) Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil, setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. (elaborasi) 

5) Masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan yang ditemukan di 

lingkungan sekitar yang berhubungan dengan globalisasi. (elaborasi) 



145 
 

 
 

6) Siswa diberi kesempatan untuk mencari informasi dan mengumpulkan data dari 

sumber belajar dan pengetahuan yang dimiliki untuk menyimpulkan pengetahuan-

pengetahuan yang didapat. (elaborasi) 

7) Guru menjelaskan cara membuat catatan Mind Map (eksplorasi) 

8) Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk catatan Mind Map (elaborasi) 

9) Setiap kelompok mempresentasikan laporan diskusi (elaborasi) 

10) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind Map dengan 

menyempurnakan materi berdasarkan dari masing-masing kelompok serta 

menarik kesimpulan hasil diskusi kelas. (konfirmasi) 

11) Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa mengenai materi yang 

baru saja dipelajari.  

4. Kegiatan Akhir (± 30 menit) 

a. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Siswa mengerjakan soal pada lembar evaluasi. 

c. Siswa menerima tugas rumah sebagai tindak lanjut dari guru. 

d. Siswa mendengarkan rincian materi yang disampaikan oleh guru untuk pertemuan 

selanjutnya.  

IX. SUMBER  DAN MEDIA BELAJAR 

     SUMBER BELAJAR 

1. Model pembelajaran Mind Map 

2. Poerwantie, Endang. 2008. Asesmen pembelajaran SD. Direktorat Jenderal Pendidikan     

Tinggi Departemen Pendidikan   

3. Buku Ajar PKN Kelas IV SD terbitan Gajah mada  

4. Buku Ajar PKN kelas IV SD terbitan Pusat perbukuan 

5. BSE PKN SD kelas IV terbitan Pusat perbukuan 

6. LKS PKN kelas IV terbitan Putra Nugraha 

7. Internet 

8. Lingkungan 

9. Silabus KTSP IV 
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MEDIA  

Gambar Mind Map  

Alat mewarnai 

X. EVALUASI 

1. Prosedur Tes 

1) Tes awal  : tanya jawab 

2) Tes dalam proses : keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung 

2. Jenis Tes 

1) Tes lisan  : tanya jawab 

2) Tes tertulis  : - Lembar kerja siswa 

   Lembar evaluasi 

3. Bentuk Tes  : pilihan ganda dan isian 

4. Instrumen Tes 

1) Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

 

Semarang,  27 Maret 2013 

Guru Kelas IV,      Peneliti , 

                                                  

Maflihatin, A.Ma.      Wika Anggraeni 

NIP. 19870125 201101 2 016      NIM. 1401409231 
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CONTOH MIND MAP YANG DIBUAT OLEH GURU UNTUK PEMBELAJARAN 
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MATERI AJAR 

GLOBALISASI 

1. Pengertian dan sejarah globalisasi 

Tahukah kamu bagaimanakan bentuk bumi yang kita pijak?Adakah benda yang 

menjadi tiruan bumi? Tepat sekali! Bentuk planet bumi bundar seperti bola.Benda yang 

menjadi tiruan bumi disebut globe.Globe adalah bola dunia dalam ukuran kecil.Planet 

bumi yang luas dengan berbagai macam kenampakan alamnya dapat kita lihat melalui 

globe. Dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan, kita bias lihat letak benua asia, 

Amerika, Afrika,  Australia, dan Eropa. Di benua apakah letak Negara 

Indonesia?Dapatkah kamu menunjukkannya pada globe? 

 

Berawal dari kata globe inilah mucul istilah global yang berartinya 

menyeluruh/keseluruhan. Globalisasi bermakna proses bersatunya seluruh warga dunia 

menjadi masyarakat dunia yang menyatu. Globalisasi juga bermakna suatu cara masuk ke 

ruang lingkup internasional. 

Saat ini istilah globalisasi semakin menggema, karena berkaitan dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi.Perkembangan ilmu dan tenologi inilah menjadi tanda 

adanya globalisasi di planet bumi ini. 

Proses globalisasi tidak akan pernah berhenti. Bahkan, cenderung terus 

berlangsung mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Globalisasi juga menyebabkan 

terjadinya perubahan norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, serta perubahan pola berpikir 

dan berperilaku masyarakat.  
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Dahulu orang berpergian ke suatu tempat dengan jarak yang jauh membutuhkan 

waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.Untuk berpergian pada zaman 

itu, manusia biasa berjalan kaki, mrenunggang kuda, dan menggunakan perahu 

tradisional.Menyampaikan berita pun membutuhkan waktu yang lama. Ada saat di mana 

orang memakai jasa kurir, surat pos, dan telegram. Di era globalisasi, orang sudah dapat 

lebih cepat sampai ke tujuan.Misalnya, menggunakan kendaraan bermotor, pesawat, atau 

kapal laut bermesin.Komunikasi juga menjadi lebih cepat dengan adanya telepon, telepon 

genggam, dan internet. 

Sekarang ini, arus orang dan barang semakin cepat, produk-produk asing di berbagai 

tempat dengan mudah bisa kita dapatkan.Misalnya, motor atau mobil buatan Jepang dan 

Korea Selatan selalu memadati jalan-jalan di negeri kita.Sedangkan produk-produk 

ringannya.Seperti makanan dan minuman, di mana pun bisa kita dapatkan, di pelosok 

desa sekali pun.Bahakan orang asing dari berbagai Negara, sekarang ini mudah.Hal ini 

bisa kita saksikan dari tim-tim sepak bola tanah air yang ikut berlaga pada kompetisi 

Divisi Utama Indonesia. Setiap tim sepak bola pasti ada pemain asingnya, apakah berasal 

dari Brazil, Argentina, Kamerun, dan Negara lainnya. Mampukah kita bersaing? 

2. Pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar 

Tanpa disadari budaya asing yang masuk ke Indonesia telah memengaruhi perilaku 

masyarakat Indonesia.Berikut ini contoh pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar. 

a. Gaya Hidup 

Gaya hidup tradisional di zaman globalisasi ini sudah semakin berkurang dan bahkan 

cenderung untuk ditinggalkan oleh masyarakat sekarang ini. Masyarakat cenderung 

memilih menerapkan gaya hidup modern daripada gaya hidup tradisional. Alasan 

mengapa masyarakat memilih gaya hidup modern adalah karena semuanya serba mudah, 

cepat, dan ekonomis. 

Selama ini, kita sudah terbiasa dengan prinsip “biar lambat asal selamat”.Prinsip tersebut 

melambangkan bahwa kita belum mampu menghargai waktu yang tepat dan optimal. 

Akibat globalisasi, gaya hidup masyarakat sudah mulai berubah. Mereka sudah tahu 
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betapa pentingnya waktu. Apabila kita membuang-buang waktu, maka akan mengalami 

kerugian, sebab waktu tidak bisa diputar kembali.  

Globalisasi juga berdampak buruk terhadap gaya hidup masyarakat. Contohnya ada 

sebagian masyarakat kita meniru gaya hidup bangsa lain yang tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa kita, seperti mabuk-mabukan, suka berpesta pora, berperilaku kasar 

serta kurang menghormati orang yang lebih tua. Gaya hidup seperti itu harus kita jauhi 

karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat 

 

b. Makanan 

Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi.Namun, ada juga 

yang berasal dari jagung maupun sagu. Makanan pokok tersebut sebelum disajikan harus 

diolah terlebih dahulu, dan proses pengolahannya membutuhkan waktu yang lama. 

Dengan adanya globalisasi kebanyakan orang mulai cenderung beralih mengonsumsi 

makanan yang cepat saji. Cepat saji maksudnya adalah makanan yang singkat dalam 

penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama. Makanan cepat saji 

biasa disebut fast food.Makanan cepat saji sekarang banyak dan mudah sekali ditemui. 

Di samping itu juga ada makanan yang pembungkusnya menggunakan aluminium foil, 

biasanya makanan untuk anak-anak. Selain makanan juga ada minuman dalam kaleng, 

sehingga mudah dan dapat langsung diminum. Contoh makanan yang ada karena 

globalisasi: pizza, spagheti, burger, hot dog, hamburger, sushi, steak, puyunghai, dan 

donat. Contoh minuman: banyak bermunculan minuman isotonik.  

Dengan adanya makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri membuat orang 

merasa bangga jika bisa memakannya.Karena jika memakannya berarti disebut orang 

yang modern dan tidak ketinggalan zaman.Makanan cepat saji tidak semuanya aman 

untuk kesehatan.Jika ingin menikmati makanan atau minuman cepat saji, pilihlah jenis 

makanan atau minuman yang benar-benar aman untuk kesehatan.Tanyakan pada orang 

tuamu tentang aman tidaknya makanan atau minuman itu untuk kesehatan.Apakah kamu 

suka makanan atau minuman cepat saji? 
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c. Pakaian 

Pakaian merupakan bahan yang kita gunakan untuk menutup aurat dan 

melindungi badan.Pakaian juga berfungsi untuk kesopanan.Pakaian yang dipakai pada 

zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda.Pada zaman dahulu pakaian sangat 

sederhana yang penting bisa digunakan untuk menutup aurat, melindungi tubuh, serta 

menjaga kesopanan.Pakaian digunakan sebagai trend, modelnya bermacam-

macam.Negara yang dianggap trend center pakaian adalah Prancis (Paris).Mode dari 

Paris banyak ditiru oleh negara-negara di dunia.Misalnya model atau bentuk pakaian 

sekarang ini kebanyakan pakaian minim dan terbuka, yang dianggap tidak sesuai dengan 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

Contoh lain adalah baju jas yang merupakan budaya bangsa barat sudah 

digunakan oleh sebagian masyarakat kita pada acara-acara resmi atau resepsi. Begitu pula 

dengan celana jeans dan T-shirt.Masyarakat kita sudah terbiasa menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. perilaku dan nilai 

  Perilaku masyarakat dapat berubah akibat globalisasi.Hal ini dapat dilihat berupa 

pudarnya budaya gotong royong.Perilaku ini sangat mencolok pada masyarakat di 

perkotaan.Mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dan bersifat individualistis. 

  Nilai positif dari pengaruh budaya asing adalah cara berpikir yang lebih maju. 

Sekarang masyarakat lebih bersikap terbuka, bebas untuk berpikir, dan menggali 

potensi.Masyarakat bebas untuk belajar dan mengejar pendidikan setinggi-

tingginya.Tidak ada batasan untuk perempuan maupun laki-kita dalam hal pendidikan. 

Dengan harapan semakin tinggi pendidikan, masyarakat Indonesia akan semakin siap 

menghadapi tantangan globalisasi. Terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan kesejahteraannya. 

 e. Transportasi 
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Masyarakat lebih mengutamakan perjalanan yang mudah, murah, cepat, praktis, 

dan aman.Hal ini berhubungan dengan tingkat kesibukan, dan kegiatan manusia yang 

semakin padat. Dengan menggunakan pesawat, kapal laut, dan kendaraan darat, 

diharapkan waktu tempuh menjadi lebih cepat, sehingga kegiatan yang dilakukan akan 

lebih menghemat waktu dan cepat, sehingga kegiatan yang dilakukan akan lebih 

menghemat waktu dan cepat sampai tujuan. Kepemilikan alat transportasi pun menjadi 

gengsi tersendiri bagi sebagian masyarkat.Karena industri transportasi dengan berbagai 

produk canggihnya semakin maju pesat. 

f. komunikasi dan informasi 

kemajuan bidang informasi dan komunikasi sangat berperan dalam proses 

globalisasi dunai. Teknologi komunikasi dan informasi yang didukung sarana yang 

canggih telah mempercepat proses globalisasi. Misalnya, televisi, radio, internet, telepon 

seluler, telepon kabel, faksmile, dan media massa lainnya. 

Tanpa harus pergi ke suatu tempat, kita dengan mudah memperoleh informasi 

yang dibutuhkan.Baik informasi yang ada dari luar negeri maupun dari dalam negeri, 

seperti informasi politik, kebudayaan, seni, kuliner, tempat wisata, kesehatan, dan masih 

banyak yang lainnya.Semua dapat diperoleh dengan mudah melalui media 

internet.Keadaan seperti ini, menuntut kita untuk lebih siap menghadapi tantangan dan 

kemajuan IPTEK di era globalisasi. Hal ini juga yang mempengaruhi perubahan cara 

berpikir dan perilaku masyarakat. 

g. Tradisi 

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam 

masyarakat.Tradisi atau warisan leluhur bangsa Indonesia telah mengalami 

perubahan.Terutama pada kebiasaan yang dianggap kurang masuk akal. 

Misalnya tradisi yang pernah ada, yaitu memberikan sesajen pada benda mati 

dengan tujuan untuk meminta sesuatu.Hal tersebut dianggap tidak masuk akal.Untuk 

memperoleh sesuatu manusia harus berpikir dan bekerja keras.Sebagai umat yang 
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beragama, manusia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, manusia 

juga harus saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain. 

Masyarakat pada era globalisasi lebih cenderung menggunakan akal pikiran 

dalam bertindak tidak lagi bergantung pada hal-hal yang dianggap tabu.Namun demikian, 

kita perlu mempertahankan berbagai tradisi yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat.Terutama tradisi dan adat istiadat yang dianggap perlu dilestarikan.Misalnya, 

tradisi yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan sebagai cirri khas bangsa dan 

kepentingan pariwisata Indonesia. 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Nama SD : SD Negeri Tambakaji 05 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/ Semester : IV/2 (Empat/dua) 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Ranah No soal 

(pilgan/ 

Isian)  

4.1  memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi di 

lingkungannya 

 

1.Arti 

dansejarah 

globalisasi 

2.Kita 

ditengah-

tengah 

globalisasi 

 

1.Menjelaskan proses 

globalisasi 

2.Menyebutkan pengaruh 

globalisasi pada 

makanan, perilaku dan 

kebudayaan 

3.Menemukan contoh-

contoh pengaruh 

globalisasi di lingkungan 

 

 Penilaian 

Tertulis 

 Penilaian 

sikap 

C2  

 

     C2 

 

 

      C4 

 

 

 

 

1,2,3 / 

1,2 

 

4,5,8,9 / 

3,4 

 

 

6,7,10 / 5 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (x) di depan jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap benar ! 

1. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang artinya . . . . 

a. dunia tiruan  c. universal  

b. batas-batas  d. proses 

2. Proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok 

masyarakat disebut . . . . 

a. Komunikasi  c. informasi 

b. Transportasi  d. globalisasi 

3. Berikut ini yang termasuk tanda-tanda globalisasi adalah . . . . 

a. jumlah penduduk bertambah banyak 

b. komunikasi semakin mudah dan cepat 

c. angka pengangguran semakin besar 

d. penduduk miskin semakin bertambah 

4. Zaman globalisasi ini menggeser kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi 

masyarakat . . . . 

a. modern   c. sederhana 

b. kuno   d. apa adanya 

5. Dulu masyarakat menggunakan surat untuk komunikasi jarak jauh, sedangkan sekarang 

masyarakat menggunakan telepon genggam yang mudah dan praktis. Peristiwa tersebut 

merupakan salah satu contoh dari . . . . 

a. zaman kuno  c. keinginan masyarakat 

b. globalisasi   d. tradisional 

6. Di bawah ini merupakan contoh-contoh dari pengaruh globalisasi, kecuali . . . . 

a. mobil   c. jalan kaki 

Nama : 

Kelas  : 

Mapel: 

NILAI 
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b. makanan instan  d. pesawat 

7. Media massa sebagai penyampai informasi dengan cara dibaca ialah . .  

a. Koran   c. radio  

b. Televisi   d. telepon 

8. Kita ingin mengetahui berbagai jenis gambar-gambar kenampakan alam di dunia, maka 

sebaiknya kita pergi ke .... 

a. stadion   c. wartel 

b. internet   d. museum 

      9.   Berikut bukan pengaruh globalisasi terhadap pola kehidupanmasyarakat ialah .... 

 a.   gaya hidup   c. makanan 

 b.   komunikasi  d. kesederhanaan 

10. cara mudah berkirim kabar dengan orang lain diera globalisasi ini dengan memanfaatkan. 

. . . 

a. surat   c. SMS 

b. telegram   d. Kartupos 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar  

1. Apa yang dimaksud dengan globe ? 

2. Apa yang kamu ketahui tentang globalisasi? 

3. Sebutkan hal-hal apa saja yang mendapat pengaruh dari globalisasi ! 

4. Jelaskan dengan contoh pengaruh globalisasi dilihat dari aspek makanan? 

5.  Cari contoh pengaruh globalisasi yang ada di lingkungan sekitarmu ! 
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KUNCI JAWABAN 

 

PILIHAN GANDA 

1. A   6. C 

2. D   7. A 

3. B   8. B 

4. A  9. D 

5. C   10. C 

ISIAN 

1. Globe adalah bola dunia dalam ukuran kecil/ bola bumi tiruan/dunia tiruan. 

2. Globalisasi berarti mendunia seolah-olah menjdi satu / globalisasi adalah proses 

menyatunya warga duna secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. 

3. Makanan, Pakaian, Perilaku, Gaya hidup, Transportasi, Komunikasi, Adat istiadat/tradisi 

(Sebutkan 4 saja) 

4. Munculnya makanan cepat saji atau instan. Masyarakat dapat menikmati makanan tanpa 

harus bersusah payah membuat mamasaknya. Makanan tersebut mengandung zat kimia, 

seperti zat pengawet, pewarna dan perasa. 

( atau sebutkan beberapa contoh) 

5. Beberapa contoh menurut pemikiran siswa 

 

 

Skor Penilaian : 

Evaluasi 

I  B x 1 = 10 

II B x 2 = 10   + 

Jumlah  = 20 

 

              

N =  Skor x 10 

              2 
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SILABUS 

Mata Pelajaran : PKn  

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungan 

Indikator Materi 

pokok 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar Bentuk 

tes 

Jenis tes Instrumen 

 4.3.1 Menjelaskan ciri-

ciri globalisasi. 

4.3.2   Menyebutkan 

dampak dari 

globalisasi. 

4.3.3   Menjelaskan sikap 

dalam 

menghadapi 

pengaruh 

globalisasi. 

1.Ciri-ciri 

globalisasi 

2.Pengaruh 

globalisasi 

bagi 

kehidupan  

dan cara 

mengambil 

sikap dalam 

menghadapi

nya 

 Menggali pengetahuan siswa 

tentang pengaruh globalisasi 

 Siswa menyimak video yang 

diputar guru tentang 

transportasi 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 Siswa berdiskusi untuk 

mengemukan pendapat tentang 

ciri-ciri globalisasi , dampak 

globalisasi, dan sikap dalam 

menghadapi globalisasi yang 

Pilihan 

ganda 

dan isian  

lisan 

tertulis 

Lembar 

Soal 

Evaluasi 

2x35 menit Buku ajar, 

video 

pembelajaran, 

lingkungan, 

internet 
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ada di lingkungan sekitar 

berdasarkan pengamatan dan 

dari berbagai sumber 

 Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

 Siswa mengerjakan evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah   :  SD NegeriTambakaji 05 

Kelas / Semester  :  IV / 2 

Mata Pelajaran  :  PKN 

Hari/tanggal   :  Rabu / 10 April 2013 

Alokasi Waktu   :  2 x 35 menit  

 

I.  STANDAR KOMPETENSI 

4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

II.KOMPETENSI DASAR 

4.3menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya 

III.INDIKATOR 

4.3.1. Menjelaskan ciri-ciri globalisasi 

4.3.2. Menyebutkan pengaruh dari globalisasi 

4.3.3. Menjelaskan sikap dalam menghadapi pengaruh globalisasi 

IV.TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri globalisasi 

dengan baik 

b. Dengan mengamati lingkungan sekitar dan memperhatikan video tentang globalisasi, 

siswa dapat menyebutkan minimal 3 dampak dari globalisasi dengan baik 

c. Dengan mengamati lingkungan sekitar dan memperhatikan video tentang globalisasi, 

siswa dapat menjelaskan sikap dalam menghadap pengaruh globalisasi baik 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Konsep :globalisasi 

Nilai  :berpikir kritis 

Moral  :dapat berpikir kritis terhadap globalisasi 
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Tujuan  :dapat memahami dampak positif dan dampak negatif globalisasi 

V. MATERI POKOK 

1. Ciri-ciri globalisasi  

2. Pengaruh globalisasi bagi kehidupan dan cara mengambil sikap dalam menghadapinya 

VI.  METODE 

1. Diskusi 

2. Tanya jawab 

3. Ceramah 

VII. MODEL PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran Mind Map 

VIII. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan (± 5 menit ) 

a. Salam  

b. Berdo’a 

c. Presensi 

d. Pengondisian kelas 

a. Kegiatan awal (± 5 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan video pembelajaran tentang 

globalisasi dan bertanya kepada siswa tentang video yang diputar. 

b. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

c. Siswa mendengarkan rincian materi yang akan disampaikan oleh guru. 

d. Siswa mendengarkan peraturan melaksanakan diskusi dari guru.   

b. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berhubungan dengan materi 

berdasarkan video yang ditayangkan dan pengamatan di lingkungan sekitar  

(eksplorasi) 

2) Siswa mempelajari video pembelajaran yang berisi materi dan video tentang 

globalisasi. (ekplorasi)  

3) Guru dan siswa mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan globalisasi 

(eksplorasi) 
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4) Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil, setiap kelompok beranggotakan 4-

5 orang. (elaborasi) 

5) Masing-masing kelompok mendiskusikan pengetahuan yang ditemukan di lingkungan 

sekitar (elaborasi) 

6) Siswa diberi kesempatan untuk mencari informasi dan mengumpulkan data dari 

sumber belajar dan pengetahuan yang dimiliki untuk menyimpulkan pengetahuan-

pengetahuan yang didapat. (elaborasi) 

7) Guru menjelaskan cara membuat catatan Mind Map (eksplorasi) 

8) Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk catatan Mind Map (eksplorasi) 

9) Setiap kelompok mempresentasikan laporan diskusi (elaborasi) 

10) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind Map dengan 

menyempurnakan materi berdasarkan dari masing-masing kelompok serta menarik 

kesimpulan hasil diskusi kelas. (elaborasi) 

11) Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa mengenai materi yang baru 

saja dipelajari. 

c. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

a. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi. 

b. Siswa mengerjakan soal pada lembar evaluasi. 

c. Siswa menerima tugas rumah sebagai tindak lanjut dari guru. 

d. Siswa mendengarkan rincian materi yang disampaikan oleh guru untuk pertemuan 

selanjutnya.  

IX.SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

SUMBER BELAJAR 

1) Model pembelajaran Mind Map 

2) Buku Ajar PKN Kelas IV SD terbitan Gajah mada  

3) Buku Ajar PKN kelas IV SD terbitan Pusat perbukuan 

4) BSE PKN SD kelas IV terbitan Pusat perbukuan 

5) Internet 

6) Lingkungan 

7) Silabus KTSP IV 
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 MEDIA : 

1 Gambar Mind Map 

2. Alat mewarnai 

3. Video pembelajaran 

X.EVALUASI 

1. Prosedur Tes 

1) Tes awal  : tanya jawab 

2) Tes dalam proses : keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung 

2. Jenis Tes 

1) Tes lisan  : tanya jawab 

2) Tes tertulis   : Lembar kerja siswa 

 Lembar evaluasi 

3. Bentuk Tes  : pilihan ganda dan isian 

4. Instrumen Tes 

1) Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

 

Semarang, 10 April 2013 

Guru Kelas IV,      Peneliti , 

                                                         

Maflihatin, A.Ma.      Wika Anggraeni 

NIP. 19870125 201101 2 016      NIM. 1401409231 
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MATERI AJAR 

GLOBALISASI 

Tanda-tanda dan Ciri-ciri globalisasi 

Tanda-tanda dari globalisasi adalah sebagai berikut : 

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

b. Komunikasi yang semakin canggih 

c. Transportasi antarnegara semakin mudah 

d. Informasi antarnegara cepat didapatkan 

Ciri-ciri yang menandakan berkembangnya globalisasi adalah sebagai berikut : 

3) Adanya sikap ketergantungan suatu Negara dengan Negara lain,seperti ketergantungan 

dalam bidang ekonomi. 

4) Adanya persamaan masalah yang dihadapi oleh Negara-negara di dunia, seperti 

pemanasan global, terorisme, krisis dunia, dan lain sebagainya. 

5) Berkembangnya teknologi yang mampu meniadakan batas-batas geografis suatu Negara. 

6) Meningkatnya proses interaksi cultural melalui perkembangan media massa terutama 

televisi, film, music, berita, dan olahraga internasional. 

Globalisasi memiliki dampak positif dan negative bagi masyarakat.Hal itu sangat 

bergantung bagaimana kemampuan kita menyikapi dan memandangnya. Untuk itu kita 

harus memilih hal-hal positif dari proses globalisasi. Selain itu kita juga harus mampu 

menguasai syarat-syarat yang dibutuhkan pada era globalisasi ini.Bangsa Indonesia, harus 

mampu menghasilkan karya yang mampu bersaing di pasar dalam negeri dan pasar 

internasional.Tenaga kerja Indonesia pun harus menjadi tenaga kerja yang professional, dan 

mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.Dengan demikian, hal-hal positif dari dampak 

globalisasi dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan Negara kita. 

Dengan adanya globalisasi, masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan informasi 

apapun melalui televisi, internet, dan berbagai media massa. Komunikasi pun mudah 

dilakukan melalui hubungan langsung atau dengan alat komunikasi.Dalam bidang 
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transportasi pun kini masyarakat lebih mudah untuk menjangkau tempat-tempat yang dituju 

melalui jalur darat, air, dan udara dengan berbagai alat transportasi modern. 

a. Dampak positif globalisasi 

Globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan Iptek, memberikan manfaat yang begitu besar 

bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini berarti bahwa globalisasi memberikan  

dampak positif bagi umat manusia. Sebagai contoh, mudahnya masyarakat memperoleh 

informasi maka masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas. 

Bayangkan olehmu, jika tempat tinggalmu merupakan daerah yang sulit mendapatkan 

informasi dan transportasi. Pasti tempat tinggal kamu akan menjadi tempat tinggal yang 

tertinggal dari daerah lainnya. 

 

Globalisasi memiliki pengaruh positif di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat menjadi maju 

2. Semangat kerja meningkat 

3. Ruang social semakin terbuka 

4. Pertukaran budaya 

5. Pasar semakin luas 

 

b. Dampak negatif globalisasi 

Masuknya informasi dengan mudah melalui berbagai media cetak dan elektronik 

dari luar tidak dapat dibendung dengan mudah. Kebiasaan Negara barat yang tidak sesuai 

dengan kebiasaan bangsa timur dapat memengaruhi kejiwaan generasi bangsa indonesia. 

Untuk itu, diperlukan penyaring (filter) dalam menerima segala bentuk arus globalisasi . 

Perhatikan di daerah sekelilingmu, mungkin sudah ada swalayan yang menyediakan 

berbagai kebutuhan kita.Pernahkah kamu belanja di swalayan sudah banyak berdiri 

bahkan sampai di pedesaan. 

Dengan adanya pasar swalayan, masyarakat akan mudah membeli barang-barang 

yang sangat diperlukan. Namun, karena mudahnya mendapatkan barang, masyarakat 

akan mudah membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang tidak diperlukan. 
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Bentuk lain globalisasi adalah televisi. Televisi dapat membawa pengaruh terhadap 

seseorang.Jika tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, orang menjadi malas belajar 

karena banyak acara televisi yang menarik.Bahkan, perbuatan negative yang ditayangkan 

sering ditiru oleh anak-anak. 

Dengan adanya telepon dan handphone, orang-orang seharusnya senag kkarena 

dapat berhubungan dengan saudara atau teman di tempat jauh.Namun, alat komunikasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti terror 

dan penipuan.Oleh karena itu, dampak negative dari perkembangan teknologi harus 

diatasi den dicegah.Misalnya, kita menggunakan alat-alat tersebut harus bijak. 

 

Globalisasi memiliki pengaruh negatif di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Membanjirnya produk luar negeri 

2. Ketergantungan terhadap Negara maju 

3. Lapangan kerja semakin sempit 

4. Kerusakan lingkungn hidup 

5. Nilai-nilai social semakin hilang 

2. Menentukan sikap dalam menghadapi pengaruh globalisasi 

Ada beberapa sikap yang harus dimiliki masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang 

bermartabat dan memiliki jati diri yang luhur, diantaranya sebagai berikut : 

a) Selektif dan tidak tergesa-gesa dalam menerima perubahan 

b) Mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

c) Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri 

d) Mencintai kebudayaan bangsa sendiri daripada kebudayaan asing 

e) Melestarikan budaya bangsa baik seni maupun adat istiadatnya 

f) Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat 

berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi 

Pengaruh yang akan masuk akibat globalisasi bersifat positif dan negative. Pengaruh 

globalisasi yang positif berarti telah disaring oleh pancasila sehingga dapat kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.Dengan pengaruh positif juag dapat membawa kemajuan suatu 

bangsa.Sedangkan pengaruh negative globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian 
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bangsa sehingga tidak perlu diterapkan melainkan harus dihinari, karena dapat merusak 

bahkan membawa pengaruh yang lebih buruk bagi perkembangan bangsa. 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Nama SD : SD Negeri Tambakaji 05 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/ Semester : IV/2 (Empat/dua) 

Standar Kompetensi         : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik Penilaian Ranah No Soal 

(pilgan/ 

isian) 

4.3 menentukan sikap 

terhadap pengaruh 

globalisasi yang 

terjadi di 

lingkungannya 

 

1.Ciri-ciri 

globalisasi  

2.Pengaruh 

globalisasi 

bagi 

kehidupan 

dan cara 

mengambil 

sikap 

dalam 

menghadap

inya 

 

1.Menjelaskan  

ciri-ciri 

globalisasi 

2.Menyebutkan 

pengaruh dari 

globalisasi 

3.Menjelaskan  

sikap dalam 

menghadapi 

pengaruh 

globalisasi 

 

 Penilaian 

Tertulis 

 Penilaian sikap 

C2  

 

      C1 

 

      C2 

 

 

 

1,3,5 / 

1,2 

2,6 / 3,4 

 

4,7,8,9 / 

5 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (x) di depan jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap benar ! 

1. Berikut ini alasan orang memilih gaya hidup modern, kecuali . . . . 

a. Murah   c. cepat  

b. Praktis   d. ekonomis 

2. Salah satu pengaruh buruk jika sering menonton televisi ialah . . . . 

a. Bangun tidur mudah 

b. Belajar menjadi giat 

c. Prestasi meningkat 

d. Bisa merusak mata 

3. Pada masa sekarang ini terdapat Buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik adalah 

bentuk kemajuan globalisasi di bidang . . . . 

a. Kebudayaan  c. olahraga 

b. Pendidikan  d. keamanan 

4. Sikap yang harus dimiliki masyarakat Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi 

adalah . . . . 

a. Mencintai kebudayaan bangsa sendiri 

b. Menggunakan produk luar negeri 

c. Tergesa-gesa dalam menerima perubahan 

d. Meniru kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia 

5. Zaman sekarang orang dengan mudah mendapat informasi dari internet. Hal ini 

menunjukkan pengaruh globalisasi di bidang . . . . 

a. Hiburan   c. teknologi informasi 

Nama : 

Kelas  : 

Mapel: 

NILAI 
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b. Komunikasi  d. Transportasi 

 

6. Berikut ini yang termasuk pengaruh negatif globalisasi adalah . . . . 

a. teknologi transportasi semakin meningkat 

b. teknologi semakin canggih 

c. mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif 

d. komunikasi semakin mudah dan cepat 

7. Perilaku menghambur-hamburkan uang untuk keperluan kurang bermanfaat disebut . . . . 

a. materialis   c. konsumtif 

b. hemat   d. sekularisme 

8. Sikap terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah . . . . 

a. selektif   c. menolak  

b. menerima   d. acuh tak acuh 

9. Sikap konsumtif merupakan perilaku yang harus . . . . 

a. dihindari   c. dipelihara 

b. dijaga   d. dikembangkan 

10. Nilai asli yang dimiliki bangsa Indonesia adalah . . . . 

a. Mudah percaya  c. gotong royong 

b. Suka berkhayal  d. Mementingkan diri sendiri 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar 

1. Sebutkan tanda-tanda globalisasi yang kamu ketahui ! 

2. Jelaskan manfaat apa yang kamu rasakan dari globalisasi sekarang ini ! 

3. Sebutkan dampak positif dari globalisasi yang kamu ketahui ! 

4. Sebutkan dampak negative dari globalisasi yang kamu ketahui ! 

5. Bagaimana cara kita menyikapi dampak buruk dari globalisasi yang terjadi di sekitar 

kita?
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KUNCI JAWABAN 

PILIHAN GANDA 

1. D  6. C 

2. D  7. C 

3. B  8. A 

4. A  9. A 

5. C  10. C 

ISIAN 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Komunikasi yang semakin canggih, 

Transportasi antarnegara semakin mudah, Informasi antarnegara cepat didapatkan 

(atau berdasarkan pemikiran siswa) 

2. Berdasarkan pemikiran siswa 

3. Masyarakat menjadi maju, Semangat kerja meningkat, Ruang social semakin terbuka, 

Pertukaran budaya, Informasi antarnegara cepat didapatkan 

(atau berdasarkan pemikiran siswa) 

4. Membanjirnya produk luar negeri, ketergeantungan terhadap negara maju, lapangan kerja 

semakin sempit, kerusakan lingkungan hidup, nilai-nilai social semakin hilang. 

(berdasarkan pemikiran/pendapat siswa). 

5. Selektif, mempertebal iman dan taqwa terhadap Tuhan YME, mencintai dan 

menggunakan produk dalam negeri, mencintai kebudayaan bangsa sendiri daripada 

budaya asing, belajar dengan giat untuk menguasai IPTEK agar dapat berperan maksimal 

dalam menjalani era globalisasi. (berdasarkan pemahaman siswa) 

 

Skor Penilaian : 

Evaluasi 

I  B x 1 = 10 

II B x 2 = 10   + 

Jumlah  = 20 

N =  Skor x 10 

              2 
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SILABUS 

Mata Pelajaran : PKn  

Kelas   : IV 

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan Internasional 

Indikator Materi 

pokok 

Kegiatan pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

belajar Bentuk 

tes 

Jenis tes Instrumen 

 4.2.1   Menjelaskan 

budaya yang 

ada di 

Indonesia.  

4.2.2   Menemukan 

jenis budaya 

yang pernah 

ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

Internasional. 

 

Kebudayaan 

Indonesia 

 Menggali pengetahuan 

siswa tentang budaya 

Indonesia 

 Siswa menyimak video 

yang diputar guru tentang 

pertunjukan reog  

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 Siswa berdiskusi untuk 

mengemukan pendapat 

tentang budaya yang ada 

di Indonesia dan budaya 

Pilihan 

ganda 

dan isian  

lisan 

tertulis 

Lembar 

Soal 

Evaluasi 

2x35 

menit 

Buku ajar, 

video 

pembelajaran, 

lingkungan, 

internet 



173 
 

 
 

Indoenesia yang pernah 

ditampilkan dalam 

pertunjukan Internasional 

 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi 

 Siswa mengerjakan 

evaluasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Sekolah   :  SD NegeriTambakaji 05 

Kelas / Semester  :  IV / 2 

Mata Pelajaran  :  PKN 

Hari/tanggal   : Rabu / 17 April 2013   

Alokasi Waktu   :  2 x 35 menit  

 

I.STANDAR KOMPETENSI 

4.Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

II.KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 

kebudayaan internasional  

III.INDIKATOR 

4.2.1. Menunjukkan budaya yang ada di Indonesia. 

4.2.2 Menjelaskan jenis budaya yang ada di Indonesia. 

4.2.3. Menemukan 3 jenis budaya yang ada di Indonesia.  

4.2.4. Menemukan jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional   

IV.TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Dengan menyaksikan video yang diputar, siswa dapat menunjukkan budaya yang ada di 

Indonesia dengan baik 

b. Dengan menyimak pembelajaran, siswa dapat menjelaskan jenis budaya yang ada di 

Indonesia dengan baik’ 

c. Dengan pengamatan di lingkungan sekitar serta informasi yang didapat dari media massa, 

siswa dapat menemukan 3 jenis budaya yang ada di Indonesia .  
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d. Setelah mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia, siswa dapat menemukan jenis 

budaya yang pernah ditampilkan di ranah internasional dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

Konsep : kebudayaan Indonesia 

Nilai  : berpikir kritis 

Moral  : dapat berpikir kritis terhadap kebudayaan Indonesia 

Tujuan  : dapat mengidentifikasi jenis budaya yang ada di indonesia 

V.MATERI POKOK 

 Kebudayaan Indonesia  

VI.METODE 

1.Diskusi 

 2.Tanya jawab 

 3.Ceramah 

VII. MODEL PEMBELAJARAN 

 Model Pembelajaran Mind Map 

VIII.LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. .Pra Kegiatan (± 5 menit ) 

2) Salam 

3) Berdo’a 

4) Presensi 

5) Pengondisian kelas 

b. Kegiatan awal (± 5 menit) 

1) Guru melakukan apersepsi, guru bertanya kepada siswa tentang “reog”  

2) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

3) Siswa mendengarkan rincian materi yang akan disampaikan oleh guru. 

4) Siswa mendengarkan peraturan melaksanakan diskusi dari guru.   

c. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berhubungan dengan materi 

budaya di Indonesia (eksplorasi)  

b) Guru menjelaskan materi secara singkat. (eksplorasi)  
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c) Guru dan siswa mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan 

kebudayaan Indonesia (eksplorasi) 

d) Guru membentuk siswa ke dalam kelompok kecil, setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. (elaborasi) 

e) Masing-masing kelompok mendiskusikan pengetahuan yang ditemukan di 

lingkungan sekitar (elaborasi) 

f) Siswa diberi kesempatan untuk mencari informasi dan mengumpulkan data dari 

sumber belajar dan pengetahuan yang dimiliki untuk menyimpulkan pengetahuan-

pengetahuan yang didapat. (elaborasi) 

g) Guru menjelaskan cara membuat catatan Mind Map (eksplorasi) 

h) Siswa membuat laporan diskusi dalam bentuk catatan Mind Map (elaborasi) 

i) Setiap kelompok mempresentasikan laporan diskusi (elaborasi) 

j) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil Mind Map dengan 

menyempurnakan materi berdasarkan dari masing-masing kelompok serta 

menarik kesimpulan hasil diskusi kelas. (konfirmasi) 

k) Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa mengenai materi yang 

baru saja dipelajari. 

d. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 

1) Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi. 

2) Siswa mengerjakan soal pada lembar evaluasi. 

3) Siswa menerima tugas rumah sebagai tindak lanjut dari guru. 

4) Siswa mendengarkan rincian materi yang disampaikan oleh guru untuk pertemuan 

selanjutnya.  

IX.SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

     SUMBER BELAJAR 

1. Model pembelajaran Mind Map 

2. Buku Ajar PKN Kelas IV SD terbitan Gajah mada  

3. Buku Ajar PKN kelas IV SD terbitan Pusat perbukuan 

4. BSE PKN SD kelas IV terbitan Pusat perbukuan 

5. Internet 

6. Lingkungan 
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7. Silabus KTSP IV 

   MEDIA  

1. Gambar Mind Map  

2. alat menggambar 

3. video pembelajaran 

X. EVALUASI 

1.  Prosedur Tes 

1)  Tes awal  : tanya jawab 

2)  Tes dalam proses : keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung 

2. Jenis Tes 

a) Tes lisan  : tanya jawab 

b) Tes tertulis  : - Lembar kerja siswa 

 Lembar evaluasi 

3. Bentuk Tes  : pilihan ganda dan isian 

4. Instrumen Tes 

1) Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

2) Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

Semarang, 17 April 2013 

Guru Kelas IV,      Peneliti , 

              

Maflihatin, A.Ma.      Wika Anggraeni 

NIP. 19870125 201101 2 016      NIM. 1401409231 
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MATERI AJAR 

GLOBALISASI 

Kebudayaan Indonesia  

1. Pengertian budaya Indonesia 

Kata budaya berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “buddhayah”. Buddhayah merupakan 

bentuk jamak dari kata ”budi” yang berarti akal. Budaya, artinya pikiran dan akal 

budi.Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia.Jadi, budaya adalah sekumpulan 

adat daerah yang terdiri atas berbagai hal di dalamnya yang merupakan warisan leluhur dan 

dapat dikembangkan oleh penerusnya.Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, 

kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum 

Indonesia merdeka pada tahun 1945. 

Budaya daerah merupakan pondasi dari budaya nasional.Budaya daerah juga merupakan 

akar dari budaya nasional.Hal ini menunjukkan bahwa budaya nasional berasal dari budaya 

daerah menjadi dasar budaya nasional. 

Kebudayaan dijamin dalam UUD 1945 amandemen yang tertuang dalam pasal 32 ayat 

(1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya.  

 

2. Keanekaragaman budaya Indonesia 

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. 

Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa,adat istiadat, agama, 

bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, namun mereka tetap satu sebagai bangsa Indonesia. 

Keanekaragaman budaya Indonesia, antara lain rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat 

musik tradisional, seni pertunjukan, cerita daerah, lagu daerah, senjata tradisional, bahasa 

daerah, dan adat istiadat. 
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1. Rumah adat 

Berikut nama-nama rumah adat yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. 

No  Asal daerah Nama Rumah Adat 

1 Aceh  Rumah Aceh 

2 Jawa  Joglo  

3 Kalimantan Barat  Rumah Betang 

4 Maluku  Balieu 

5 Nusa Tenggara Timur Lopo  

6 Papua  Honai  

7 Riau  Rumah Adat Melayu Selaso Jatuh Kembar 

8 Sulawesi Selatan  Tongkonan (TAna Toraja), Bola Soba (Bugis Bone), 
dan Balla Lompoa (Makassar Gowa) 

9 Sulawesi Tenggara Istana Buton 

10 Sulawesi Utara Rumah Panggung 

11 Sumatra Barat Rumah Gadang 

12 Sumatra Selatan Rumah Limas 

 

 

 

Rumah Gadang 

 

Rumah Joglo 

 

Honai 
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Rumah panggung 

(sulsel) 

 

Rumah Betang 

(Kalbar) 

 

Rumah Aceh 

 

 

2. Tarian daerah 

Berikut ini nama-nama tarian daerah yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia : 

No  Daerah Asal Nama Tarian Daerah 

1 Aceh  Saman, Saudati 

2 Bali  Kecak, Barong/ Barongan, dan pendet 

3 Bengkulu  Andun dan Bidadel Teminang 

4 Gorontalo  Tari saronde, Tari Elengge, Tari Dana-dana, tari Polopalo, 

dan Tari Pore-Pore 

5 Jambi  Sekapur Sirih dan Selampit Delapan 

6 Jawa  Bedaya, Kuda Lumping, Reog, dan Jaipong 

7 Lampung  Bedana, sembah, tahuyun, sigegh, dan labu kayu 

8 Maluku  Cakalele, Orlapei, dan Katreji 

9 Nusa Tenggara Timur  Likurai, Bidu, Tebe, Bonet, Pado’a, Rokatenda, dan Caci 

10 Riau  Persembahan, Zapin, Rentak Bulian, Serampang dua 

belas, dan tari paying 

11 Sulawesi Selatan Tari pakkarena, tarian angin mamiri, tari padduppa dan 

tari 4 etnis 

12 Sulawesi Tengah Dero  

13 Sumatra Barat Tari piring, tari paying, tari indang, tari randai dan tari lilin 
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14 Sumatra Selatan Bekhusek dan tanggal 

15 Sumatra Utara Tortor (Batak Toba dan Simalungun), tari sapu tangan, tari 

adok, tari anak, tari pahlawan, tari lagu duo, tari perak, 

dan tari payung (pesisir Sibolga/Tapteng) 

 

3. Lagu daerah  

Beberapa lagu daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut : 

a. Helo Rotane dan sio tantina dari Maluku 

b. Kereban Sape dari Madura 

c. Surilang, Kici-kicir, dan jail-jali dari betawi 

d. Butet dari Sumatra Utara 

e. Angin Mamiri drai Makassar 

f. Olele dari Tapanuli 

g. Baleleho dari Nusa Tenggara 

h. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan selatan 

i. Injit-injit semut dari Jambi 

j. Bubuy Bulan dari Jawa Barat 

k. Jamuran dan ilir-ilir dari Jawa Tengah 

l. O Ina Ni Keke dari Sulawesi 

m. Cik-cik Periok dari Kalimantan Barat 

n. Janger dari Bali 

o. Potong Bebek dari Nusa Tenggara Timur 

p. Kabile-Bile dari Sumatra Selatan 

q. Apuse dari Papua 

Budaya Indonesia yang Ditampilkan dalam Misi Kebudayaan Internasional 

 

Budaya Indonesia di mata dunia iinternasional dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. 

Keanekaragaman budaya Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat luar negeri, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Tarian daerah, seperti tari kecak dari bali dan tari jaipong dari jawa barat telah 

dikenal oleh masyarakat dunia 

2. Music gamelan dari bali, jawa dan sunda telah dikenal di luar negeri bahkan 

dipelajari oleh masyarakat luar negeri di negaranya masing-masing 
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3. Music angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari 

bangsa Indonesia bahkan menjadi barang kesenian yang diekspor ke luar negeri. 

4. Bayik sebagai hasil karya tangan bangsa Indonesia benyak digemari pasar dunia. 

5. Benda-benda pahat, seperti patung dari Bali dan suku Asmat menjadi barang yang 

minati turis asing sebagai cenderamata. 

Kesenian dari Indonesia yang pernah dipertunjukkan di Negara lain dalam misi 

kebudayaan internasional, antara lain sebagai berikut: 

1. Tim kesenian bougenville yang berasal dari Kalimantan Barat, diundang ke 

Madrid spanyol untuk mengikuti festival asia pada tahun 2003 

2. Tim kesenian Sumatra Selatan tampil dalam acara festival Gendang Nusantara, di 

Malaysiatim kesenian Nanglang Danasih, tampil di Roma Italia dalam acara 

festival seni internasional 

3. Tim kesenian  Nanglang danasih, tampil di Roma Italia dalam acara Festival Seni 

Internasional 

4. Tim kesenian Bali mempertunjukkan sendratari Ramayana dalam festival 

kebudayaan internasional di India 

5. Tim kesenian Bali ke Chili dan Peru. Dalam rangka memenuhi undangan KBRI, 

tim dari pulau Dewata ini menampilkan tari saman (Aceh), tari maengket 

(Sulawesi), dan sejumlah tari Bali  

6. Tim kesenian Jaipong dan Rampak Gendang ke Irak. Tim kesenian Indonesia 

untuk kesekian kalinya tampil dalam festival internasional Babylon 

7. Ki Manteb Sudarsono dalang wayang kulit dari kabupaten Karanganyar, Jawa 

tengah menerima penghargaan UNESCO Award yang diserahkan langsung di 

Paris, Prancis. 

Tujuan bangsa indonesis melakukan misi kebudayaan internasional, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada dunia 

internasional sehingga mampu manarik wisatawan asing untuk mengunjungi 

Indonesia 

2. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan luar negeri di bidang kesenian 

3. Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain 

4. Mempererat hubungan dengan Negara lain 

5. Indonesia diakui sebagai Negara yang memiliki kesenian dan kebudayaan tinggi 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Nama SD : SD Negeri Tambakaji 05 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/ Semester : IV/2 (Empat/dua) 

Standar Kompetensi         : 4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Teknik 

Penilaian 

Ranah No 

Soal 

(pilgan

/ Isian) 

  4.2 Mengidentifikasi 

jenis budaya 

Indonesia yang 

pernah ditampilkan 

dalam misi 

kebudayaan 

internasional  

 

Kebudayaan 

Indonesia  

 

1. Menunjukkan budaya 

yang ada di Indonesia. 

2. Menjelaskan jenis 

budaya yang ada di 

Indonesia. 

3.Menemukan 3 jenis    

budaya yang ada di 

Indonesia. 

4.Menemukan jenis 

budaya yang pernah 

ditampilkan dalam misi 

kebudayaan 

internasional   

 

 

 Penilaian 

Tertulis 

 Penilaian 

sikap 

      C1 

 

      C2  

 

      C4 

 

     C4   

3,4,6 / 3 

 

1 ,5/ 1 

 

2, / 2 

 

7,8,9,10

/4,5 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (x) di depan jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap benar ! 

1. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan . . . . 

a. kekayaan bangsa Indonesia 

b. ciri khas kebudayaan Indonesia 

c. wilayah bangsa Indonesia 

d. cita-cita bangsa Indonesia 

2. Di bawah ini merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia, kecuali . . . . 

a. lagu daerah  c. tarian daerah 

b. gangnam style  d.rumah adat 

3. Rumah  adat joglo berasal dari daerah . . . . 

a. DKI Jakarta   c. Jawa Tengah  

b. Jawa Barat   d. Sumatra Barat 

4. Rumah gadang berasal dari daerah . . . . 

a. Banten   c. Maluku 

b. Jambi   d. Padang 

5. Barongsai merupakan kebudayaan dari . . . . 

a. India   c. Malaysia 

b. Cina   d. Indonesia  

6. Lagu daerah ilir-ilir berasal dari daerah . . . . 

a. Aceh   c. Jawa Barat 

b. Jawa timur   d. Jawa Tengah 

7. Dibawah ini merupakan contoh kebudayaan  Indonesia yang pernah tampil dalam acara 

internasional kecuali. . . . 

a. Tari kecak   c. Batik 

Nama : 

Kelas  : 

Mapel: 

NILAI 
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b. Gamelan   d. Harlem shake 

8. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” artinya . . . . 

a. Berbeda-beda  tetap tidak sama 

b. Berbeda-beda tetap beda 

c. Bersama-sama atas perbedaan 

d. Berbeda-beda  tetapi tetap satu jua 

9. Sekarang ini di Indonesia sedang menggalakkan penggunaan pakaian batik, mulai dari 

sekolah hingga karyawan. Tujuan dari penggunaan batik tersebut adalah. . . . 

a. Untuk mengenalkan kepada dunia, Indonesia mempunyai warisan budaya berupa kain 

batik 

b. Agar batik laku dijual  

c. Memamerkan bahwa batik Indonesia  jauh lebih baik dari batik buatan china 

d. Hanya sebagai simbol bahwa Indonesia mempunyai warisan budaya berupa batik 

10.  Ki manteb Sudarsono adalah dalang wayang kulit yang terkenal, bahkan mendapatkan 

penghargaan UNESCO award yang berasal dari daerah . . . . 

a. Gianyar ,Bali 

b. Karanganyar, Jawa Tengah 

c. Kerinci, Jambi 

d. Bandung, Jawa barat

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar 

1. Apa yang dimaksud dengan budaya ? 

2. Sebutkan minimal 3 macam kebudayaan yang ada di Indonesia ! 

3. Sebutkan tiga contoh rumah adat yang ada di Indonesia! 

4. Sebutkan beberapa budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam pertunjukan 

internasional ! 

5. Sebutkan tujuan dari Indonesia memperkenalkan budaya yang dmiliki ke ranah 

internasioanal !
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KUNCI JAWABAN 

PILIHAN GANDA 

1. A  6. D 

2. B  7. D 

3. C    8. D 

4. D  9. A 

5. B.   10. B 

ISIAN 

1. budaya adalah sekumpulan adat daerah yang terdiri atas berbagai hal di 

dalamnya yang merupakan warisan leluhur dan dapat dikembangkan oleh 

penerusnya. 

2. Menyebutkan 3 contoh dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik 

tradisional, seni pertunjukan, cerita daerah, lagu daerah, senjata tradisional, 

bahasa daerah, dan adat istiadat. 

3. Menyebutkan 3 contoh 

4. Tari kecak, sendratari ramayana, tari saman, tari maengket, jaipong, rampak 

gendang, wayang kulit, kuliner rendang, gamelan, angklung, batik, benda-

benda pahat 

5. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam kepada dunia 

internasional sehingga mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi 

Indonesia, Meningkatkan kerjasama yang baik dengan luar negeri di bidang 

kesenian, Meningkatkan kerukunan dengan bangsa lain, Mempererat 

hubungan dengan Negara lain, Indonesia diakui sebagai Negara yang 

memiliki 

 

 

Skor Penilaian : 

Evaluasi 

I  B x 1 = 10 

II B x 2 = 10   + 

Jumlah  = 20 

 

N =  Skor x 10 

              2 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 DAN AKTIVITAS SISWA 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA DALAM 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAP BERBASIS 

LINGKUNGAN 

Judul : Penerapan Model Pembelajaran Mind Map Berbasis Lingkungan untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Tambakaji 05 Semarang. 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/instrumen 

pengumpulan 

data 

1  Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

dengan 

penerapan model 

pembelajaran 

Mind Map 

berbasis 

lingkungan 

1. Keterampilan 

membuka 

menutup dan 

pelajaran 

2. Keterampilan 

memberikan 

penguatan 

3. Keterampilan 

mengadakan 

variasi dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Mind Map 

4. Keterampilan 

menjelaskan  

5. Keterampilan 

membimbing 

diskusi  

- Guru  

- Catatan 

lapangan 

- Foto 

1. lembar 

observasi 

2. catatan 

lapangan 

3. dokumentasi 
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kelompok kecil  

6.  Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

7. Keterampilan 

bertanya 

8. Keterampilan 

mengelola kelas 

 

2 Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran  

Mind Map 

berbasis 

lingkungan  

1. kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

dengan model 

Mind Map 

berbasis 

lingkungan 

(Emotional 

activities) 

2. Memperhatikan 

materi (Visual 

activities) 

3. Mendengarkan 

penjelasan guru 

(Listening 

activities) 

4. Siswa aktif 

dalam kegiatan 

diskusi (mental 

activities) 

- guru  

- catatan 

lapangan 

- foto 

1. lembar 

observasi 

2. catatan 

lapangan 

3. dokumentasi 
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5. Siswa membuat 

catatan model 

pembelajaran 

Mind Map 

(Drawing 

activities) 

6. Siswa 

mempresentasik

an laporan hasil 

diskusi (Oral 

activities) 

7. Mengerjakan 

soal evaluasi 

(Writing 

activities) 

3  Hasil belajar 

siswa pada mata 

pelajaran dengan 

menerapkan 

model 

pembelajaran 

Mind Map 

berbasis 

lingkungan 

Peningkatan hasil 

belajar siswa siklus 

I, II dan III 

Siswa Lembar 

evaluasi 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS 1 

 

Nama SD  : SD Negeri Tambakaji 05 Semarang 

Nama guru  : Wika Anggraeni 

Kelas/ Semester : IV 

Hari/ tanggal  : Rabu / 27 Maret 2013 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan deskriptor! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

 Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak) 

 Skor 1 (Jika hanya satu deskriptor yang tampak) 

 Skor 2 (Jika hanya dua deskriptor yang tampak) 

 Skor 3 (Jika hanya tiga deskriptor yang tampak) 

 Skor 4 (Jika empat / semua deskriptor tampak) 

No indikator Deskriptor Skala Penilaian 

(0) (1) (2) (3) (4) 

1 Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

 

1) Menarik perhatian siswa 

2) Menimbulkan rasa ingin tahu 

siswa  

3) Menyimpulkan materi yang 

dipelajari  

4) Bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui sejauhmana 

pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 √ 

 

√ 

 

 

 

2 Keterampilan 1) Memberikan penguatan verbal     √ 
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memberikan 

penguatan 

 

dalam bentuk kata 

2) Memberikan penguatan verbal 

dalam bentuk kalimat 

3) Memberikan penguatan 

nonverbal dengan gerakan 

seperti senyuman, anggukan, 

tepuk tangan dan acungan ibu 

jari 

4) Memberikan penguatan 

nonverbal dalam bentuk simbol 

(nilai)  

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

3 Keterampilan 

mengadakan 

variasi dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Mind Map 

 

1) Memusatkan perhatian siswa 

pada pembelajaran (pemusatan 

perhatian) 

2) Menggunakan gerakan badan 

dan mimik sebagai salah satu 

alat komunikasi dalam 

pembelajaran (gerakan badan 

dan mimik) 

3) Menjelaskan dan menuntun 

siswa membuat catatan dengan 

model pembelajaran Mind map 

(variasi model pembelajaran) 

4) Berkeliling kelas untuk 

mengecek kegiatan siswa  

(perubahan posisi guru)  

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

4 Keterampilan 

menjelaskan  

1) Menggunakan bahasa yang 

komunikatif  

2) Menjelaskan pelajaran dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 disertai pemberian contoh 

3) Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pelajaran 

4) Menjelaskan kembali materi 

yang belum dipahami siswa 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

5 Keterampilan 

membimbing 

perorangan 

 

1) Berkeliling kelas saat siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

2) Mendatangi dan memberi 

solusi saat siswa kesulitan 

3) Berinteraksi dengan siswa 

berkaitan dengan soal evaluasi 

yang tidak dipahami saat 

mengerjakan 

4) Memberi penjelasan saat siswa 

bertanya 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

6 Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

 

1)  Mendekati siswa dan 

memperhatikan, baik secara 

perorangan maupun kelompok 

2) Guru mendekati setiap 

kelompok secara merata dan 

membantu jika terdapat 

kesulitan dalam berdiskusi  

3) Guru memberikan bantuan 

kepada siswa yang kesulitan 

atau belum memahami dalam 

diskusi 

4) Guru menuntun siswa untuk 

menyusun laporan diskusi 

 √ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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7 Keterampilan 

bertanya 

 

1) Membuat suasana lebih hangat 

dan tidak tegang sehingga 

siswa berani bertanya 

2) Guru memberi waktu kepada 

siswa untuk memikirkan 

pertanyaan 

3) Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

siswa lain ataupun guru 

4) Guru mendistribusikan 

pertanyaan secara acak 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

8 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

1) Mengkondisikan siswa dengan 

berkeliling kelas 

2) Tanggap dengan perilaku siswa 

3) Memusatkan perhatian 

kelompok saat berdiskusi 

4) Memberi petunjuk-petunjuk 

yang jelas saat pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

Total skor 21 
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Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

25 – 32 Sangat baik 

17 – 24 Baik 

9 – 16 Cukup 

0 – 8 Kurang 

 

Jumlah Skor = 21 Kategori = Baik       

           

   

Semarang, 27 Maret 2013 

         Observer   

                      

      Maflihatin, A.Ma.  

        NIP. 19870125 201101 2 016  
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

 

Nama SD  : SD Negeri Tambakaji 05 Semarang 

Nama guru  : Wika Anggraeni 

Kelas/ Semester : IV 

Hari/ tanggal  : Rabu / 10 April 2013 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan deskriptor! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

 Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak) 

 Skor 1 (Jika hanya satu deskriptor yang tampak) 

 Skor 2 (Jika hanya dua deskriptor yang tampak) 

 Skor 3 (Jika hanya tiga deskriptor yang tampak) 

 Skor 4 (Jika empat / semua deskriptor tampak) 

No indikator Deskriptor Skala Penilaian 

(0) (1) (2) (3) (4) 

1 Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

1) Menarik perhatian siswa 

2) Menimbulkan rasa ingin tahu 

siswa  

3) Menyimpulkan materi yang 

dipelajari  

4) Bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui sejauhmana 

pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

2 Keterampilan 1) Memberikan penguatan verbal     √ 
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memberikan 

penguatan 

 

dalam bentuk kata 

2) Memberikan penguatan verbal 

dalam bentuk kalimat 

3) Memberikan penguatan 

nonverbal dengan gerakan 

seperti senyuman, anggukan, 

tepuk tangan dan acungan ibu 

jari 

4) Memberikan penguatan 

nonverbal dalam bentuk simbol 

(nilai)  

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

3 Keterampilan 

mengadakan 

variasi dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Mind Map 

 

1) Memusatkan perhatian siswa 

pada pembelajaran (pemusatan 

perhatian) 

2) Menggunakan gerakan badan 

dan mimik sebagai salah satu 

alat komunikasi dalam 

pembelajaran (gerakan badan 

dan mimik) 

3) Menjelaskan dan menuntun 

siswa membuat catatan dengan 

model pembelajaran Mind map 

(variasi model pembelajaran) 

4) Berkeliling kelas untuk 

mengecek kegiatan siswa  

(perubahan posisi guru)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

4 Keterampilan 

menjelaskan  

1) Menggunakan bahasa yang 

komunikatif  

2) Menjelaskan pelajaran dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 disertai pemberian contoh 

3) Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pelajaran 

4) Menjelaskan kembali materi 

yang belum dipahami siswa 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

5 Keterampilan 

membimbing 

perorangan 

 

1) Berkeliling kelas saat siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

2) Mendatangi dan memberi 

solusi saat siswa kesulitan 

3) Berinteraksi dengan siswa 

berkaitan dengan soal evaluasi 

yang tidak dipahami saat 

mengerjakan 

4) Memberi penjelasan saat siswa 

bertanya 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

  

6 Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

 

1)  Mendekati siswa dan 

memperhatikan, baik secara 

perorangan maupun kelompok 

2) Guru mendekati setiap 

kelompok secara merata dan 

membantu jika terdapat 

kesulitan dalam berdiskusi  

3) Guru memberikan bantuan 

kepada siswa yang kesulitan 

atau belum memahami dalam 

diskusi 

4) Guru menuntun siswa untuk 

menyusun laporan diskusi 

  

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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7 Keterampilan 

bertanya 

 

1) Membuat suasana lebih hangat 

dan tidak tegang sehingga 

siswa berani bertanya 

2) Guru memberi waktu kepada 

siswa untuk memikirkan 

pertanyaan 

3) Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

siswa lain ataupun guru 

4) Guru mendistribusikan 

pertanyaan secara acak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

8 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

1) Mengkondisikan siswa dengan 

berkeliling kelas 

2) Tanggap dengan perilaku siswa 

3) Memusatkan perhatian 

kelompok saat berdiskusi 

4) Memberi petunjuk-petunjuk 

yang jelas saat pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

Total skor 24 
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Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

25 – 32 Sangat baik 

17 – 24 Baik 

9 – 16 Cukup 

0 – 8 Kurang 

 

Jumlah Skor = 24  Kategori = Baik       

           

   

Semarang, 10 April 2013 

         Observer 

                   

      Maflihatin, A.Ma.  

        NIP. 19870125 201101 2 016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

 

Nama SD  : SD Negeri Tambakaji 05 Semarang 

Nama guru  : Wika Anggraeni 

Kelas/ Semester : IV 

Hari/ tanggal  : Rabu / 17 April 2013 

Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat 8 indikator keterampilan guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda (√) pada angka 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan deskriptor! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

 Skor 0 (Jika tidak ada deskriptor yang tampak) 

 Skor 1 (Jika hanya satu deskriptor yang tampak) 

 Skor 2 (Jika hanya dua deskriptor yang tampak) 

 Skor 3 (Jika hanya tiga deskriptor yang tampak) 

 Skor 4 (Jika empat / semua deskriptor tampak) 

No indikator Deskriptor Skala Penilaian 

(0) (1) (2) (3) (4) 

1 Keterampilan 

membuka dan 

menutup 

pelajaran 

1) Menarik perhatian siswa 

2) Menimbulkan rasa ingin tahu 

siswa  

3) Menyimpulkan materi yang 

dipelajari  

4) Bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui sejauhmana 

pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

2 Keterampilan 1) Memberikan penguatan verbal     √ 
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memberikan 

penguatan 

 

dalam bentuk kata 

2) Memberikan penguatan verbal 

dalam bentuk kalimat 

3) Memberikan penguatan 

nonverbal dengan gerakan 

seperti senyuman, anggukan, 

tepuk tangan dan acungan ibu 

jari 

4) Memberikan penguatan 

nonverbal dalam bentuk simbol 

(nilai)  

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

3 Keterampilan 

mengadakan 

variasi dengan 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Mind Map 

 

1) Memusatkan perhatian siswa 

pada pembelajaran (pemusatan 

perhatian) 

2) Menggunakan gerakan badan 

dan mimik sebagai salah satu 

alat komunikasi dalam 

pembelajaran (gerakan badan 

dan mimik) 

3) Menjelaskan dan menuntun 

siswa membuat catatan dengan 

model pembelajaran Mind map 

(variasi model pembelajaran) 

4) Berkeliling kelas untuk 

mengecek kegiatan siswa  

(perubahan posisi guru)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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4 Keterampilan 

menjelaskan  

 

1) Menggunakan bahasa yang 

komunikatif  

2) Menjelaskan pelajaran dengan 

disertai pemberian contoh 

3) Penjelasan guru sesuai dengan 

materi pelajaran 

4) Menjelaskan kembali materi 

yang belum dipahami siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

5 Keterampilan 

membimbing 

perorangan 

 

1) Berkeliling kelas saat siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

2) Mendatangi dan memberi 

solusi saat siswa kesulitan 

3) Berinteraksi dengan siswa 

berkaitan dengan soal evaluasi 

yang tidak dipahami saat 

mengerjakan 

4) Memberi penjelasan saat siswa 

bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

6 Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

 

 

1)  Mendekati siswa dan 

memperhatikan, baik secara 

perorangan maupun kelompok 

2) Guru mendekati setiap 

kelompok secara merata dan 

membantu jika terdapat 

kesulitan dalam berdiskusi  

3) Guru memberikan bantuan 

kepada siswa yang kesulitan 

atau belum memahami dalam 

diskusi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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4) Guru menuntun siswa untuk 

menyusun laporan diskusi 

 

 

 

√ 

7 Keterampilan 

bertanya 

 

1) Membuat suasana lebih hangat 

dan tidak tegang sehingga 

siswa berani bertanya 

2) Guru memberi waktu kepada 

siswa untuk memikirkan 

pertanyaan 

3) Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

siswa lain ataupun guru 

4) Guru mendistribusikan 

pertanyaan secara acak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

8 Keterampilan 

mengelola kelas 

 

1) Mengkondisikan siswa dengan 

berkeliling kelas 

2) Tanggap dengan perilaku siswa 

3) Memusatkan perhatian 

kelompok saat berdiskusi 

4) Memberi petunjuk-petunjuk 

yang jelas saat pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

Total skor 28 
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Kriteria penilaian : 

Skor Kategori 

25 – 32 Sangat baik 

17 – 24 Baik 

9 – 16 Cukup 

0 – 8 Kurang 

 

Jumlah Skor = 28  Kategori = Sangat Baik     

           

   

Semarang, 17 April 2013 

         Observer 

            

      Maflihatin, A.Ma.  

        NIP. 19870125 201101 2 016  
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No Nama siswa Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

1 SS 1 2 2 2 3 1 2 

2 ARA 2 2 2 3 3 1 3 

3 AAR 2 2 2 2 3 3 4 

4 AN 3 2 2 3 3 4 3 

5 SM 3 3 3 3 3 1 3 

6 ASF - - - - - - - 

7 ASM 2 2 2 3 3 1 2 

8 ASL 3 2 2 3 3 4 2 

9 AP 3 2 2 3 3 1 2 

10 DWK 2 2 2 3 3 1 2 

11 DA 3 4 3 3 3 1 2 

12 DAA 3 2 2 3 3 4 2 

13 DDN 3 3 3 3 3 1 3 

14 DBS - - - - - - - 

15 EHW 3 2 2 3 3 1 3 

16 FRD 3 4 3 3 4 1 4 

17 FW 3 3 3 3 3 1 3 

18 GSR 2 3 2 3 3 4 2 

19 IM 3 4 3 3 4 1 4 

20 MJ 3 3 3 3 3 1 2 

21 MR 3 4 3 3 3 4 4 

22 MYRR 3 3 3 3 3 4 2 

23 PPP 4 4 3 4 3 1 4 

24 RRA - - - - - - - 
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25 RPK 3 4 3 3 4 1 4 

26 RRP - - - - - - - 

27 SHR 3 2 2 3 3 4 2 

28 SPDP 4 4 3 4 3 1 4 

29 VAP 2 2 2 2 3 1 3 

30 YDP 3 3 3 3 3 1 2 

31 YRLP - - - - - - - 

32 ZAP 2 2 2 3 3 1 3 

33 ZWP 3 2 2 3 3 1 2 

34 ZS 2 2 2 3 3 4 2 

35 ZFA 2 2 2 3 3 1 2 

36 INF 3 2 2 3 3 1 3 

37 FFA 3 3 3 3 4 1 3 

38 MC 3 3 3 3 3 1 4 

39 FWA 3 2 2 3 3 1 2 

Jumlah 95 91 83 101 106 60 94 

Rata-rata 2,79 2,68 2,44 2,97 3,12 1,76 2,76 

Kategori Baik Baik Baik  Baik  Sangat 
Baik 

Cukup  Baik  

 

                   Semarang, 27 Maret 2013 

Observer 

                                                                                                                                              
  Ulin Nafi’ah 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

No Nama siswa Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

1 SS 2 2 3 2 3 1 2 

2 ARA 2 3 2 3 3 3 2 

3 AAR 3 3 4 3 3 4 4 

4 AN 2 2 2 3 3 4 3 

5 SM 3 3 3 2 3 1 3 

6 ASF - - - - - - - 

7 ASM 3 3 3 3 3 1 3 

8 ASL 3 4 4 3 4 4 3 

9 AP 3 4 4 3 4 3 2 

10 DWK 3 3 3 3 3 1 2 

11 DA 3 3 3 3 3 3 3 

12 DAA 2 3 2 3 3 1 4 

13 DDN 2 3 2 3 3 1 4 

14 DBS 3 3 3 3 3 1 3 

15 EHW 4 4 3 3 4 3 3 

16 FRD 3 3 3 3 3 1 3 

17 FW 3 3 3 3 3 1 2 

18 GSR 4 4 4 3 3 4 3 

19 IM 4 4 3 3 3 1 3 

20 MJ 3 4 4 3 4 3 2 

21 MR - - - - - - - 

22 MYRR 3 4 3 4 4 1 3 

23 PPP - - - - - - - 
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24 RRA 3 3 3 3 3 1 2 

25 RPK - - - - - - - 

26 RRP 3 4 3 3 3 1 3 

27 SHR 2 2 3 3 3 1 3 

28 SPDP 4 4 4 3 4 4 3 

29 VAP 3 3 2 2 3 3 2 

30 YDP 2 3 4 3 3 4 2 

31 YRLP - - - - - - - 

32 ZAP 2 2 2 3 3 3 3 

33 ZWP 2 2 4 3 3 3 3 

34 ZS 2 3 2 3 4 4 3 

35 ZFA 3 4 3 3 3 1 3 

36 INF 4 4 3 3 4 4 3 

37 FFA 4 4 4 3 4 4 3 

38 MC 4 4 4 3 4 4 3 

39 FWA 3 4 3 3 3 1 4 

Jumlah 99 111 105 100 112 80 97 

Rata-rata 2,91 3,26 3,09 2,94 3,29 2,35 2,85 

Kategori Baik  Sangat 
Baik 

Baik  Baik  Sangat 
Baik 

Baik  Baik  

 

Semarang, 10 April 2013 

Observer 

                                                                                                                                                        
              Ulin Nafi’ah 
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DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

No Nama siswa Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

1 SS 2 3 2 3 3 2 2 

2 ARA 4 3 4 4 4 2 2 

3 AAR 4 4 4 3 3 2 4 

4 AN 2 3 3 4 4 4 2 

5 SM 4 4 4 3 3 4 4 

6 ASF 4 4 4 4 4 2 4 

7 ASM 4 4 4 3 4 2 4 

8 ASL 4 4 4 3 3 4 4 

9 AP 4 4 4 3 3 2 4 

10 DWK 4 4 4 3 3 2 4 

11 DA 3 3 4 4 4 2 2 

12 DAA 3 3 3 4 4 2 3 

13 DDN 4 4 4 4 4 2 3 

14 DBS 4 3 3 4 4 2 3 

15 EHW 4 3 2 4 4 2 4 

16 FRD 4 3 3 4 4 2 3 

17 FW 4 4 4 4 4 4 3 

18 GSR 4 4 4 3 4 2 4 

19 IM 4 4 4 4 4 2 4 

20 MJ 4 3 4 4 4 2 4 

21 MR 4 4 4 4 4 2 4 

22 MYRR 4 3 3 4 4 2 4 

23 PPP 2 3 4 4 4 2 3 
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24 RRA 4 4 4 4 3 2 4 

25 RPK 4 4 4 3 4 4 4 

26 RRP 4 3 3 4 3 2 4 

27 SHR 4 4 4 4 4 4 4 

28 SPDP 4 4 3 4 4 2 4 

29 VAP 4 4 4 3 4 2 4 

30 YDP 4 4 4 3 4 2 4 

31 YRLP - - - - - - - 

32 ZAP 4 4 4 4 3 2 3 

33 ZWP 4 4 4 4 3 2 4 

34 ZS 2 3 4 4 4 4 2 

35 ZFA 4 4 4 3 4 2 3 

36 INF 4 4 3 4 4 4 4 

37 FFA 4 4 3 4 3 2 4 

38 MC 4 4 4 4 4 2 3 

39 FWA 4 4 4 4 4 2 4 

Jumlah 143 139 139 140 141 92 133 

Rata-rata 3,76 3,66 3,66 3,68 3,71 2,42 3,5 

Kategori Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik Sangat 
Baik 

 

Semarang, 17 April 2013 

Observer 

                                                                                                                                                               

    Anggita Endah Dwi H. 
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LAMPIRAN 3 

ANALISIS HASIL BELAJAR  
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ANALISIS HASIL BELAJAR PRA SIKLUS 

No Nama Siswa Nilai Kualifikasi Hasil Penilaian 

1 SS 38 Tidak Tuntas 

2 ARA 46 Tidak Tuntas 

3 AAR 48 Tidak Tuntas 

4 AN 60 Tidak Tuntas 

5 SM 60 Tidak Tuntas 

6 ASF 68 Tuntas 

7 ASM 70 Tuntas 

8 ASL 80 Tuntas 

9 AP 68 Tuntas 

10 DWK 63  Tuntas 

11 DA 49 Tidak Tuntas 

12 DAA 57 Tidak Tuntas 

13 DDN 44 Tidak Tuntas 

14 DBS 44 Tidak Tuntas 

15 EHW 70 Tuntas 

16 FRD 43 Tidak Tuntas 

17 FW 65 Tuntas 

18 GSR 51 Tidak Tuntas 

19 IM 67 Tuntas 

20 MJ 44 Tidak Tuntas 

21 MR 38 Tidak Tuntas 

22 MYRR 40 Tidak Tuntas 

23 PPP 48 Tidak Tuntas 

24 RRA 40 Tidak Tuntas 

25 RPK 32 Tidak Tuntas 
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26 RRP 48 Tidak Tuntas 

27 SHR 56 Tidak Tuntas 

28 SPDP 68 Tuntas 

29 VAP 54 Tidak Tuntas 

30 YDP 70 Tuntas 

31 YRLP 52 Tidak Tuntas 

32 ZAP 52 Tidak Tuntas 

33 ZWP 68 Tuntas 

34 ZS 53 Tidak Tuntas 

35 ZFA 73 Tuntas 

36 INF 68 Tuntas 

37 FFA 73 Tuntas 

38 MC 54 Tidak Tuntas 

39 FWA 70 Tuntas 

Rata-rata 56,08 

Nilai tertinggi 80 

Nilai terendah 32 

Jumlah siswa tidak tuntas 41,03% 

Jumlah siswa tuntas 58,97% 

 

Mengetahui , 

      Guru Kelas IV 

                

                                            Maflihatin, A.Ma. 

NIP. 19870125 201101 2 016  
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ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

No Nama Siswa Nilai Kualifikasi Hasil Penilaian 

1 SS 35 Tidak Tuntas 

2 ARA 55 Tidak Tuntas 

3 AAR 48 Tidak Tuntas 

4 AN 63 Tuntas 

5 SM 70 Tuntas 

6 ASF - - 

7 ASM 55 Tidak Tuntas 

8 ASL 80 Tuntas 

9 AP 62 Tidak Tuntas 

10 DWK 55 Tidak Tuntas 

11 DA 78 Tuntas 

12 DAA 60 Tidak Tuntas 

13 DDN 75 Tuntas 

14 DBS - - 

15 EHW 83 Tuntas 

16 FRD 78 Tuntas 

17 FW 70 Tuntas 

18 GSR 70 Tuntas 

19 IM 80 Tuntas 

20 MJ 73 Tuntas 

21 MR 80 Tuntas 

22 MYRR 73 Tuntas 

23 PPP 88 Tuntas 

24 RRA - - 

25 RPK 75 Tuntas 
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26 RRP - - 

27 SHR 60 Tidak Tuntas 

28 SPDP 90 Tuntas 

29 VAP 53 Tidak Tuntas 

30 YDP 70 Tuntas 

31 YRLP - - 

32 ZAP 50 Tidak Tuntas 

33 ZWP 65 Tuntas 

34 ZS 60 Tidak Tuntas 

35 ZFA 60 Tidak Tuntas 

36 INF 62 Tidak Tuntas 

37 FFA 78 Tuntas 

38 MC 78 Tuntas 

39 FWA 62 Tidak Tuntas 

Rata-rata 67,44 

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 35 

Jumlah siswa tidak tuntas 41,18% 

Jumlah siswa tuntas 58,82% 

 

Mengetahui , 

      Guru Kelas IV 

                

                                            Maflihatin, A.Ma. 

NIP. 19870125 201101 2 016  
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ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

No Nama Siswa Nilai Kualifikasi Hasil Penilaian 

1 SS 55 Tidak Tuntas 

2 ARA 60 Tidak Tuntas 

3 AAR 70 Tuntas 

4 AN 55 Tidak Tuntas 

5 SM 60 Tidak Tuntas 

6 ASF - - 

7 ASM 70 Tuntas 

8 ASL 85 Tuntas 

9 AP 62 Tidak Tuntas 

10 DWK 75 Tuntas 

11 DA 75 Tuntas 

12 DAA 55 Tidak Tuntas 

13 DDN 65 Tuntas 

14 DBS 70 Tuntas 

15 EHW 95 Tuntas 

16 FRD 70 Tuntas 

17 FW 75 Tuntas 

18 GSR 85 Tuntas 

19 IM 90 Tuntas 

20 MJ 62 Tidak Tuntas 

21 MR - - 

22 MYRR 70 Tuntas 

23 PPP - Tuntas 

24 RRA 75 Tuntas 

25 RPK - - 
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26 RRP 75 Tuntas 

27 SHR 70 Tuntas 

28 SPDP 95 Tuntas 

29 VAP 60 Tidak Tuntas 

30 YDP 70 Tuntas  

31 YRLP - - 

32 ZAP 62 Tidak Tuntas 

33 ZWP 62 Tidak Tuntas 

34 ZS 43 Tidak Tuntas 

35 ZFA 70 Tuntas 

36 INF 75 Tuntas 

37 FFA 75 Tuntas 

38 MC 75 Tuntas 

39 FWA 75 Tuntas 

Rata-rata 70,12 

Nilai tertinggi 95 

Nilai terendah 43 

Jumlah siswa tidak tuntas 29,41 

Jumlah siswa tuntas 70,59 

 

Mengetahui , 

      Guru Kelas IV 

                

                                            Maflihatin, A.Ma. 

NIP. 19870125 201101 2 016  
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ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

No Nama Siswa Nilai Kualifikasi Hasil Penilaian 

1 SS 50 Tidak Tuntas 

2 ARA 80 Tuntas 

3 AAR 100 Tuntas 

4 AN 62 Tidak Tuntas 

5 SM 80 Tuntas 

6 ASF 85 Tuntas 

7 ASM 90 Tuntas 

8 ASL 80 Tuntas 

9 AP 85 Tuntas 

10 DWK 85 Tuntas 

11 DA 75 Tuntas 

12 DAA 75 Tuntas 

13 DDN 60 Tidak Tuntas 

14 DBS 62 Tidak Tuntas 

15 EHW 90 Tuntas 

16 FRD 62 Tuntas 

17 FW 95 Tuntas 

18 GSR 90 Tuntas 

19 IM 85 Tuntas 

20 MJ 80 Tuntas 

21 MR 80 Tuntas  

22 MYRR 100 Tuntas 

23 PPP 50 Tidak Tuntas 

24 RRA 80 Tuntas 
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25 RPK 80 Tuntas  

26 RRP 90 Tuntas 

27 SHR 80 Tuntas 

28 SPDP 95 Tuntas 

29 VAP 85 Tuntas 

30 YDP 85 Tuntas  

31 YRLP - - 

32 ZAP 80 Tuntas 

33 ZWP 90 Tuntas 

34 ZS 55 Tidak Tuntas 

35 ZFA 75 Tuntas 

36 INF 95 Tuntas 

37 FFA 95 Tuntas 

38 MC 80 Tuntas 

39 FWA 100 Tuntas 

Rata-rata 80,42 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 50 

Jumlah siswa tidak tuntas 18,42% 

Jumlah siswa tuntas 81,58% 

 

Mengetahui , 

      Guru Kelas IV 

                

                                            Maflihatin, A.Ma. 

NIP. 19870125 201101 2 016  
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LAMPIRAN 4 

CATATAN LAPANGAN 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I  

 

Nama Sekolah  : SD NegeriTambakaji 05 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

Nama guru  : Wika Anggraeni 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 27Maret 2013 

Petunjuk          :Catatlah kejadian yang terjadi sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya di lapangan! 

 Pembelajaran dimulai pada pukul 07.00. Pada awal pembelajaran, 

guru mulai mengkondisikan siswa, berdo’a dan presensi. Guru melakukan 

apersepsi dengan  mengajak siswa untuk bernyanyi bersama diawal 

pembelajaran dengan lagu “naik delman”. Guru bertanya jawab kepada siswa 

tentang syair lagu yang baru saja mereka nyanyikan bersama-sama. Banyak 

siswa yang menjawabnya dengan antusias, mereka menjawab sesuai dengan 

apa yang mereka pahami. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa hari ini 

akan dilakukan pembelajaran tentang pengaruh globalisasi di lingkungan.  

Guru menjelaskan sedikit materi dan melakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang materi yang dipelajari dan dihubungakan dengan keadaan di 

lingkungan sekitar. Guru memperlihatkan contoh Mind Map dan memberikan 

sedikit penjelasan. Selanjutnya guru memberikan beberapa acuan bahan yang 
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akan didiskusikan dan dibuat kedalam catatan model Mind Map. Siswa dibagi 

menjadi 8 kelompok dengan cara undian. 

Guru memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi tentang materi 

dan hasil diskusi dibuat dalam bentuk catatan Mind Map. Selanjutnya setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang diwakili oleh satu orang. 

Presentasi yang dilakukan hanya memperlihatkan hasil diskusi kelompok 

karena siswa masih belum percaya diri ketika maju di depan kelas sehingga 

masih dibimbing oleh guru. Setelah selesai, guru dan siswa menyimpulkan 

hasil dari diskusi yang telah dilakukan.  

Selanjutnya guru membagikan lembar soal evaluasi yang harus 

dikerjakan oleh siswa secara individu dan sebelum mengerjakan, siswa 

diminta untuk menuliskan identitasnya terlebih dahulu dan juga menuliskan 

jawaban evaluasi pada kertas tersebut. Guru menutup pelajaran pukul 08.10 

 

      Semarang, 27 Maret 2013 

       Observer  

     

                   
       

   Sri Sugiarti 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

Nama guru  : Wika Anggraeni 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 10April 2013 

Petunjuk                   :Catatlah kejadian yang terjadi sesuai dengan keadaan    

sesungguhnya di lapangan! 

 Pelajaran dimulai pada pukul 07.00. Diawali dengan  guru 

mengkondisikan siswa, berdo’a dan presensi. Guru melakukan Apersepsi 

dengan menayangkan video tentang kartun “upin-ipin jalan-jalan sore dengan 

mobil baru”. Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang 

video  apa yang baru saja mereka saksikan bersama, dan guru bertanya apa 

yang dilakukan oleh anak-anak dalam video tersebut, serta kendaraan apa 

yang mereka kendarai dalam video sehingga siswa dapat memahami bahwa 

mobil merupakan salah satu alat transportasi yang berhubungan dengan proses 

perkembangan globalisasi. 

Guru menyampaikan sedikit materi yang akan dipelajari pada hari ini. 

ketika menyampaikan materi, guru menegur beberapa siswa yang mengobrol 

dengan temannya dan tidak memperhatikan pelajaran. Guru 

menginformasikan pada siswa bahwa mereka akan membuat catatan Mind 

Map seperti yang telah dipelajari dipelajaran yang telah lalu. Guru membagi 

siswa menjadi 8 kelompok dengan cara undian. Guru memberikan informasi 
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apa saja yang akan mereka diskusikan. Guru berkeliling kelas dan mengecek 

diskusi setaiap kelompok serta memberikan penjelasan jika ada yang belum 

dipahami kelompok. Selanjutnya perwakilan kelompok yang telah ditunjuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat. Saat presentasi di depan 

kelas siswa sudah mulai percaya diri meskipun masih membutuhkan 

bimbingan dari guru, siswa memberikan tepuk tangan setiapkali setelah 

presentasi. Selanjutnya guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

yang telah dilakukan. 

Guru memberikan penguatan materi serta melakukan tanya jawab, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dimengerti dan bersama dengan siswa, guru menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah dilakukan. Guru berkeliling mengawasi kerja siswa dan 

sesekali memberikan teguran kepada siswa yang tidak serius dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Saat evaluasi, ada dua orang siswa yang 

mengerjakan evaluasi tidak tepat waktu. Pembelajaran diakhiri pada pukul 

08.10. 

      Semarang, 10 April 2013 

       Observer  

     

               
       

   Sri Sugiarti 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tambakaji 05 Kota Semarang 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit 

Nama guru  : Wika Anggraeni 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 17 April 2013 

Petunjuk            :Catatlah kejadian yang terjadi sesuai dengan keadaan    

sesungguhnya di lapangan ! 

 Guru memulai pelajaran pada pukul 07.00. Guru mengawali 

pembelajaran dengan berdo’a, guru mulai mengkondisikan siswa. Guru 

bertanya, “Adakah yang tidak masuk?”. Siswa menjawab masuk semua. Guru 

menyampaikan kepada siswa pada hari ini materi pelajaran melanjutkan 

materi sebelumnya. Guru bertanya “Masih ingatkah kalian kemarin kita 

belajar tentang apa?”. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab kepada 

siswa perihal materi pelajaran yang lalu Selanjutnya guru menayangkan video 

pembelajaran tentang pertunjukan reog. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang reog dan contoh budaya yang ada di Indonesia. 

  Guru menyampaikan sedikit materi yang akan dipelajari. Guru 

membagi siswa dalam 8 kelompok yang dibagi dengan undian kertas 

gulungan yang dibagikan pada semua siswa. Guru menginformasikan materi 

yang akan dijadikan bahan diskusi kelompok dan menyampaikan bahwa hari 

ini mereka akan membuat ringkasan diskusi dengan model Mind Map seperti 

yang telah dilakukan pada pelajaran sebelumnya dan siswa bebas untuk 
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memilih konsepnya, serta guru memperbolehkan siswa mencari materi dari 

berbagai sumber. Guru berkeliling kelas untuk membimbing diskusi 

kelompok serta membantu kelompok jika ada yang kesulitan dan memberikan 

solusi. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasl diskusi yang telah 

dilakukan, untuk hal ini diwakili oleh satu siswa perkelompok. Perwakilan 

kelompok dalam menyampaikan hasil diskusinya sudah mulai percaya diri 

dan mau bersuara keras, siswa memberikan tepuk tangan. Presentasi diakhiri 

dengan kesimpulan dari semua hasil diskusi. 

  Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru, 

sebelumnya guru menyampaikan untuk siswa mengerjakan sendiri dan tidak 

mencontek. Guru berkeliling kelas untuk mengawasi siswa mengerjakan 

evaluasi. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Guru bertanya jawab 

poin-poin yang telah mereka pelajari hari ini. Guru menutup pelajaran pada 

pukul 08.10. 

         Semarang, 17 April 2013 

         Observer 

           

         

         Elli Kusuma  
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LAMPIRAN 5 
 

 LAPORAN HASIL DISKUSI KELOMPOK 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN  MIND 

MAP BERBASIS LINGKUNGAN 
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SIKLUS I 
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LAMPIRAN 6 

SURAT IJIN, KKM, DAN KETERANGAN 

PENELITIAN 
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KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 

`SD NEGERI TAMBAKAJI 05 KOTA SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2012/2013  
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LAMPIRAN 7 

 

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PKN MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN MIND MAP BERBASIS 

LINGKUNGAN 
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Gambar 1. Guru melakukan apersepsi dan tanya jawab 

 

Gambar 2. Siswa memperhatikan saat guru menyampaikan materi pelajaran 



241 
 

 
 

 

Gambar 3. Guru memberikan orientasi permasalahan kepada siswa 

 

Gambar 4. siswa dibimbing guru saat berdiskusi kelompok 
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Gambar 5. Siswa bertukar pendapat saat diskusi kelompok 

 

Gambar 6. Guru membimbing siswa dalam membuat catatan model Mind Map 
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Gambar 7. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

 

Gambar 8. Guru merefleksi hasil diskusi 
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Gambar 9. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

 

Gambar 10. Siswa mangajukan pertanyaan 
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Gambar 11. Siswa mengerjakan lembar evaluasi 

 

Gambar 12. Guru membimbing siswa saat mengerjakan lembar evaluasi 

 


