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ABSTRAK 

Nikmah, Khoirun. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Strategi Concept Mapping Berbantuan Audio Visual pada Siswa Kelas V 

SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Skripsi.Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Berdasarkan hasil refleksi, guru belum menggunakan model pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif, kurang maksimal memanfaatkan media pembelajaran, 

siswa kurang antusias dan pasif dalam mengikuti pembelajaran, hasil belajar IPS 

rendah dengan ketuntasan 45%. Peneliti bersama tim kolaborasi menetapkan 

alternatif tindakan dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui 

penerapan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Rumusan masalah 

yang ditetapkan adalah  apakah melalui strategi Concept Mapping berbantuan  

audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar  dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 

Kota Semarang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas melalui strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 

siklus dengan 1 kali pertemuan tiap siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru 

dan siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Teknik pengumpulan 

data menggunakan tes dan non tes. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif 

dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 20 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 28 dengan 

kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor 34 dengan kategori sangat baik. 

(2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 20,65 kategori baik, 

pada siklus II memperoleh rata-rata skor 24,22 kategori baik dan pada siklus III  

memperoleh rata-rata skor 26,6 kategori  sangat baik. (3) Persentase ketuntasan 

klasikal pada siklus I 52,5% , meningkat pada siklus II menjadi 72,5%, dan 

meningkat pada siklus III  menjadi 85%.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui strategi concept mapping 

berbantuan audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada 

siswa kelas V. Saran bagi guru adalah strategi concept mapping berbantuan audio 

visual diharapkan dapat menjadi solusi dalam melaksanakan pembelajaran IPS di 

kelas V. 

 

Kata kunci: kualitas pembelajaran IPS, concept mapping, audio visual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pelaksanaan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran di Sekolah 

Dasar pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada 

pada diri siswa, baik potensi dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) berusaha memberikan wawasan secara komperehensif tentang peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 

mengamanatkan tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses 

pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Guru 

harus memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan 

potensi dan kreativitas siswa. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan 

dasar harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (BSNP, 

2007: 5-6). 

Pada implementasinya gurulah sebagai orang yang berdiri langsung di 

depan kelas untuk mencerdaskan siswa memiliki kewajiban untuk menciptakan



2 
 

2 
 

 kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga indikator 

kualitas pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Guru sebagai 

pengembang kurikulum di sekolah memerlukan acuan standar isi untuk 

mengembangkan kurikulum, kurikulum tersebut yang dijabarkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 adalah KTSP. Oleh karena itu 

kurikulum harus selalu disusun dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan 

zaman. Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan akan semakin banyak 

menghadapi tantangan. Upaya penyempurnaan kurikulum demi mewujudkan 

sistem pendidikan nasional yang kompetitif dan selalu relevan dengan 

perkembangan zaman yang senantiasa menjadi tuntutan. Hal ini sejalan dengan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang 

menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan 

kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

Di Indonesia beberapa kali mengalami perbaikan kurikulum. Dan yang perlu 

dipahami perubahan kurikulum dari masa ke masa menyangkut perubahan 

struktural dan perubahan konsepsional dan kini kita juga akan dikenalkan dengan 

kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 (Muzamiroh, 2013: 110). Implementasi 

Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, 

dan inovatif. Hal ini dimungkinkan karena Kurikulum ini berbasis karakter dan 

kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan di antaranya 

berpendekatan ilmiah serta berbasis karakter dan kompetensi.  Penerapan kurikulum 

ini juga dilakukan secara bertahap. Di beberapa sekolah telah melaksanakan 
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kurikulum 2013, sedangkan institusi pendidikan yang bukan sasaran masih 

menggunakan KTSP. SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang bukan sekolah 

sasaran kurikulum 2013 sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan acuan 

standar isi pada KTSP. 

Ada banyak komponen yang melekat pada kurikulum tahun 2013 ini salah 

satunya dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific aproach pada 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam menerapkan pendekatan scientific, guru 

tentunya harus mengetahui indikator setiap komponen pendekatan tersebut, seperti 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Meskipun 

demikian, pendekatan scientific juga masih cocok apabila diterapkan dalam 

KTSP. Hal tersebut dibuktikan dengan mencermati bahan uji publik kurikulum 

2013 oleh Kemendikbud (dalam Purnomo, 2013: 4-11) yang menyimpulkan 

bahwa kurikulum 2013 bukanlah formula pendidikan yang baru, tetapi merupakan 

tahap lanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu KBK 2004 dan KTSP 2006, 

sehingga masih ada keterkaitan dalam komponen-komponen kurikulum tersebut. 

Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, 

dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, 

dan mencipta. 

Pendidikan IPS berangkat dari sistem kurikulum yang telah tertera pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk tingkat 

SD/MI menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 
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IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 

pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai (KTSP, 2006: 575). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lahir dari keinginan para pakar pendidikan 

untuk membekali para peserta didik supaya nantinya ia mampu menghadapi dan 

menangani kompleksitas kehidupan masyarakat yang sering kali berkembang 

secara tidak terduga dan dalam waktu cepat yang dapat menimbulkan masalah 

yang disebut masalah sosial (Soewarso, 2010:1). Mempelajari IPS pada 

hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan 

lingkungan (fisik dan social-budaya). Materi IPS digali dari segala aspek 

kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang 

melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang 

ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan (Tjokrodikaryo dalam Hidayati, 2008:  

1-26). 

Tujuan mata pelajaran IPS yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan 

global. (KTSP, 2006: 575). Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-
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aspek sebagai berikut: manusia, tempat, dan lingkungan; waktu, keberlanjutan, 

dan perubahan; sistem sosial dan budaya; perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

(Sardiyo, 2011: 1.29). 

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata 

Pelajaran IPS (2007: 6-7) ditemukan bahwa masih banyak permasalahan 

pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS. Dalam hal strategi pembelajaran, 

pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran lebih menekankan pada metode yang lebih menekankan 

pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru kurang variatif. Misalnya guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah bahkan menyuruh siswa untuk mencatat. Pada aspek penilaian, umumnya 

guru melakukan penilaian lebih banyak menggunakan alat-alat penilaian yang 

masih konvensional yaitu tes tertulis.Tes yang digunakan pun masih banyak 

mengukur aspek kognitif pada jenjang yang lebih rendah misalnya kemampuan 

untuk menyebutkan. Materi IPS dipahami sebagai materi yang hapalan saja, 

sehingga tes yang digunakan pun lebih menekankan pada hapalan. Padahal 

berbagai keterampilan berpikir dalam IPS bisa diuji melalui penilaian yang dibuat 

oleh guru. Selain itu, aspek sarana pembelajaran pada umumnya sarana untuk 

mendukung pembelajaran IPS masih sangat minim. 

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan dalam pembelajaran IPS 

secara umum. Berdasarkan hasil refleki peneliti ketika PPL tanggal 26 Agustus 

sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran IPS kelas V SDN Mangkangkulon 01 masih rendah. Hal ini 



6 
 

 
 

disebabkan guru belum menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif, selama pembelajaran guru kurang maksimal memanfaatkan media 

pembelajaran. Selain itu guru kurang melibatkan keseluruhan siswa untuk aktif 

dalam diskusi,  hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon dengan baik 

selama kegiatan diskusi berlangsung. 

Masalah juga disebabkan oleh siswa. Sebagian besar siswa kelas V kurang 

antusias dan bersikap pasif dalam mengikuti pembelajaran IPS. Hanya beberapa 

siswa saja yang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sedangkan yang 

lainnya bersikap pasif dan cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 

Selain itu kepasifan siswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi kelompok. Pada saat 

kegiatan diskusi hanya beberapa siswa yang mau berbicara atau menyampaikan 

pendapat dalam diskusi untuk menyelesaikan lembar kerja siswa yang diberikan 

oleh guru. Keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat ide dalam diskusi 

kelompok masih kurang, banyak didominasi oleh beberapa siswa dan yang lain 

tidak berpendapat.  

Keadaan siswa yang pasif dan kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

berpengaruh pada hasil ulangan harian mata pelajaran IPS semester ganjil tahun 

pelajaran 2013/2014. Hasil ulangan harian IPS tergolong rendah. Hal ini dapat 

diketahui dari data pada penilaian hasil ulangan harian pembelajaran IPS pada 

siswa kelas V  SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang, terdapat 22  dari 40 

siswa atau 55%, dengan nilai IPS yang mengalami ketidaktuntasan belajar yaitu 

dengan nilai rata-rata kurang dari 62. Data hasil belajar tersebut ditunjukkan 

dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80, dengan rerata kelas 61. Melihat 
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hasil pembelajaran tersebut maka perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, peneliti berdiskusi dengan tim 

kolaborasi dan selanjutnya menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

Peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersama kolaborator 

melalui penerapan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Strategi 

Concept Mapping ini sangat memotivasi siswa untuk aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPS karena siswa akan lebih mudah untuk memahami materi dengan 

mempelajari inti atau konsep-konsep materi yang telah disesuaikan dengan konsep 

yang dimiliki siswa sebelumnya.   

Pemetaan konsep menurut Martin (dalam Trianto, 2007: 157) merupakan 

inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaran 

bermakna dalam kelas. Peta konsep menyediakan bantuan visual konkret untuk 

membantu mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. 

Para guru yang telah menggunakan peta konsep menemukan bahwa peta konsep 

memberi mereka basis logis untuk memutuskan ide-ide utama apa yang akan 

dimasukkan atau dihapus dari rencana-rencana dan pengajaran sains mereka. 

Kelebihan peta konsep adalah mempermudah guru dalam membuat perencanaan 

pembelajaran serta mengajarkan siswa untuk dapat belajar mandiri melalui konsep 

awal yang diberikan guru.  

Penelitian yang mendasari pemilihan strategi pembelajaran dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Martha Setyani (2013) dengan 
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judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Strategi Concept Mapping 

dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas II SDN Karanganyar 01 Kota 

Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada 

siklus I dengan persentase 65%, siklus II dengan persentase 75% dan pada siklus 

III meningkat dengan persentase 87,5%. (2) Aktivitas siswa pada siklus I adalah 

58,5, pada siklus II meningkat menjadi 72,7% dan meningkat lagi pada siklus III 

sebesar 83,8%. (3) Persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 56,8%, meningkat 

pada siklus II menjadi 70,5% dan meningkat pada siklus III menjadi 79,5%. Hal 

ini menunjukkan bahwa melalui strategi Concept Mapping dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Karanganyar 01 Kota Semarang. 

Dalam penelitian ini juga akan menggunakan media pembelajaran yaitu 

media audio visual untuk membantu siswa dalam menerima materi oleh guru. 

Media audio visual yang digunakan berupa video. Alasan penggunaan media 

audio visual dalam pembelajaran IPS yaitu bisa membangkitkan minat siswa 

ketika menerima pelajaran. Selain itu dengan adanya media audio visual ketika 

proses pembelajaran akan membantu siswa dengan mudah memahami materi yang 

sedang ditayangkan sehingga dapat menyikapi masalah-masalah sosial yang ada 

di sekitarnya karena melibatkan indera ganda yaitu pandang dan dengar.  

Hamdani (2011: 249) menyatakan bahwa media audio visual merupakan 

kombinasi audio dan  visual atau bisa disebut media pandang-dengar. Audio 

visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan 

optimal. Selain iu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan 
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peran dan tugas guru. Kelebihan media audio visual dalam proses pembelajaran 

IPS yaitu (1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar; (2) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran; (3) metode mengajar akan lebih variasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar 

pada setiap jam pelajaran; (4) siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guu, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.   

Pemakaian media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa, ini 

terbukti oleh penelitian yang dilakukan Suradji (2010) dalam Jurnal Diglib UNS  

dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Berbahasa Indonesia (Keterampilan 

Berpidato) Berbantuan Audio Visual Siswa Kelas V SDN 02 Tegalsari Kabupaten 

Pemalang”. Penelitian dilakukan sebanyak dua siklus diperoleh hasil rerata hasil 

observasi terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran pada siklus I 

sebesar 72 % , pada siklus II sebesar 88 %. Pada siklus 1 sebanyak 72 % yang 

memperoleh nilai ≥ 60,0 dan pada siklus 2 sebanyak 88 % yang memperoleh nilai  

≥ 60,0. Hal ini menunjukkan bahwa media audio visual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam keterampilan berbicara.  

Peneliti juga akan menggunakan pendekatan scientific sesuai dengan 

kurikulum 2013 melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran IPS 
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pada siswa kelas V, yang juga akan berpengaruh terhadap keterampilan guru 

dalam mengelola pembelajaran IPS, aktivitas siswa dalam pembelajaran, hasil 

belajar IPS.  

Berdasarkan  telaah  latar belakang tersebut dan didukung pengalaman 

keberhasilan penerapan strategi Concept Mapping selama PPL  serta diperkuat 

dengan hasil penelitian strategi Concept Mapping  yang telah ada, maka peneliti 

dan kolaborator  akan mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul : 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Strategi Concept Mapping 

Berbantuan Audio Visual pada Siswa Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang”. 

 

1.2.  RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan, maka dapat 

diketahui penyebab kurang berhasilnya proses pembelajaran IPS. Oleh karena itu 

yang menjadi fokus rumusan masalah yang akan peneliti kemukakan adalah  

sebagai berikut: Apakah melalui strategi Concept Mapping berbantuan  audio 

visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 

Mangkangkulon 01 Kota Semarang? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah strategi Concept Mapping berbantuan  audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang? 
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2. Apakah strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V 

SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang? 

3. Apakah strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang? 

1.2.2. Pemecahan Masalah  

Untuk memecahkan masalah, penulis melaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

terintegrasi pendekatan Scientific. Sintaks strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual terintegrasi pendekatan Scientific yaitu sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan seperti laptop, LCD dan 

speaker. 

2. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran. 

3. Guru menyajikan materi dengan bantuan media audio visual. 

4. Guru mengajukan pertanyaan mengenai materi. 

5. Siswa berkelompok melakukan curah gagasan. 

6. Siswa menentukan konsep (topik) utama.  

7. Siswa menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar. 

8. Siswa menghubungkan konsep-konsep dengan garis. 

9. Siswa memberikan label di atas garis panah. 

10. Guru meminta siswa menyajikan hasil tugas kelompok. 

11. Guru dan siswa membuat simpulan. 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan 

umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS  pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang. 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keterampilan guru dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

3. Meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 

Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berhubungan dengan Penelitian Tindakan kelas (PTK) dalam 
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mata pelajaran IPS serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi siswa 

Dengan penerapan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik sehingga 

dapat meningkatkan minat, keterampilan siswa dalam pembelajaran IPS, 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar 

siswa, serta tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. 

1.4.2.2. Bagi guru 

Dengan penerapan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

dapat memperbaiki metode pembelajaran yang digunakan guru, menambah 

wawasan guru tentang strategi pembelajaran yang variatif dan inovatif, dan 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran, sehingga dapat 

menciptakan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan. 

1.4.2.3. Bagi sekolah 

Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk kemajuan sekolah seperti 

peningkatan kemampuan profesional para guru, dan perbaikan proses dan hasil 

belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Belajar  

2.1.1.1. Pengertian Belajar 

Istilah belajar sudah dikenal luas diberbagai kalangan walaupun sering 

disalahartikan atau diartikan secara umum saja. Belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Dalam pengertian luas, belajar dapat 

diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi 

seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha 

penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya (Sardiman, 2009: 21). 

Menurut Rifa‟i (2009: 82) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku tiap orang, dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting 

dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan  persepsi seseorang. 

Hamalik (2012: 37) menyatakan belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Tujuan belajar pada 

prinsipnya sama yakni perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara atau usaha 

pencapaiannya. Dalam pengertian ini, tampak bahwa belajar lebih menekankan 
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proses, baik proses mental, proses adaptasi dengan lingkungannya, proses melalui 

pengalaman, latihan maupun praktik untuk mencapai perubahan tingkah laku yang 

terjadi secara menyeluruh dalam sikap keterampilan dan pengetahuannya. 

Berdasarkan pengertian belajar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses atau kegiatan mengalami yang bertujan untuk 

memperoleh perubahan perilaku baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

yang berlangsung selama periode waktu tertentu. 

2.1.1.2. Ciri-Ciri Belajar 

Adapun ciri-ciri belajar menurut Winataputra (2008 : 1.9) mencakup tiga 

hal : 

1. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri 

individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau 

kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta 

keterampilan (psikomotorik). 

2. Perubahan merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi 

pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. 

Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik. 

3. Perubahan tingkah laku relatif menetap. Artinya perubahan perilaku akibat 

belajar akan bersifat cukup permanen. 

2.1.1.3. Prinsip-prinsip Belajar 

Berkenaan dengan proses belajar yang terjadi pada diri siswa, menurut 

Suprijono (2012 : 4) prinsip-prinsip belajar: 



16 
 

 
 

1. Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar mencakup hasil 

tindakan rasional instrumental, kontinyu atau berkesinambungan dengan 

perilaku lainnya, bermanfaat sebagai bekal hidup, positif, direncanakan, 

dilakukan, permanen, terarah, mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2. Belajar merupakan proses terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang 

ingin dicapai. Berupa proses sistematik yang dinamis, konstruktif, serta 

organik. 

3. Belajar merupakan bentuk pengalaman hasil interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan prinsip-prinsip belajar yaitu adanya 

perubahan perilaku yang merupakan sebuah proses berlangsung secara kontinyu 

dan bersifat keseluruhan materi sederhana yang mudah ditangkap siswa serta 

pengalaman individu dalam hidup bermasyarakat.  

2.1.2. Pembelajaran 

2.1.2.1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menunjukkan kegiatan guru dan siswa mengacu pada 

semua aktivitas yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar. Seperti 

pendapat Suprijono (2012: 13) pembelajaran merupakan upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam 

perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta 

didiknya untuk mempelajarinya. Pendapat ini diperkuat Winataputra (2008: 1.18) 

mendefinisikan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
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menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada 

diri peserta didik.  

Sedangkan Trianto (2010: 17) pembelajaran merupakan interaksi dua 

arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara kedunya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Sugandi (2007: 9) mendeskripsikan 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Dari pengertian tersebut disimpulkan pembelajaran adalah suatu proses 

atau kegiatan yang sengaja dirancang agar terjadi interaksi antara guru, peserta 

didik untuk mempelajari ilmu pengetahuan menuju pada tujuan yang ditetapkan. 

2.1.2.2. Komponen-komponen Pembelajaran 

Adapun Rifa‟i dan Anni (2009: 194-196) menjabarkan komponen-

komponen pembelajaran : 

1) Tujuan: berupa pengetahuan, keterampilan atau sikap dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran khusus. 

2) Subjek belajar: individu melakukan proses belajar sekaligus pembelajaran 

untuk dapat mencapai perubahan tingkah laku. 

3) Materi pelajaran: pemberi warna dan penentu proses pembelajaran. 

4) Strategi: pola umum untuk mewujudkan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan. 

5) Media: alat untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 
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6) Penunjang: fasilitas belajar, buku sumber, alat peraga, bahan pelajaran, dll. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan komponen-komponen 

pembelajaran meliputi: tujuan, subjek, materi, strategi, media, penunjang 

pembelajaran. Di mana keterkaitan antara komponen-komponen tersebut 

berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. 

2.1.3.  Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan.Secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasarannya Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194). Selanjutnya kualitas 

pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7) merupakan intensitas keterkaitan 

guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, media, fasilitas, serta sistem pembelajaran 

dalam menghasilkan proses dan hasil belajar optimal sesuai tuntutan kurikuler.       

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan kualitas pembelajaran adalah 

keterkaitan antara guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, media, fasilitas, serta sistem 

pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses belajar mengajar sehingga menghasilkan 

output yang baik. 

Peningkatan kualitas pembelajaran tidak akan tercapai tanpa keterkaitan 

antara komponen-komponen di dalamnya. Depdiknas (2004: 7) menjelaskan 

terdapat tujuh komponen kualitas pembelajaran: (1) keterampilan guru berupa 

kecakapan melaksanakan pembelajaran demi tercapainya tujuan yang ditetapkan, 

(2) aktivitas siswa adalah segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun 

non-fisik, (3) hasil belajar siswa yaitu perubahan perilaku setelah mengalami 
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aktivitas belajar, (4) iklim mengacu pada interaksi antar komponen seperti guru 

dan siswa, (5) materi disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang harus 

dikuasai, (6) media merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman belajar 

pada siswa, dan (7) sistem pembelajaran adalah proses yang terjadi di sekolah. 

Dalam penelitian, kualitas pembelajaran ditekankan tiga aspek, yaitu 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Hal tersebut 

didasarkan pada permasalahan IPS di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang yaitu rendahnya hasil belajar siswa disebabkan kurangnya partisipasi 

siswa dan keterampilan guru.  

2.1.3.1. Keterampilan Guru 

Keterampilan merupakan syarat guru untuk mengimplementasikan strategi 

pembelajaran yang dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Rusman (2012: 80) 

keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah berupa 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. Ini didukung oleh Sanjaya (2006: 33) keterampilan dasar 

mengajar diperlukan agar guru dapat mengelola proses pembelajaran sehingga 

berjalan efektif dan efisien.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru adalah 

kecakapan atau kemampuan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan 

baik. Aktivitas guru dalam pembelajaran berkaitan erat dengan keterampilan dasar 

mengajar guru dalam suatu pembelajaran. Menurut Rusman (2012: 80-92), 



20 
 

 
 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru yang sangat mempengaruhi 

kualitas dari sebuah pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan Membuka Pelajaran 

       Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai 

pembelajaran. Membuka pelajaran (set induction) adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif 

terhadap kegiatan belajar. Komponen dalam membuka pelajaran menurut Usman 

(2011: 92) meliputi (1) menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, 

penggunaan media  pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran yang 

bervariasi; (2) menimbulkan motivasi dan memperhatikan minat siswa; (3) 

memberi acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan 

pembelajaran dan mengajukan beberapa pertanyaan; (4) memberikan apersepsi 

(memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari), sehingga materi yang dipelajari merupakan satu kesatuan yang utuh 

yang tidak terpisah-pisah.  

2) Keterampilan Bertanya 

       Bertanya sangat biasa dilakukan siswa dalam tiap kesempatan, untuk itu guru 

harus mampu memfalisitasi kemampuan bertanya siswa untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran bertanya memainkan 

peranana penting karena, pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap 
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aktivitas dan kreativitas siswa. Komponen keterampilan bertanya adalah sebagai 

berikut (1) pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas; (2) pemindahan 

giliran dan penyebaran. Pertanyaan harus diberikan secara bergiliran agar tidak 

didominasi beberapa siswa saja serta pertanyaa diberikan ke kelas terlebih dahulu 

setelah itu pertanyaan disebar untuk memberikan kesempatan kepada semua 

siswa; (3) pemberian waktu berpikir. Setelah pertanyaan diberikan, berilah waktu 

berpikir kepada siswa kurang lebih satu sampai lima menit, setelah itu guru dapat 

memberikan kesempatan bagi yang sudah siap atau langsung menunjuk satu per 

satu kepada siswa; (4) pemberian tuntunan. Bila siswa mengalami kesulitan untuk 

menjawab, guru dapat memberikan tuntunan (prompting), sehingga siswa 

memiliki gambaran jawaban yang diharapkan. 

3) Keterampilan Memberikan Penguatan 

       Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan (reinforcement/ 

reward) lebih efektif dibandingkan dengan hukuman. Reinforcement adalah 

respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan ganjaran atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat 

berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran.  

       Komponen keterampilan memberi penguatan meliputi: (1) penguatan verbal 

berupa kata-kata dan kalimat; (2) penguatan gestural misalnya senyum, mimik 

yang cerah, geleng-geleng kepala, tepuk tangan, dan lain-lain; (3) penguatan 

kegiatan apabila guru menggunakan suatu kegiatan atau tugas; (4) penguatan 

tanda dengan menggunakan berbagai simbol (Djamarah, 2010: 120-122). 
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4) Keterampilan Mengadakan Variasi 

       Penggunaan variasi ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan 

siswa karena pembelajaran yang monoton. Dengan mengadakan variasi dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna dan 

optimal, sehinnga siswa senantiasa menunjukan ketekunan, antusiasme serta 

penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran.  

       Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat 

bagian, yaitu: (1) variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi suara, membuat 

kesenyapan, variasi gerakan badan dan mimik, variasi kontak pandang, mengubah 

posisi, dan memusatkan perhatian; (2) variasi dalam penggunaan media dan 

sumber belajar meliputi alat/bahan yang dapat dilihat, didengar, diraba dan 

dimanipulasi, dan variasi sumber belajar dari lingkungan; (3) variasi dalam pola 

interaksi misalnya variasi tempat belajar, variasi pola pengaturan guru, variasi 

pengelompokkan siswa, variasi pengelolaan pesan; (4) variasi dalam kegiatan 

misalnya variasi metode pembelajaran, dan variasi pemberian contoh dan ilustrasi 

(Mulyasa, 2011: 78-80). 

5) Keterampilan Menjelaskan 

       Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab akibat. Penyampaian 

informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok 

merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Komponen-komponen dalam 

keterampilan menjelaskan menurut Anitah (2009: 7.56-7.59) adalah sebagai 



23 
 

 
 

berikut: (1) kejelasan dalam menyampaikan penjelasan; (2) penggunaan contoh 

dan ilustrasi; (3) pemberian tekanan; (4) balikan. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

       Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara bekelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan 

dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa 

melakukan kegiatan pembelajaran kelompok keci.  

       Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok adalah sebagai 

berikut: (1) memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi dengan 

cara merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi; (2) 

memperjelas masalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan cara 

meminta komentar siswa dan memberikan informasi tambahan agar kelompok 

peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas; (3) meningkatkan urunan 

siswa yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan menantang, memberikan contoh 

dengan tepat dan memberikan waktu berpikir; (4) menghindari monopoli 

pembicaraan dalam diskusi dan menutup diskusi; (5) menutup diskusi, yaitu 

membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti hasil diskusi, dan mengajak 

siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

       Menurut Sanjaya (2006: 44) pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 
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mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat menganggu suasana 

pembelajaran.  

       Keterampilan mengelola kelas memiliki komponen sebagai berikut: (1) 

penciptaan kondisi belajar yang optimal; (2) menunjukkan sikap tanggap; (3) 

memusatkan perhatian; (4) memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas; (5) 

memberikan teguran dan peringatan (Sanjaya, 2006: 45-47). 

8) Keterampilan Pembelajaran Perorangan 

       Rusman (2012: 91) menyatakan bahwa pembelajaran individual adalah 

pembelajaran yang paling humanis untuk memenuhi kebutuhan dan interes siswa. 

Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran 

perseorangan adalah: (1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) 

keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, yaitu memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami 

frustasi; (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

9) Keterampilan Menutup Pelajaran 

       Rusman (2012: 92) mengemukakan bahwa menutup pelajaran (closure) 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Komponen keterampilan menutup pembelajaran meliputi: (1) 

merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas atau 

dipelajari sehingga siswa memperoleh gambaran yang jelas; (2) 

mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pelajaran 

yang bersangkutan agar informasi yang telah diterimanya dapat membangkitkan 
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minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya; (3) mengorganisasi 

semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari; (4) memberikan tindak lanjut 

berupa saran-saran serta ajakan untuk tidak melupakan materi yang baru dipelajari 

(Usman, 2011: 92). 

       Keterampilan dasar mengajar sudah sewajarnya dimiliki oleh seorang guru 

saat mengajar. Manfaat 9 keterampilan bagi guru adalah untuk mengelola kelas 

dan menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, siswa juga mudah memahami 

materi yang disampaikan sehingga pembelajaran dapat dilakukan sebagaimana 

mestinya dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

       Merujuk dari uraian tentang keterampilan guru dan indikator yang 

menunjukkan pembelajaran efektif, peneliti mengembangkan 9 indikator dalam 

instrumen penelitian untuk menilai keterampilan guru pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan visual, antara lain: 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

2. Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan variasi) 

3. Menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan indicator (keterampilan 

menjelaskan) 

4. Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 

5. Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

6. Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7. Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 
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8. Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan) 

9. Membimbing siswa untuk menyimpulkan materi dan memberikan umpan balik 

(keterampilan menutup pelajaran) 

2.1.3.2. Aktivitas Siswa 

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Asas aktivitas sejati 

mengartikan siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta 

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat 

(Hamalik, 2008:171). 

Aktivitas belajar banyak macamnya. Para ahli mencoba mengadakan 

klasifikasi, antara lain Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2012: 90-91) membagi 

kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut: 

1) Visual activities: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau bermain. 

2) Oral activities: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan, pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi. 

3) Listening activities: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen 

musik, mendengarkan siaran radio. 
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4) Writing activities: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. 

5) Drawing activities: menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola. 

6) Motor activities: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, 

berkebun.  

7) Mental activities: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat 

keputusan. 

8) Emotional activities: minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, gugup dan sebagainya. 

Merujuk dari kedelapan aktivitas belajar tersebut, peneliti menetapkan 

indikator aktivitas siswa dalam penelitian tindakan kelas melalui penerapan 

strategi Concept Mapping berbantuan audio visual sebagai berikut : 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (mental activities)  

2) Memperhatikan penjelasan dari guru (visual activities, listening activities) 

3) Keaktifan berpartisipasi dengan audio visual (oral activities) 

4) Keaktifan siswa tanya jawab saat pembelajaran (oral activities)  

5) Bekerjasama dalam kelompok ( oral, listenin, mental activities) 

6) Aktif dalam diskusi kelompok (mental, oral, listening  activities) 

7) Mempresentasikan hasil pekerjaanya. ( oral, writing, dan mental activities,) 
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8) Menyimpulkan materi dan mengerjakan evaluasi.  (oral, mental, writing 

activities) 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa di dalam mengikuti 

pembelajaran, sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa 

tersebut.  

2.1.3.3. Hasil Belajar  

Suprijono menjelaskan (2012: 5) bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Menurut Rifa‟i dan Anni (2009: 85) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Winkel dalam Purwanto (2008: 45), hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek 

perubahannya mengacu pada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan 

oleh Bloom, Simpson, dan Harrow mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Grounland dalam Purwanto (2013:45) juga menyatakan bahwa, hasil 

belajar yang diukur merefleksikan tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah 

tujuan yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran dalam bentuk tingkah 

laku.  

Pengambilan keputusan terhadap hasil belajar siswa pada ketentuan 

Kurikulum 2013 menggunakan penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan secara 
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holistik atau menyeluruh terhadap aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

selama proses pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan penilaian hasil 

belajar. 

Penilaian Kelas dalam  Kurikulum 2013 memiliki karakteristik: (1) 

belajar tuntas, yaitu peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, 

asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai 

dengan yang dibutuhkan; (2) autentik, yaitu proses penilaian dan pembelajaran 

merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan atau terpadu, sehingga penilaian 

berjalan bersama-sama dengan proses pembelajaran; (3) berkesinambungan, 

supaya mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar 

peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil; (4) menggunakan 

teknik yang bervariasi; dan (5) berdasarkan acuan kriteria, penilaian didasarkan 

pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan yaitu Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Teknik penilaian kelas dilakukan untuk semua kompetensi dasar 

yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu  sikap, pengetahuan, dan  

keterampilan. Teknik penilaian kelas aspek afektif antara lain: observasi, penilaian 

diri, penilaian antarteman, dan jurnal. Teknik penilaian kelas aspek kognitif, 

meliputi: tes tertulis dan tes lisan. Sedangkan teknik penilaian kelas aspek 

psikomotorik, meliputi: performance atau kinerja, produk, proyek, dan portofolio 

(Kemendikbud, 2013). 

       Menurut Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni, 2009: 86-89) terdapat tiga ranah 

yang merupakan hasil belajar yaitu (1) domain kognitif; (2) domain afektif; dan 

(3) domain psikomotor. 
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2.1.3.3.1. Domain Kognitif  

Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Domain kognitif menurut Bloom (dalam 

Sanjaya, 2012:126 ) terdiri dari 6 tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dilakukan revisi menjadi mengingat (remembering), memahami 

(understanding), menerapkan (applying), menganalisa (analyzing), mengevaluasi 

(evaluating), dan mencipta (creating). 

2.1.3.3.2. Domain Afektif  

Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai siswa. 

Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Kategori tujuan pembelajaran afektif adalah sebagai 

berikut: 

a) Penerimaan (receiving) 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan rangsangan 

atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, dan sebagainya). 

b) Penanggapan (responding) 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. 

c) Penilaian (valuing) 

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada obyek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. 
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d) Pengorganisasian (organization) 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangakian nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai menciptakan 

sistem nilai yang konsisten secara internal. 

e) Pembentukan Pola Hidup (organization by a value complex) 

Pada tingkat ranah afektif ini, individu siswa memiliki sistem nilai yang telah 

mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama sehingga mampu 

mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidupnya. 

Hasil belajar domain afektif dalam penelitian ini menggunakan penilaian 

karakter. Menurut Mulyasa (2013: 146) penilaian karakter dimaksudkan untuk 

mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri peserta didik melalui pembelajaran 

yang telah diikutinya. Penilaian karakter yang akan dinilai dalam penelitian ini 

antara lain: 

a) Kompetitif 

Kompetitif merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

b) Jujur 

Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 
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c) Toleransi 

Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya.  

d) Bertanggungjawab 

Bertanggungjawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan , 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. (Sulistyowati, 2012: 72-76) 

2.1.3.3.3. Domain Psikomotor  

Domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik siswa seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Simpson (dalam Anni, 2010: 

89) adalah sebagai berikut : 

a. Persepsi: persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

b. Kesiapan: kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori 

ini mencakup kesiapan mental dan jasmani  

c. Gerakan terbimbing: gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di 

dalam belajar keterampilan kompleks meliputi peniruan dan mencoba-coba  

d. Gerakan terbiasa: gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja 

gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat 

dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir. 
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e. Gerakan kompleks: gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja 

dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks.  

f. Penyesuaian: berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik 

sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah baru. 

g. Kreativitas: mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu.. 

Hasil belajar domain psikomotor dalam penelitian ini berupa penilaian 

produk pembuatan peta konsep. Menurut Majid (2014: 280) data penilaian produk 

diperoleh dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan (produk), dan 

tahap penilaian (appraisal).   

Berdasarkan pendapat mengenai hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual.   

Adapun indikator keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual sebagai berikut: 

1) Domain Kognitif 

a) Menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan PPKI (C2) 

b) Menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia (C3) 

c) Menganalisis hasil sidang BPUPKI dan PPKI (C4) 
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d) Membuat Concept Mapping proses pembentukan BPUPKI dan PPKI 

meliputi waktu, tujuan, hasil sidang (C6) 

e) Menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia (C1) 

f) Membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila (C5) 

g) Membuat kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia (C6) 

h) Menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan (C1) 

i) Menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan (C3) 

j) Mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan 

(C3) 

2) Domain Afektif 

a) Menampilkan sikap kompetitif dalam kegiatan pembelajaran (A2) 

b) Menekankan kejujuran berpendapat dalam kegiatan pembelajaran (A3) 

c) Menunjukkantoleransi dalam diskusi kelompok (A4) 

d) Membuktikan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas dari guru (A5) 

3) Domain Psikomotor 

a) Penilaian produk saat siswa mendesain Concept Mapping (P7) 

       Indikator keberhasilan belajar siswa tersebut akan dikembangkan oleh peneliti 

menjadi instrumen penelitian dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual. 

2.1.4. Hakikat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.4.1. Pengertian Pendidikan IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 
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seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai (KTSP, 2006: 162). 

IPS adalah  fusi dari disiplin-disiplin Ilmu-ilmu Sosial. Pengertian fusi 

disini adalah bahwa IPS merupakan bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah 

dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS tidak 

lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, 

melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu (Hidayati, 2008: 1-7). 

IPS merupakan kajian atau telaah tentang manusia dan dunia sekelilingnya. Yang 

menjadi kajian ialah tentang hubungan antar manusia dengan latar telaahnya yaitu 

kehidupan nyata manusia (Soewarso, 2011:3). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

IPS adalah bidang studi yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial, di mana IPS itu sendiri merupakan 

bidang studi kesatuan utuh tidak terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu 

lainnya.  

2.1.4.2. Tujuan Pendidikan IPS 

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan 

pendidikan IPS menurut Hidayati (2008: 1-31) adalah membina anak didik 

menjadi warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang baik yang berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara. 
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Taneo (2010: 1-25) pendidikan IPS bertujuan untuk membina anak 

didik menjadi warga Negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat da 

Negara. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh chapin dan messick (dalam 

Susanto, 2012: 147) tujuan pendidikan IPS di sekolah dikelompokkan menjadi 

empat komponen yaitu: (1) memberikan kepada siswa pengetahuantentang 

pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, 

dan masa yang akan datang; (2) menolong siswa untuk mengembangkan 

keterampilan untuk mencari dan mengolah atau memproses informasi; (3) 

menolong siswa untuk mengembangkan nilai dalam kehidupan bermasyarakat; (4) 

menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam kehidupan 

sosial. 

2.1.4.3. Ruang Lingkup Pendidikan IPS 

Pada dasarnya kajian IPS adalah tentang manusia dan lingkungannya. 

Sebagaimana Soewarso (2010: 8) ruang lingkup IPS meliputi studi permasalahan, 

perkembangan kultural, sosial dan ekonomi. Ruang lingkup mata pelajaran IPS 

menurut Sardiyo (2011: 1.29) ruang lingkup IPS meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 1) manusia, tempat dan lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan dan 

perubahan; 3) sistem sosial dan budaya; 4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembelajaran IPS 

meliputi kehidupan manusia dengan lingkungan seluruh alam semesta. 
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Penelitian ini dilakukan pada standar kompetensi menghargai peranan 

tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia dengan pokok bahasan peranan BPUPKI dan PPKI, Perumusan dasar 

Negara, dan tokoh dan perananannya dalam persiapan kemerdekaan. Pokok 

bahasan tersebut termasuk dalam ruang lingkup waktu, keberlanjutan dan 

perubahan. 

2.1.4.4. Pembelajaran Pendidikan IPS di SD 

Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi yang 

mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 

masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan masyarakat manusia 

dilakukan secara sistematik. Dengan demikian, peranan IPS sangat penting untuk 

mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan eterampilan agar dapat 

mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan ini memberikan tanggung jawab 

yang berat kepada guru untuk menggunakan banyak pemikiran dan energi agar 

dapat mengajarkan IPS dengan baik (Susanto, 2013: 143). 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan 

berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis (KTSP, 

2006: 575).  
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Senada dengan pernyataan tersebut, Mutakin (dalam Susanto, 2013: 145-

146) merumuskan tujuan pembelajaran IPS di sekolah, sebagai berikut: 

1) Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, 

melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

2) Mengetahui dan memahami konsep dasar dan  mampu menggunakan metode 

yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial. 

3) Mampu menggunakan model-strategidan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat. 

4) Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang 

tepat. 

5) Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangu diri 

sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat.  

2.1.4.5. Karakteristik Pendidikan IPS di SD 

Karakteristik pendidikan IPS SD dapat dilihat dari materi dan strategi 

penyampaiannya. Dilihat dari materinya, ada 5 macam sumber materi IPS antara 

lain: (1) segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia 

dengan berbagai permasalahannya; (2) kegiatan manusia, misalnya pendidikan, 

transportasi, komunikasi; (3) lingkungan geografi dan budaya yang terdapat di 
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lingkungan anak dari yang terdekat sampai yang terjauh; (4) kehidupan masa 

lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah 

lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-

kejadian yang besar; (5) anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari 

makanan, pakaian, permainan, keluarga. Sedangkan dilihat dari strategi 

penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, 

yaitu materi disusun dalam urutan : anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara dan dunia (Hidayati, 2008: 1-26). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di SD adalah diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Selain itu karakteristik IPS di SD 

mengkaji lingkungan terdekat siswa, kehidupan masa lampau dan mengenai 

wilayah di dunia ini. 

2.1.5      Pendekatan Saintifik 

Permendikbud 81A tahun 2013 menyatakan proses pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah (scientific). Proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, 

yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis 

pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik tahu tentang „mengapa‟. Ranah keterampilan  menggamit 

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang 

„bagaimana‟. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi 

ajar agar peserta didik tahu tentang „apa‟. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan 
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keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) 

dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak 

(hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali 

informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau 

informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, 

menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan ilmiah 

pembelajaran disajikan berikut ini: 

1) Mengamati 

       Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan pembelajaran pada metode mengamati 

berupa membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). 

Kompetensi yang dikembangkan berupa melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 

informasi 
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2) Menanya 

       Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat 

guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya 

belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika 

itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar 

yang baik.  

       Kegiatan pembelajaran pada metode menanya berupa mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi 

yang dikembangkan berupa mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang.  

3) Menalar 

       Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata 

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah. Terdapat dua cara menalar, 

yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses 

penarikan simpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata secara individual atau 

spesifik menjadi simpulan yang bersifat umum. Kegiatan menalar secara induktif 

lebih banyak berpijak pada observasi inderawi atau pengalaman empirik. 

Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari 
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pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang 

bersifat khusus. Pola penalaran deduktif dikenal dengan pola silogisme. 

       Kegiatan pembelajaran pada metode menalar berupa melakukan eksperimen, 

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/ aktivitas, dan 

wawancara dengan nara sumber. Kompetensi yang dikembangkan berupa 

mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

4) Mencoba 

       Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang 

sesuai. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk 

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan.  

       Kegiatan pembelajaran pada metode mencoba berupa mengolah informasi 

yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan 

/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber. Kompetensi yang dikembangkan berupa 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
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menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan. 

5) Mengkomunikasikan 

       Kegiatan pembelajaran pada metode mengkomunikasikan berupa 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan berupa 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

2.1.6.   Strategi Concept Mapping 

2.1.6.1. Pengertian Strategi 

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan (Hamdani, 2011: 18). Apabila 

dihubungkan dengan proses belajar mengajar, strategi adalah cara yang dipilih 

untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, 

yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa (Gerlach dan Ely dalam Hamdani, 2011: 19). 

Menurut Joni (dalam Anitah, 2009: 1.24) strategi adalah ilmu atau kiat di dalam 

memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

strategi pada hakikatnya adalah suatu cara atau rencana yang dipilih dengan 

memanfaatkan segala yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  
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2.1.6.2. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien dikemukakan oleh Kemp (dalam Sanjaya. 2006: 126). Menurut 

Dimyati dan Soedjono (dalam Anitah, 2009: 1.24) strategi dalam pembelajaran 

adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi 

antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran.  

Pendapat lain tentang strategi pembelajaran juga dikemukakan oleh Dick 

dan Carey (dalam Sanjaya, 2006: 126) bahwa strategi pembelajaran itu adalah 

suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama 

untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah pola keterampilan yang dipilih oleh pengajar untuk 

menjalankan program pembelajaran dengan memanfaatkan segala sumber belajar 

yang dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan.  

2.1.6.3. Strategi Concept Mapping 

Ausubel (dalam Munthe, 2009: 17)  menjelaskan Concept map sebagai 

suatu teknik yang telah digunakan secara ekstensif dalam pendidikan. Teknik 

concept map ini diilhami oleh teori belajar asimilasi kognitif Ausubel yang 

mengatakan bahwa belajar bermakna terjadi dengan mudah apabila konsep-

konsep baru dimasukan ke dalam konsep-konsep yang lebih inklusif, dengan kata 
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lain proses belajar terjadi bila siswa mampu mengasimilasi yang ia miliki dengan 

pengetahuan yang baru.  

Peta konsep menurut Martin merupakan inovasi baru yang penting untuk 

membantu anak menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas (Trianto, 

2007: 157). Peta konsep menyedikan bantuan visual konkret untuk membantu 

mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. Para guru 

yang telah menggunakan peta konsep menemukan bahwa peta konsep memberi 

basis logis untuk memutuskan ide-ide utama apa yang akan dimasukkan atau 

dihapus dari rencana-rencana pembelajaran. Pemetaan yang jelas dapat membantu 

menghindari miskonsepsi yang dibentuk siswa. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Concept 

Mapping merupakan suatu pembelajaran yang didasarkan pada pembelajaran 

bermakna dan menggali kemampuan kognitif siswa yang menekankan pada 

pengetahuan atau konsep-konsep yang dimiliki siswa. 

Munthe (2009: 18-19) menyebutkan ada beberapa karakteristik terkait 

teknik mendesain bahan ajar dengan Concept map yaitu: (1) Biasanya berstruktur 

hirarkis dengan lebih inklusif. Dalam struktur tersebut, konsep-konsep general 

berada di bagian atas, kemudian diikuti konsep-konsep khusus yang terletak di 

bagian bawah; (2) Kata-kata yang menghubungkan selalu ada di atas garis-garis 

yang menghubungkan konsep-konsep; (3) Concept map mengalir dari atas ke 

bawah halaman. Tanda panah digunakan untuk menunjukan arah hubungan; (4) 

Sebuah Concept map merupakan representasi atau gambaran pemahaman 

seseorang tentang sebuah masalah; (5) Kekuatan Concept map berasal dari inter-
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koneksi antarkonsep; dan (6) Perasaan sesorang mungkin dapat terekspresikan ke 

dalam sebuah concept map.  

Ada beberapa kegunaan concept map sebagai strategi belajar siswa yaitu 

(Muthe, 2009: 20): (1) Ia dapat digunakan sebagai sarana belajar dengan 

membandingkan concept map siswa dan guru. Peta konsep yang telah dibuat 

siswa menunjukan tingkat penguasaan siswa; (2) Dapat digunakan sebagai cara 

lain mencatat pelajaran sewaktu belajar , ini adalah cara belajar aktif individual; 

(3) Ia dapat digunakan juga sebagai alat pembanding peta konsep yang dibuat 

pada awal dan akhir pembelajaran di kelas; (4) concept map membantu 

meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar.  

Keunggulan concept map terletak pada pemahaman yang terwakili di 

dalam concept map yang dihasilkan, proses pembuatan concept map, dan potensi 

proses memfasilitasi satu hubungan yang lebih wajar antara guru dan siswa 

(Munthe, 2009: 23) :  

1) Berbagi pemahaman  

       Concept map adalah suatu teknik pendidikan yang penuh kekuatan, karena 

baik siswa ataupun guru dapat membuat dan berbagi concept map sehingga 

tercipta berbagai pemahaman tentang suatu topik.  

2) Proses pembuatan concept map 

       Proses aktualisasi pemetaan konsep-konsep menuntut individu untuk 

menentukan hierarki konsep-konsep, memilih konsep-konsep untuk 

diinterkoneksikan. Proses aktualitas pengkonstruksian peta dapat mendorong 

siswa mengkonstruksi arti-arti.  
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3) Hubungan  

Concept map dapat membantu memfasilitasi hubungan yang lebih sepadan 

antara guru dan siswa.  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peta konsep 

dapat digunakan guru dan siswa untuk berbagi pemahaman, meningkatkan 

kreativitas si pembuat peta konsep, dan meningkatkan hubungan yang baik antara 

guru dan siswa karena dalam pembuatan peta konsep bimbingan guru sangat 

dibutuhkan agar peta konsep yang dibuat siswa tidak melewati batas materi yang 

diajarkan. 

2.1.7.   Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu alat bantu untuk 

mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui media pembelajaran 

seorang guru dapat berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. 

Menurut Rusman (2012: 160) media merupakan salah satu alat komunikasi 

penyampaian pesan, bermanfaat jika diimplementasikan dalam proses 

pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut media 

pembelajaran. Media pengajaran merupakan suatu alat bantu mengajar ada dalam 

komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh 

guru (Sudjana dan Rivai, 2010: 1). Senada dengan pernyataan tersebut Daryanto 

(2012:  8) berpendapat bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Dari sisi media belajar, 

kualitas dapat dilihat dari seberapa efektif media belajar digunakan oleh guru 

untuk meingkatkan intensitas belajar siswa. Ketepatan dalam pemilihan media 
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pembelajaran yang berkualitas  serta ketepatan dalam penggunaanya akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Menurut Munadi (2013: 7)  media pembelajaran dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber 

secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan antara pengirim dan penerima yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikan rupa dalam proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Kehadiran media membantu siswa memahami konsep tertentu yang sulit 

dijelaskan dengan bahasa verbal. Untuk memahami peranan media bagi siswa 

dalam proses mendapatkan pengalaman belajar, Edgar Dale melukiskan sebuah 

kercut pengalaman (cone of experience).  Kerucut pengalaman digunakan untuk 

menentukan alat bantu atau media yang sesuai agar siswa memperoleh 

pengalaman belajar secara mudah (Sanjaya, 2012: 165). 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale 
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Menurut Dale (dalam Munadi, 2013: 19) pengalaman belajar konkrit 

yang secara langsung dialami siswa terletak di bagian bawah kerucut. Di sinilah 

pengalaman belajar paling besar dan banyak memperoleh manfaat dengan cara 

mengalaminya sendiri. 

Berdasarkan kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan dapat diperoleh siswa melalui 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung objek 

yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh. Semakin 

tidak langsung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan 

siswa (Sanjaya, 2012: 165).  

Memperhatikan kerangka pengetahuan tersebut, maka kedudukan 

komponen media pengajaran dalam sistem proses belajar mengajar mempunyai 

fungsi yang sangat penting yaitu memberikan pengalaman belajar yang dapat 

diperoleh secara langsung. 

Menurut Munadi (2013: 54) media dalam proses pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yakni 1) media audio adalah 

media yang hanya melibatkan indera penglihatan dan hanya mampu melibatkan 

indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata; 

2) media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan; 3) media 

audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan 

sekaligus dalam satu proses; 4) multimedia yakni media yang melibatkan berbagai 

indera dalam proses pembelajaran. 
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Menurut Trianto (2010: 234) media pembelajaran memberikan manfaat, 

antara lain : (1) bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa 

dan tidak bersifat verbalistik; (2) metode pembelajaran lebih bervariasi; (3) siswa 

lebih aktif melakukan beragam aktivitas; (4) pembelajaran lebih menarik; dan (5) 

mengatasi keterbatasan ruang. 

2.1.8.   Media Audio Visual Sebagai Media Pembelajaran 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan untuk 

memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehingga 

mampu menciptakan proses pembelajaran yang harmonis. Hamdani (2011: 248) 

mengklasifikasikan jenis media  sebagai berikut: 

a) Media Visual 

       Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan media 

penglihatan. Media visual terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan dan 

media yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan adalah 

gambar diam dan gambar bergerak. Sedangkan media yang tidak dapat 

diproyesikan adalah gambar yang disajikan secara fotografik misalnya gambar 

tentang manusia, binatang dan lain sebagainya. Media ini biasanya digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan materi. 

b) Media Audio 

       Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suata dan 

program radio umum digunakan. 
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c) Media Audio visual 

       Media audio visual adalah media yang menggabungkan aspek penglihatan 

dan pendengaran dalam penyampaian pesannya.  

Secara umum media audio visual menurut teori kerucut Edgar Dale 

memiliki efektivitas yang tinggi daripada media visual dan audio. Adapun 

macam-macam media audio visual menurut Arsyad (2011: 47-54) adalah sebagai 

berikut: 

1) Sound Slide (film bingkai bersuara) 

       Sound Slide merupakan film bingkai yang dikombinasikan dengan suara. 

Program kombinasi film bingkai suara pada umumnya berkisar antara 10 sampai 

30 menit dengan jumlah gambar yang bervariasi dari 10 sampai 100 buah lebih. 

Slide bersuara dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari berbagai aplikasi 

komputer seperti: power point, camtasia, dan windows movie maker. 

2) Film dan video 

       Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana 

frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, 

sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Sama halnya dengan film, video 

dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan film dan video melukiskan gambar 

hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. 

3) Televisi 

       Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan sistem gambar diam dan 
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gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan 

peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan 

mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang 

dapat didengar. 

4) Komputer 

       Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi 

informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan 

dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer dewasa ini memiliki kemampuan 

untuk menggabungkan dan mengendalikan berbagai peralatan lainnya seperti CD 

player, video tape dan audio tape. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan media audio visual yang berupa 

teks, gambar, suara, video, animasi yang dibuat melalui aplikasi power point 

dengan  memanfaatkan LCD sebagai alat menayangkan. 

Siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan 

menggunakan media yang sesuai dengan kerakteristik tipe atau gaya belajarnya. 

Siswa yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila 

pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau 

film. Sementara siswa yang memiliki tipe belajar auditif, akan lebih suka belajar 

dengan media audio, seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih 

tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan 

media audio visual. (Daryanto, 2010: 16) 

Arsyad (2011: 8-10) menyatakan agar proses belajar mengajar dapat 

berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat 
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inderanya. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan 

mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti 

dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, siswa diharapkan akan 

dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi 

yang disajikan. Belajar dengan menggunakan indera ganda pandang dan dengar 

akan memberi keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar lebih banyak daripada 

jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan 

stimulus dengar. 

Kehadiran media membantu siswa memahami konsep tertentu yang sulit 

dijelaskan dengan bahasa verbal. Untuk memahami peranan media bagi siswa 

dalam proses mendapatkan pengalaman belajar, Edgar Dale melukiskan sebuah 

kercut pengalaman (cone of experience).  Kerucut pengalaman digunakan untuk 

menentukan alat bantu atau media yang sesuai agar siswa memperoleh 

pengalaman belajar secara mudah (Sanjaya, 2012: 165). 

Adapun kelebihan media audio visual, sebagai berikut : 

1) Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi 

memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

belajar mengajar yang lebih efektif. 

2) Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran 

sebagai salah satu komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi 

belajar yang diharapkan. 
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3) Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan 

isi pembelajaran. Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media 

dalam pembelajaran harus selalu melihat pada tujuan dan bahan ajar. 

4) Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai hiburan sehingga tidak 

diperkenankan untuk menggunakannya hanya untuk permainan atau 

memancing perhatian siswa. 

5) Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Fungsi ini 

mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran siswa dapat menangkap 

tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan cepat. 

6) Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. Pada umumnya, hasil belajar siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran akan tahan lama sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai 

tinggi. 

7) Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir. 

Oleh karena itu dapat mengurangi penyakit verbalisme (Hamdani, 2011: 249). 

       Sintaks penerapan media audio visual dalam pembelajaran yaitu : 

1) Menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan, seperti laptop, LCD dan 

speaker; 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran; 

3) Menyampaikan materi dengan media audio visual; 

4) Mengajukan pertanyaan mengenai materi; 

5) Membuat simpulan (Aritma, 2009). 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual yang digunakan guru dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS karena melibatkan indera 

ganda yaitu pandang dan dengar. 

2.1.9. Teori  Yang Mendukung Penerapan Strategi Concept Mapping 

Berbantuan Audio Visual 

2.1.9.1. Teori Belajar Bermakna David Ausubel 

Menurut Ausubel (dalam Winataputra 2008: 3.20) pada dasarnya orang 

memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Konsep-

konsep, prinsip, dan ide-ide yang disajikan pada siswa akan diterima oleh siswa. 

Dapat juga konsep ini ditemukan sendiri oleh siswa.  

Inti dari teori belajar Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. 

Menurut Dahar (dalam Trianto, 2007: 25) belajar bermakna merupakan suatu 

proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Yakinilah ini dan 

ajarlah ia demikian. Pernyataan inilah yang menjadi inti dari teori belajar Ausubel. 

Dengan demikian agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru 

harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif 

siswa. Berdasarkan  teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan 

pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-konsep awal yang 

sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari  (Trianto, 

2007: 25).  
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Teori belajar Ausubel mendukung strategi Concept Mapping ini melalui 

media audio visual karena jika dikaitkan dengan strategi pembelajaran 

berdasarkan masalah, siswa mampu mengerjakan permasalahan yang autentik 

sangat memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya untuk 

suatu penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata.  

2.1.9.2. Teori Belajar Konstruksivisme 

Esensi dari teori konstruksivisme adalah ide bahwa siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, 

dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri (Sugandi, 

2007: 82). 

Menurut Rifa‟i dan Anni (2012: 226) salah satu tujuan penggunaan 

pembelajaran konstruktivistik adalah peserta didik belajar cara-cara mempelajari 

sesuatu dengan cara memberikan pelatihan untuk mengambil prakarsa belajar. 

Untuk mendorong agar peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar, maka: 

(a) lingkungan belajar harus menunjukkan suasana demokratis, (b) kegiatan 

pembelajaran berlangsung interaktif terpusat pada peserta didik, dan (c) pendidik 

memperlancar proses belajar sehingga mampu mendorong peserta didik 

melakukan kegiatan belajar mandiri dan bertanggung jawab atas kegiatan 

belajarnya. 

Teori belajar konstruktivisme mendukung strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual karena dalam proses pembelajaran siswa akan diberikan 

stimulus oleh guru baik berupa strategi belajar, penciptaan lingkungan belajar dan 
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media pembelajaran agar siswa  membangun pengetahuan sendiri apa yang ada 

dalam pikirannya. 

2.1.9.3. Teori Perkembangan Piaget 

Menurut Piaget perkembangan kognitif manusia dibagi menjadi empat 

tingkat perkembangan berdasarkan usianya (Lapono, 2008: 1-20) yaitu: 

a. Sensorimotor inteligence (lahir-2 tahun), pada tahap ini perilaku terikat pada 

panca indera dan gerak motorik. Bayi belum mampu berpikir konseptual 

namun perkembangan kognitif telah dapat diamati. 

b. Preoperation thought  (2-7 tahun), pada tahap ini tampak kemampuan 

berbahasa, berkembang pesat penguasaan konsep. Bayi belum mampu 

berpikir konseptual namun perkembangan kognitif telah dapat diamati. 

c. Concrete Operation (7-11 tahun), pada tahap ini berkembang daya mampu 

anak berpikir logis untuk memecahkan masalah kongkrit. Konsep dasar 

benda, jumlah waktu, ruang, kausalitas. 

d. Formal Operations (11 tahun ke atas), pada tahap ini kecakapan kognitif 

mencapai puncak perkembangan. Anak mampu memprediksi, berpikir 

tentang situasi hipotesis, tentang hakekat berpikir serta mengapresiasi struktur 

bahasa dan berdialog. Sarkasme, bahasa gaul, mendebat, berdalih adalah sisi 

bahasa remaja merupakan cerminan kecakapan berpikir abstrak dalam atau 

melalui bahasa. 

Implikasinya dalam proses pembelajaran adalah saat guru 

memperkenalkan informasi yang melibatkan siswa menggunakan konsep-konsep, 
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memberikan waktu yang cukup untuk menemukan ide-ide dengan menggunakan 

pola-pola berfikir formal. 

Penelitian ini menggunakan ketiga dasar teori tersebut dalam 

menerapkan strategi pembelajaran. Karena dalam penerapan strategi ini siswa 

diajak untuk berpikir bersama mengkontruksikan konsep yang mereka miliki 

dengan mengaitkan konsep baru yang mereka terima sehingga mereka belajar 

lebih bermakna. Sedangkan teori Piaget digunakan sebagai dasar pijakan 

memahami karakter anak pada usianya dikelas rendah masih dalam tahap 

operasional konkrit sehingga membutuhkan media dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

2.1.10.  Implementasi Strategi Concept Mapping Berbantuan Audio Visual 

yang Terintegrasi dengan Scientific Approach 

Sebuah kelas dikatakan menggunakan strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual, jika menetapkan komponen utama pembelajaran efektif 

ini dalam pembelajarannya. Penerapan strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan seperti laptop, LCD 

dan speaker 

2. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran 

3. Guru menyajikan materi dengan bantuan media audio visual 

4. Guru mengajukan pertanyaan mengenai materi 

5. Siswa berkelompok melakukan curah gagasan 

6. Siswa menentukan konsep (topik) utama.  
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7. Siswa menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar 

8. Siswa menghubungkan konsep-konsep dengan garis. 

9. Siswa memberikan label di atas garis panah 

10. Guru meminta siswa menyajikan hasil tugas kelompok 

11. Guru dan siswa membuat simpulan 

 

2.2.  KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah terlebih dahulu 

dilakukan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Ferry Kurniawati (2012) yang dimuat dalam  Jurnal Diglib UNNES, dengan 

judul “Penerapan Strategi Peta Konsep dengan Media Audio Visual Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN Tugurejo 03 

KotaSemarang”. Hasil penelitian menunjukkan (1) Keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor 24 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 32 

dengan kategori baik, siklus III memperoleh skor 37 dengan kategori sangat baik. 

(2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 18,71 dengan kategori 

cukup, siklus II memperoleh rata-rata skor 23,09 dengan kategori baik, siklus III 

memperoleh rata-rata 31,92 dengan kategori sangat baik. (3) Persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus I 51,28%, meningkat pada siklus II menjadi 

74,35%, dan meningkat pada siklus III menjadi 89,74%. Hal ini menunjukkan 

bahwa melalui strategi Concept Mapping dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Tugurejo 03 Kota Semarang. 
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Wahyu Martha Setyani (2013) dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui Strategi Concept Mapping dengan Media Audio Visual 

pada Siswa Kelas II SDN Karanganyar 01 Kota Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I dengan persentase 65%, 

siklus II dengan persentase 75% dan pada siklus III meningkat dengan persentase 

87,5%. (2) Aktivitas siswa pada siklus I adalah 58,5, pada siklus II meningkat 

menjadi 72,7% dan meningkat lagi pada siklus III sebesar 83,8%. (3) Persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus I 56,8%, meningkat pada siklus II menjadi 70,5% 

dan meningkat pada siklus III menjadi 79,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

melalui strategi Concept Mapping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Karanganyar 01 Kota Semarang. 

Suradji.2010.Upaya Meningkatkan Prestasi Berbahasa Indonesia 

(Keterampilan Berpidato) Melalui Media Audio Visual Siswa Kelas V SDN 02 

Tegalsari Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret. Penelitian 

dilakukan sebanyak dua siklus diperoleh hasil rerata hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran pada siklus I sebesar 72 % , pada 

siklus II sebesar 88 %. Pada siklus 1 sebanyak 72 % yang memperoleh nilai ≥ 

60,0 dan pada siklus 2 sebanyak 88 % yang memperoleh nilai  ≥ 60,0. Hal ini 

menunjukkan bahwa media audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

keterampilan berbicara. 
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Dika, Perdana Anjaya.2011. Penggunaan Media Audio Visual Bilangan 

Bulat dapat Meningkatkan Keterampilan Menjumlah dan Mengurangkan 

Bilangan Bulat pada Siswa Kelas IV SD N 02 Ngringo Jaten Karanganyar Tahun 

2011. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret. Hasil penelitian pada siklus I 

peningkatan keterampilan menjumlah dan mengurangkan mencapai 65%, nilai 

rerata kelas adalah 66, tetapi 35% siswa nilainya belum mencapai KKM, 

sedangkan kondisi awalnya rerata kelas hanya sebesar 58, ketuntasan hanya 

mencapai 42,5%. Sedangkan siswa yang belum tuntas mencapai 57,5%. Pada 

siklus I ada peningkatan namun masih banyak siswa yang belum mencapai KKM, 

sehingga dilanjutkan ke siklus II. Pada siklus II ketuntasan mencapai 75%, nilai 

rerata kelas adalah 71,5, Sedangkan siswa yang belum tuntas mencapai 25%. 

Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media audio visual bilangan 

bulat dapat meningkatkan keterampilan menjumlah dan mengurangkan bilangan 

bulat pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. 

Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah didapatkan akan digunakan 

sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti dengan diterapkan strategi Concept Mapping berbantuan media audio 

visual diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS karena dengan 

diterapkannya strategi pembelajaran  dan media ini akan meningkatkan 

kemampuan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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2.3.  KERANGKA BERPIKIR 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang masih mengalami beberapa masalah. Masalah yang paling urgen adalah 

pada pembelajaran IPS. Hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS masih belum 

optimal hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tidak mencapai 

kriteriaketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah (KKM = 62). Dari 40 siswa, 

22 siswa atau sekitar 55% siswa tidak tuntas, sehingga pembelajaran 

inidikategorikan tidak berhasil karena keberhasilannya tidak mencapai 50%. Hal 

ini disebabkan guru belum menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif, selama pembelajaran guru kurang maksimal memanfaatkan media 

pembelajaran. Selain itu guru kurang melibatkan keseluruhan siswa untuk aktif 

dalam diskusi, hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon dengan baik 

selama kegiatan diskusi berlangsung. 

Selain dari guru, kualitas pembelajaran IPS masih rendah juga disebabkan 

oleh siswa. Sebagian besar siswa kelas V kurang antusias dan bersikap pasif 

dalam mengikuti pembelajaran IPS. Hanya beberapa siswa saja yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar sedangkan yang lainnya bersikap pasif dan 

cenderung tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Selain itu kepasifan siswa 

juga terjadi dalam kegiatan diskusi kelompok. Pada saat kegiatan diskusi hanya 

beberapa siswa yang mau berbicara atau menyampaikan pendapat dalam diskusi 

untuk menyelesaikan lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Keberanian 

siswa untuk mengungkapkan pendapat ide dalam diskusi kelompok masih kurang, 

banyak didominasi oleh beberapa siswa dan yang lain tidak berpendapat. Hal ini 
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menyebabkan tujuan dari kerja kelompok untuk mengaktifkan seluruh siswa 

dalam pembelajaran IPS tidak tercapai.  

Melihat kondisi tersebut, peneliti merencanakan untuk melakukan tindakan 

perbaikan dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual, karena tim kolaborasi yakin dengan 

keberhasilanperpaduan strategi dan media ini. Alasan yang mendasari penggunaan 

strategi Concept Mapping yaitu sangat memotivasi siswa untuk aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran IPS karena siswa akan lebih mudah untuk memahami 

materi dengan mempelajari inti atau konsep-konsep materi yang telah disesuaikan 

dengan konsep yang dimiliki siswa sebelumnya. Dipadukan dengan media audio 

visual dalam pembelajaran IPS yaitu bisa membangkitkan minat siswa ketika 

menerima pelajaran. Selain itu dengan adanya media audio visual ketika proses 

pembelajaran akan membantu siswa dengan mudah memahami materi yang 

sedang ditayangkan sehingga dapat menyikapi masalah-masalah sosial yang ada 

di sekitarnya karena melibatkan indera ganda yaitu pandang dan dengar. 

Dengan demikian pembelajaran IPS yang berlangsung akan lebih bermakna 

karena siswa tidak hanya mendengar penjelasan dari guru tetapi juga aktif mencari 

informasi, sehingga motivasidan minat belajar siswa meningkat dan pembelajaran 

akan berlangsung optimal. Yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan 

kualitas pembelajaran yang meliputi meningkatnya keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa. 

Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan 

bagan di bawah ini: 
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Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

Kualitas pembelajaran belum optimal ditandai oleh hal-hal berikut: 

1. Guru belum maksimal menggunakan model pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif. 

2. Guru kurang maksimal memanfaatkan media pembelajaran 

3. Guru kurang melibatkan siswa dalam diskusi. 

4. Siswa kurang antusias dan bersikap pasif 

5. Siswa kurang berani mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi 

kelompok 

6. Hasil belajar IPS rendah dilihat dari 40 siswa hanya 18 siswa (45%) 

siswa yang tuntas dalam belajar, sedangkan 22 siswa (55%) hasil 

belajarnya masih di bawah KKM 

KONDISI 

AWAL 

Dengan menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

. Langkah-langkahnya yaitu:  

1. Guru menyiapkan kebutuhan teknis yang diperlukan seperti laptop, 

LCD dan speaker  

2. Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran 

3. Guru menyajikan materi dengan bantuan media audio visual  

4. Guru mengajukan pertanyaan mengenai materi  

5. Siswa berkelompok melakukan curah gagasan  

6. Siswa menentukan konsep (topik) utama.  

7. Siswa menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk 

gambar 

8. Siswa menghubungkan konsep-konsep dengan garis.  

9. Siswa memberikan label di atas garis panah 

10. Guru meminta siswa menyajikan hasil tugas kelompok 

11. Guru dan siswa membuat simpulan 

 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Kualitas pembelajaran IPS meningkat ditandai hal-hal berikut: 

1. Guru sudah menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif. 

2. Guru sudah maksimal memanfaatkan media pembelajaran. 

3. Guru sudah melibatkan siswa dalam diskusi. 

4. Siswa antusias dan bersikap aktif. 

5. Siswa berani mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi 

kelompok 

6. Hasil belajar IPS meningkat yaitu sebanyak minimal 75% siswa 

mengalami belajar tuntas dengan KKM sebesar   62. 
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2.4.  HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir tersebut, 

hipotesis tindakan penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar IPS pada siswa kelas V di SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

meningkat. 
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Perencanaan 

Observasi 

Refleksi SIKLUS I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

SIKLUS II 

? 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN  

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas. Pelaksanaan penelitian ini terdiri atas beberapa siklus. Menurut Arikunto 

(2012:16) setiap siklus terdiri atas 4 tahap yang lazim dilalui, yaitu perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Prosedur tersebut 

dilakukan secara berulang sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai. Adapun alur dari tahapan penelitian tindakan kelas dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 3.1. Skema Langkah PTK, Kemmis dan MC Taggart  

(dalam Arikunto, 2010: 137) 
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Berdasarkan skema tersebut, maka dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.1.1. Perencanaan 

Arikunto (2012: 17) menjelaskan bahwa dalam tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu data awal hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian 

produk serta pedoman penilaian karakter sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan dengan menerapkan strategi Concept Mapping. 

3) Menyiapkan media audiovisual dan alat evaluasi berupa tes keterampilan 

proses serta lembar kerja siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, 

aktivitas siswadalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan,catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat perekam (foto 

dan video). 

3.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Arikunto (2012:18), penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang 

merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan 
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tindakan di kelas. Sebagai pelaksana guru harus ingat dan berusaha menaati apa 

yang dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-

buat. 

Dalam pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan selama 3 x 35 menit. Siklus pertama 

dilaksanakan pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual  pada KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.Siklus berikutnya dilaksanakan dengan 

materi yang sama namun dengan indikator yang berbeda. Siklus kedua dan ketiga 

yaitu melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus sebelumnnya sampai 

mencapai indikator keberhasilan. 

3.1.3. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan 

oleh pengamat (Arikunto, 2012: 19).Tahap observasi peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Tahap ini berjalan bersamaan dengan saat 

pelaksanaan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, jadi 

keduanya berjalan dalam waktu yang sama. 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat 

untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui penerapan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual.  
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3.1.4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan (Arikunto, 2012: 19). Kegiatan refleksi ini dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan guru kolaborator, yaitu untuk menganalisis data hasil 

penelitian. Setelah mengkaji hasil belajar siswa dan hasil pengamatan pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta melihat ketercapaian indikator 

kinerja maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus dua agar pelaksanaannya 

lebih efektif. Peneliti juga melihat apakah indikator kinerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya telah tercapai. Bila belum tercapai maka peneliti melanjutkan siklus 

berikut sampai mencapai indikator penelitian. 

 

3.2.  PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1. Siklus Pertama 

3.2.1.1. Perencanaan  

a) Menyusun perangkat pembelajaran berupapenggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian produk 

serta pedoman penilaian karakter dengan KD 2.2 menghargai jasa dan 

peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

dengan indikator : 2.2.1 menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan 

PPKI; 2.2.2 menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia; 2.2.3 menganalisis hasil sidang BPUPKI dan PPKI; 
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2.2.4 membuat Concept Mapping proses pembentukan BPUPKI dan PPKI 

meliputi waktu, tujuan, hasil sidang. 

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide audio visual 

berupa teks, gambar, suara, video yang berhubungan dengan materi. 

c) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru, serta 

lembar angket untuk siswa. 

d) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

       Guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

b. Berdo‟a dan Absensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan apersepsi 

“Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan melawan 

penjajah bangsa Jepang. Perjuangan mewujudkan kemerdekaan 

dilakukan dengan perjuangan fisik dan melalui organisasi modern. Nah 

pada hari ini kita akan mempelajari perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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c. Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati slide audio visual berupa teks, gambar, suara, video 

tentang proses pembentukan BPUPKI dan PPKI yang ditayangkan 

guru. (tahap mengamati) 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi 

yang ditampilkan. (tahap menanya) 

3. Siswa menyebutkan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan.(tahap menanya dan menalar ) 

b. Elaborasi 

1. Siswa bekerja sama di dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari 5 

siswa untuk mengerjakan LKS yang sudah diberikan. 

2. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya melakukan curah gagasan 

mengenai pembuatan peta konsep tentang pembentukan BPUPKI dan 

PPKI. (tahap mencoba) 

3. Siswa membuat Concept Mapping dengan menuliskan keterkaitan 

hubungan antar konsep secara berkelompok tentang pembentukan 

BPUPKI dan PPKI. (tahap menalar dan mencoba) 

4. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(tahap mengkomunikasikan) 

5. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain.  
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c. Konfirmasi  

1. Guru memberi umpan balik, reward bagi kelompok terbaik dan 

penguatan terhadap seluruh kelompok.(tahap menanya, menalar, 

mengkomunikasikan ) 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.(tahap 

menanya) 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengansiswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi tertulis. 

c. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 

3.2.1.3. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti, antara lain: 

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. 

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada materi 

perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menggunakan strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual. 

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/Ilmiah. 

 

 



73 
 

 

3.2.1.4. Refleksi  

a) Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus pertama. 

b) Melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus pertama. 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dari segi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

d) Peneliti bersama kolaborator merencanakan perencanaan perbaikan untuk 

siklus selanjutnya. 

3.2.2.  Siklus Kedua 

3.2.2.1. Perencanaan 

a) Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian produk 

serta pedoman penilaian karakter dengan materi jasa dan peran tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan KD 2.2 

menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia dengan indikator : 2.2.5 menjelaskan pentingnya 

proses perumusan dasar negara Indonesia; 2.2.6 membandingkan rumusan 

Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila; 2.2.7 membuat kronologi proses 

perumusan dasar negara Indonesia. 

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide audio visual 

berupa teks, gambar, suara, video yang berhubungan dengan materi. 
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c) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru, serta 

lembar angket untuk siswa. 

d) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

       Guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

b. Berdo‟a dan Absensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan apersepsi menyanyikan lagu Garuda Pancasila 

Pancasila dan bertanya “Anak-anak dasar negara Indonesia disebut apa? 

Bagaimana isi dari dasar negara tersebut? Apakah kalian tahu bagaimana 

proses perumusan dasar negara?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati tayangan slide audio visual berupa teks, gambar, 

suara, video tentang proses perumusan dasar negara yang ditayangkan 

guru. (tahap mengamati) 
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2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan tayangan 

audio visual yang ditampilkan. (tahap menanya) 

3. Siswa membandingkan rumusan piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila.(tahap menanya dan menalar) 

b. Elaborasi 

1. Siswa bekerja sama di dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari 5 

siswa untuk mengerjakan LKS yang sudah diberikan. 

2. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya melakukan curah gagasan 

mengenai pembuatan peta konsep tentang kronologi perumusan dasar 

negara. (tahap mencoba) 

3. Siswa membuat Concept Mapping dengan menuliskan keterkaitan 

hubungan antar konsep secara berkelompok tentang pembentukan 

BPUPKI dan PPKI. (tahap menalar dan mencoba) 

4. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(tahap mengkomunikasikan) 

5. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain.  

c. Konfirmasi  

1. Guru memberi umpan balik, reward bagi kelompok terbaik dan 

penguatan terhadap seluruh kelompok.(tahap menanya, menalar, 

mengkomunikasikan ) 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.(tahap 

menanya) 
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4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengansiswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi tertulis. 

c. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 

3.2.2.3. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti, antara lain: 

a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. 

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada materi 

perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menggunakan strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual. 

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/Ilmiah. 

3.2.2.4. Refleksi  

a) Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus kedua. 

b) Melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaranyang dilakukan pada siklus 

kedua 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dari segi 

aktivitas siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar. 
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d) Peneliti melakukan perbandingan pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

pertama dan kedua. 

e) Peneliti bersama kolaborator merencanakan perencanaan perbaikan untuk 

siklus selanjutnya. 

3.2.3. Siklus Ketiga 

3.2.3.1. Perencanaan  

a) Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian produk 

serta pedoman penilaian karakter dengan KD 2.2 menghargai jasa dan 

peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

dengan indikator : 2.2.8 menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan; 2.2.9 

menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan; 2.2.10 

mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan 

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide audio visual 

berupa teks, gambar, suara, video yang berhubungan dengan materi. 

c) Menyiapkan lembar pengamatanaktivitas siswa dan keterampilan guru, serta 

lembar angket untuk siswa. 

d) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

b. Berdo‟a dan Absensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “Pada 

pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari proses perumusan dasar 

negara. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, coba sebutkan 

rumusan Pancasila?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati tayangan slide audio visual berupa teks, gambar, 

sura, video tentang peran tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan.(tahap 

mengamati) 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan tayangan 

audio visual yang ditampilkan. (tahap menanya) 

3. Siswa menyebutkan tokoh yang berperan dalam persiapan 

kemerdekaan. (tahap menanya dan menalar) 

b. Elaborasi 

1.  Siswa bekerja sama di dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari 5 

siswa untuk mengerjakan LKS yang sudah diberikan. 
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2. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya melakukan curah gagasan 

mengenai pembuatan peta konsep tentang pembentukan BPUPKI dan 

PPKI. (tahap mencoba) 

3. Siswa membuat Concept Mapping dengan menuliskan keterkaitan 

hubungan antar konsep secara berkelompok tentang tokoh-tokoh dan 

perananannya dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. (tahap 

menalar dan mencoba) 

4. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(tahap mengkomunikasikan) 

5. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain.  

c. Konfirmasi  

1. Guru memberi umpan balik, reward bagi kelompok terbaik dan 

penguatan terhadap seluruh kelompok.(tahap menanya, menalar, 

mengkomunikasikan ) 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.(tahap 

menanya) 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi tertulis. 

c. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 

3.2.3.3. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti, antara lain: 
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a) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

menggunakan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. 

b) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada materi 

perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menggunakan strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual. 

c) Melakukan pengumpulan data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

setelah menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual yang 

terintegrasi dengan pendekatan saintifik/Ilmiah. 

3.2.3.4. Refleksi  

a) Peneliti bersama kolaborator mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan 

efek tindakan yang ditimbulkan pada siklus kedua. 

b) Melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus ketiga. 

c) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua dari segi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. 

d) Membuat kesimpulan pelaksanaan tindakan pada siklus III. 

 

3.3.  SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas serta siswa kelas V SDN 

Mangkangkulon 01 yang berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 23 siswa laki-laki 

dan 17 siswa perempuan. 
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3.4.  TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang yang terletak di Jalan Raya Walisongo km 15, Mangkangkulon, 

Semarang. 

 

3.5.  VARIABEL/FAKTOR YANG DISELIDIKI 

Variabel/Faktor-faktor yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual. 

 

3.6. DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1. Guru  

Sumber data yang berasal dari guru pada penelitian ini diperoleh dari 

lembar pengamatan keterampilan guru pada proses pembelajaran dan catatan 

lapangan saat strategi Concept Mapping berbantuan audio visual diterapkan.  
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3.6.1.2. Siswa 

Sumber data yang berasal dari siswa diperoleh dari data awal hasil belajar 

siswa sebelum dikenai tindakan, hasil pengamatan aktivfitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual, catatan 

lapangan, wawancara, dan hasil evaluasi pembelajaran. 

3.6.1.3. Data Dokumen 

Sumber data yang berasal dari dokumen diperoleh dari data awal hasil tes, 

hasil pengamatan selama proses pembelajaran, catatan lapangan, daftar nilai siswa 

dan hasil foto selama pelaksanaan tindakan. 

3.6.2. Jenis Data 

3.6.2.1.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data mentah berupa angka dan analisis 

dilakukan dengan perhitungan statistik pada akhir pengumpulan data (Suprapto, 

2013: 43). Data kuantitatif ini diwujudkan dari hasil belajar siswa setelah 

mengikuti proses pembelajara IPS dengan strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual.  

3.6.2.2.  Data Kualitatif 

Menurut Suprapto (2013: 43) data kualitatif yaitu data mentah berbentuk 

kata-kata, kalimat dan kadang-kadang dilengkapi dengan foto. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, angket, serta catatan lapangan dengan 

menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. 
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3.6.3.    Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik non tes dan tes. 

3.6.3.1.  Non tes 

Teknik non tes yang digunakan antara lain adalah observasi, catatan 

lapangan, angket, dan metode dokumentasi 

3.6.3.1.1. Observasi 

Menurut Suprapto (2013: 82) observasi adalah pengamatan yang disertai 

pencatatan secara sistematik tentang fenomena-fenomena yang diteliti.Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan Hamdani (2011: 312) observasi adalah suatu 

teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa 

yang tampak dan terlihat sebenarnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 

obsevasi adalah proses mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi dari kejadian 

atau situasi. 

Metode observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui keterampilan 

guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menerapkan strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual dilakukan selama pembelajaran 

bersama kolaborator. Dalam melakukan observasi ini peneliti menggunakan 

instrumen lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa.  

3.6.3.1.2. Catatan Lapangan 

Menurut Arikunto (2009: 207) catatan lapangan berisi catatan guru 

selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 
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pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi.  

Menurut Muslich (2009: 60), teknik ini sejenis dengan catatan anekdot, 

tetapi mencakup kesan dan penafsiran subyektif. Deskripsi boleh mencakup 

rujukan atau pendapat, misalnya materi pelajaran yang menarik siswa, tindakan 

guru yang kurang terkontrol, perilaku siswa yang mengganggu situasi kelas dan 

sebagainya. Catatan lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

pada saaat observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

3.6.3.1.3. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang 

yang akan diukur atau responden (Arikunto, 2002:28). Angket atau kuesioner 

merupakan alat pengumpul data yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab atau direspon oleh responden (Sukmadinata, 2011: 219). Dalam 

penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon 

siswa setelah melaksanakan pembelajaran. 

3.6.3.1.4. Dokumentasi 

Menurut Sukmadinata (2011: 221) dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran IPS menggunakan strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual. 
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3.6.3.2.  Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1-5).  

Jadi tes adalah alat untuk memperoleh informasi baik kondisi, 

perkembangan atau perubahan yang diinginkan pada murid atau kelompok murid. 

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa yang ditunjukkan pada  kemampuan dasar atau prestasi belajar siswa. Tes 

diberikan untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa. Tes ini dikerjakan 

siswa secara individu setelah mempelajari suatu materi dengan dengan 

menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Tes ini dilakukan 

pada saat proses pembelajaran dan tes akhir pembelajaran pada setiap siklus. 

 

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1.  Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif (IPS) yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan skor yang dicapai 

siwa saat evaluasi, menentukan presentase ketuntasan belajar, dan menghitung 

mean (rata-rata kelas).Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menentukan skor 

       Menurut Poerwanti (2008: 6.15-6.16) rumus untuk menghitung skor siswa 

dengan metode PAP yaitu: 
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Skor = 
 

  
 x 100%   (rumus bila menggunakan skala 100) 

Keterangan: 

B  = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau jumlah 

skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk penguraian). 

    = skor teoritis 

b. Menentukan presentase ketuntasan belajar  

Menggunakan rumus sebagai berikut: 

% ketuntasan belajar klasikal =  
                        

                    
 x 100% 

(Aqib, dkk. 2011: 41) 

Hasil penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang dengan KKM klasikal 

dan individual dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1.  

Kriteria Ketuntasan belajar 

 

Kriteria ketuntasan klasikal Kriteria Ketuntasan individu Kualifikasi 

≥75% ≥ 62 Tuntas 

<75% <62 Tidak Tuntas 

Sumber : SK KKM SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan tidak 

tuntas. 

c. Menghitung nilai rata-rata kelas / mean dengan rumus :  

 ̅ = 
∑  

∑  
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Keterangan: 

 ̅ = mean (rata-rata) 

∑   = jumlah semua nilai siswa 

∑   = jumlah banyak data  (Herrhyanto, 2008: 4.2) 

3.7.2.  Kualitatif  

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa data hasil observasi 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dan catatan lapangan dianalisis 

dengan deskriptif kualitatif.  

Menurut (Arikunto 2009: 131) Data kualitatif adalah data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa 

tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan 

atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif). Data kualitatif juga 

merupakan bagian integral dari pengumpulan data di lapangan berupa data hasil 

observasi, aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran IPS, serta hasil 

catatan lapangan. Cara mengelola data skor dapat dilakukan sebagai berikut : 

a) menentukan skor maksimal 

b) menentukan skor minimal 

c) mencari median 

d) membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut: 
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 n1  n2  n3  n4 

R   ,  ,  ,  T 

  k1  k2  k3 

Jika R = skor terendah  

T = skor tertinggi  

k1 = kuartil pertama  

k2 = kuartil kedua 

k3 = kuartil ketiga  

n = banyaknya skor = ( T-R)  

Letak k1 = 
 

 
  n  

Letak  k2 = 
 

 
   n  

Letak  k3 = 
 

 
  n 

Nilai yang diperoleh dari lembar observasi kemudian dikonversikan 

dengan tabel ketuntasan data kualitatif untuk mengetahui rentang nilai dan 

kategorinya.  

Tabel 3.2 

Rentang dan Kategori 

 

Kriteria ketuntasan Kategori Kualifikasi 

k3 ≤ skor ≤ T Sangat baik Tuntas 

k2 ≤ skor <k3 Baik Tuntas 

k1 ≤ skor <k2 Cukup Tidak Tuntas 

R≤ skor <k1 Kurang Tidak Tuntas 
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Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru dan aktivitas siswa 

sebagai berikut: 

1) Pedoman Penilaian Keterampilan Guru 

       Jumlah indikator keterampilan guru adalah 9 dengan setiap indikator terdiri 

atas 4 deskriptor, sehingga nilai terendah (R) adalah 9 dan nilai tertinggi (T) 

adalah 36. Banyaknya skor adalah 27 . 

Letak k1 

 = 
 

  
 n  

= 
 

  
 (27) 

 = 6,75 

Nilai k1 

=Letak k1 + R 

= 6,75 + 9 

=15,75 

Jadi k1 adalah 

15,75 

k2 = median  

Letak k2 = 
 

 
 n 

=
 

 
(27) 

= 13,5 

Nilai k2 

=Letak k2 + R 

= 13,5 + 9 

= 22,5 

Jadi k2 adalah 22,5 

k3 = kuartil ketiga 

Letak k3= 
 

 
 n 

= 
 

  
 (27) 

= 
 

  
 x 86 

= 20,25 

Nilai k3 

=Letak k3 + R 

= 20,5 + 9 

= 29,25 

Jadi k3 adalah 

29,25 

K4= nilai 

Maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi k4 adalah 

36 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual sebagai berikut. 
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Tabel 3.3.  

Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

 

Skor Kategori 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor <29,25 Baik 

15,75 ≤ skor <22,5 Cukup 

9≤ skor <15,75 Kurang 

 

2) Pedoman Penilaian Aktivitas Siswa 

       Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 8 dengan setiap indikator terdiri atas 4 

deskriptor, sehingga nilai terendah (R) adalah 8 dan nilai tertinggi (T) adalah 32. 

Banyaknya skor adalah 24. 

Letak k1 

 = 
 

  
 n  

= 
 

  
 (24) 

= 6 

Nilai k1 

=Letak k1 + R 

= 6 + 8 

=14 

Jadi k1 adalah 14 

k2 = median  

Letak k2 = 
 

 
 n 

=
 

 
(24) 

= 12 

Nilai k2 

=Letak k2 + (R-1) 

= 12 + 8 

= 20 

Jadi k2 adalah 20 

k3 = kuartil ketiga 

Letak k3 = 
 

 
 n  

= 
 

 
 (24)  

= 18 

Nilai k3 

=Letak k3 + R 

= 18 + 8 

= 26 

Jadi k3 adalah 26 

K4= nilai 

Maksimal 

 

 

 

 

 

 

Jadi k4 adalah 

32 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh kriteria penilaian aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual sebagai berikut. 
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Tabel 3.4.  

Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

26≤ skor ≤ 32 Sangat baik 

20≤ skor < 26 Baik 

14≤ skor < 20 Cukup 

8≤ skor <14 Kurang 

 

3.8.  INDIKATOR KEBERHASILAN 

Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat meningkatkan 

hasil belajar pembelajaran IPS dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual meningkat dengan kriteria baik yaitu 22,5 

≤ skor <29,25. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual meningkat dengan kriteria baik 20≤ skor < 26. 

c. Hasil belajar siswa mengalami ketuntasan klasikal sebesar 75% memperoleh 

nilai ≥ 62 yaitu sekitar 30 dari 40 siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 

Kota Semarang mengalami ketuntasan belajar kognitif dalam pembelajaran 

IPS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. HASIL PENELITIAN 

       Pembahasan hasil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual pada 

siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang terlaksana dalam tiga 

siklus dengan setiap siklusnya satu kali pertemuan selama tiga jam pelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang berupa keterampilan guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar IPS siswa di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

Hasil tes tersebut diperoleh dari observasi pada saat pembelajaran dan evaluasi 

yang dilaksanakan di setiap akhir pertemuan pada setiap siklus untuk melihat dan 

mengukur peningkatan pemahaman materi koperasi oleh siswa. Data kualitatif 

yang diperoleh yaitu berupa hasil observasi pada saat berlangsungnya 

pembelajaran yang berupa keterampilan guru dan aktivitas siswa yang disajikan 

dalam bentuk data kualitatif dan deskripsi. Hasil tes yang diperoleh di setiap 

evaluasi berupa data kuantitatif. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang 

terdiri atas keterampilan  guru, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS, 

dan hasil belajar IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

       Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal  17 Maret 

2014. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan menerapkan strategi Concept 
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Mapping berbantuan audio visual dengan materi persiapan kemerdekaan 

Indonesia Hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan pada 

siklus I ini akan dipaparkan sebagai berikut : 

4.1.1.1. Perencanaan 

a) Menyusun perangkat pembelajaran berupapenggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian 

produk serta pedoman penilaian karakter dengan KD 2.2 menghargai jasa 

dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia dengan indikator : 2.2.1 menjelaskan proses pembentukan 

BPUPKI dan PPKI; 2.2.2 menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam 

usaha persiapan kemerdekaan Indonesia; 2.2.3 menganalisis hasil sidang 

BPUPKI dan PPKI; 2.2.4 membuat Concept Mapping proses pembentukan 

BPUPKI dan PPKI meliputi waktu, tujuan, hasil sidang. 

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide audio visual 

berupa teks, gambar, suara, video yangberhubungan dengan materi. 

c) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru, 

serta lembar angket untuk siswa. 

d) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

       Kegiatan pada pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 

Maret 2014 meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup 



94 
 

 

dengan alokasi waktu 3x35 menit. Adapun paparan mengenai kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Pra kegiatan (5 menit) 

       Guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat. Kemudian guru 

mengecek kehadiran siswa dengan memberikan pertanyaan “Anak-anak, siapa 

yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab “masuk semua bu”. kemudian 

guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat tulis serta peralatan lain 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga menyiapkan media yang akan 

digunakan, yaitu berupa media audio  visual, layar LCD, speaker  dan laptop yang 

akan digunakan. 

b) Kegiatan awal (10 menit)  

       Kegiatan awal dilakukan kurang lebih 10 menit. Guru melakukan apersepsi 

yaitu siswa diajak tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas “Anak-anak 

kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan melawan penjajah bangsa Jepang, 

Jepang menjajah Indonesia berapa tahun?”, siswa menjawab ”3,5 tahun bu”, lalu 

guru bertanya lagi, bagaimana perjuangan para pahlawan kita merebut 

kemerdekaan? , siswa menjawab “pahlawan mengorbankan jiwa dan raganya bu, 

dari sini guru mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan 

dibahas mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c) Kegiatan Inti (70 menit) 

 

       Kegiatan inti diawali dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah 

kegiatan untuk menggali tingkat pemahaman siswa akan materi yang akan 
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diajarkan. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan meminta siswa mengamati 

tayangan audio visual tentang usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang 

ditayangkan guru melalui layar LCD (tahap mengamati). Kemudian siswa 

bersama guru melakukan tanya jawab tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI 

(tahap menanya). 

       Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Kegiatan ini diawali 

dengan pembentukan kelompok yang beranggotakan 5 siswa secara heterogen. 

Guru membagikan lembar kerja siswa berupa penugasan membuat Concept 

Mapping atau peta konsep tentang materi yang telah ditampilkan melalui tayangan 

audio visual. (tahap menalar, mencoba). Setelah membuat peta konsep perwakilan 

kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya (tahap 

mengkomunikasikan). Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok 

yang maju di depan.  

       Kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi yaitu guru memberikan umpan 

balik terhadap hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap semua kelompok 

penghargaan bagi kelompok yang terbaik.  

d) Kegiatan Penutup (20 menit) 

       Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 20 menit. Guru bersama siswa 

menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama, 

yaitu mengenai proses pembentukan BPUPKI dan PPPKI, peran BPUPKI dan 

PPKI, serta hasil sidang BPUPKI dan PPKI. Setelah itu guru membagikan soal 

evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Siswa yang sudah selesai 
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mengerjakan mengumpulkan hasil pekerjaanya. Terakhir guru menyampaikan 

salam penutup dan mengakhiri pelajaran.        

4.1.1.3. Observasi  

       Data observasi penelitian siklus I yang dilakukan berasal dari hasil 

pengamatan keterampilan guru yang dilakukan guru dalam mengajar, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar. Hal ini penting karena dapat menentukan presentase 

keberhasilan pembelajaran. 

4.1.1.3.1. Paparan Observasi Keterampilan Guru  

       Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran 

IPS tentang materi usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia akan dapat 

menentukan tingkat persentase keuksesan dalam pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. pada siklus I diperoleh nilai keterampilan guru dalam mengajar. Maka 

persentase siklus I diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1.  
Hasil Obervasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

No Indikator Pengamatan Skor 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 2 

2. 
Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan 

variasi) 
3 

3. 
Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
2 

4. Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 2 

5. 
Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan 

mengelola kelas) 
2 

6. 
Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan  

pembelajaran perorangan) 
3 

7. 
Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 
2 

8. 
Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 
2 
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9. 
Membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan umpan 

balik (keterampilan menutup pelajaran) 
2 

Jumlah Skor 20 

Kriteria Cukup 

 

       Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan 

tindakan siklus I adalah skor keterampilan guru yang diperoleh 20 dan termasuk 

dalam kategori cukup. Perolehan skor tiap indikator keterampilan guru juga dapat 

dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.1. Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

     Berdasarkan pemaparan tabel 4.1 dan diagram pada gambar 4.1, dapat 

dijabarkan lebih lanjut hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual sebagai berikut: 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

        Pelaksanaan tindakan siklus I ini pada indikator keterampilan membuka 

pelajaran, skor yang diperoleh 2. Deskriptor yang muncul dalam keterampilan 
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membuka pelajaran adalah mengadakan apersepsi dan mengemukakan tujuan 

pembelajaran. Sedangkan deskriptor menarik perhatian siswa dengan gaya 

mengajar dan menimbulkan motivasi dan memperhatikan minat siswa tidak 

tampak. 

b) Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan variasi) 

Keterampilan guru mengadakan variasi dengan menggunakan media audio 

visual mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul dalam keterampilan 

mengadakan variasi adalah media yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat 

jelas, media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan media yang 

digunakan sesuai dengan karakteristik siswa. Sedangkan deskiptor media yang 

ditampilkan menarik tidak tampak.  

c) Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan) 

       Indikator menjelaskan materi pembelajaran mendapatkan skor 2. Deskriptor 

yang muncul dalam keterampilan menjelaskan adalah kejelasan dalam 

menyampaikan penjelasan dan memberikan tekanan. Guru belum memberikan 

contoh dan ilustrasi dan memberi kesempatan bertanya pada siswa mengenai 

materi yang sedang dijelaskan. 

d) Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 

       Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan pada siswa mendapatkan 

skor 2 dikarenakan hanya 2 deskriptor yang muncul yaitu mengungkapkan 

pertanyaan secara singkat dan jelas serta memberi waktu untuk berpikir. Guru 

belum memberi pertanyaan secara bergiliran kepada semua siswa. Pemberian 
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tuntunan kepada siswa yang mengalami kesulitan juga belum diberikan guru 

kepada siswa yang mengikuti pembelajaran. 

e) Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

       Keterampilan guru dalam mengkondisikan kelas selama pembelajaran 

mendapatkan skor 2. Deskriptor yang muncul yaitu menunjukkan sikap tanggap 

dan memberikan teguran dan peringatan. Sedangkan 2 deskriptor lain yaitu 

menciptakan kondisi belajar yang optimal dan memusatkan perhatian siswa 

dengan memberikan komentar secara verbal kurang tampak.  

f) Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan  pembelajaran 

perorangan) 

       Indikator membimbing siswa membuat peta konsep mendapat skor 3. 

Deskriptor yang muncul dalam keterampilan pembelajaran perorangan adalah 

Memberikan contoh peta konsep, memberikan bimbingan cara menempatkan 

konsep utama, dan memberikan bimbingan menyusun konsep pendukung. Guru 

belum membimbing siswa membuat hubungan antar konsep. 

g) Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

       Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam kelompok  mendapatkan 

skor 2. Deskriptor yang muncul yaitu merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi dan memberikan waktu berpikir. Sedangkan 2 

deskriptor lain yaitu meminta komentar siswa dan memberikan informasi 

tambahan serta menindaklanjuti hasil diskusi kurang tampak.  
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h) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

       Keterampilan guru memberikan penguatan kepada siswa mendapatkan skor 2. 

Deskriptor yang muncul dalam keterampilan memberikan penguatan kepada siswa 

adalah memberikan penguatan secara verbal dan memberikan penguatan secara 

gestural. Sedangkan 2 deskiptor lain yaitu memberikan penguatan kegiatan dan 

memberikan penguatan tanda dengan menggunakan berbagai simbol tidak 

tampak.  

i) Membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan umpan balik 

(Keterampilan menutup pelajaran) 

       Keterampilan guru membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan 

umpan balik mendapatkan skor 2. Deskriptor yang muncul yaitu merangkum atau 

membuat garis-garis besar persoalan dan memberikan tindak lanjut berupa saran 

serta ajakan untuk tidak melupakan materi yang baru dipelajari. Guru belum 

mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran. 

Mengorganisasi semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari juga belum 

dilakukan guru.  

4.1.1.3.2. Paparan Observasi Aktivitas Siswa 

       Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil pengamatan 

guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Pengamatan 

tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Hasil observasi mengenai aktivitas 

siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2.  
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No Indikator  

Jumlah siswa 

memperoleh skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1.  Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(mental activities) 

0 7 23 10 123 3,07 

2.  Memperhatikan penjelasan dari 

guru (visual activities,listening 

activities) 

3 5 32 0 109 2,72 

3.  Keaktifan berpartisipasi 

dengan audio visual (oral 

activities) 

6 10 21 3 101 2,52 

4. Keaktifan siswa tanya jawab 

saat pembelajaran (oral 

activities)  

2 28 10 0 88 2,20 

5.  Bekerjasama dalam kelompok 

(oral activities, listening 

activities, mental activities) 

0 12 26 2 110 2,75 

6.  Aktif dalam diskusi kelompok 

(mental activities, oral  

activities, listening  activities) 

0 16 20 4 108 2,70 

7. Mempresentasikan hasil 

pekerjaanya (oral, writing, dan 

mental activities) 

12 16 12 0 80 2,00 

8. Menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi.  (oral 

activities, mental activities, 

writing activities) 

0 17 19 4 107 2,67 

Jumlah 826 20,65 

Jumlah Rata-rata skor 20,65 

Kategori Baik 



102 
 

 

       Perolehan skor tiap indikator aktivitas siswa juga dapat dilihat pada diagram 

berikut: 

 

Gambar 4.2. Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

       Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera pada tabel 4.2 dan 

digambarkan melalui diagram di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran 

IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual diperoleh skor 

20,65 dengan kategori baik. Secara lebih dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (mental activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 7 siswa mendapat skor 2, 23 siswa mendapat skor 

3 dan 10 siswa mendapat skor 4, sehingga skor rata-rata yang diperoleh adalah 

3,07. Deskriptor yang paling sering muncul adalah siswa tertib dan rapi di tempat 

duduk masing-masing. 

b) Memperhatikan penjelasan dari guru (visual activities, listening activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 3 siswa mendapat skor 1, 5 siswa mendapat skor 

2 dan 32 siswa mendapat skor 3 sehingga rata-rata skor yang didapatkan adalah 
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2,72. Indikator yang paling sering muncul adalah fokus dalam mendengarkan 

penjelasan guru dan siswa tidak mengganggu teman lain. 

c) Keaktifan berpartisipasi dengan audio visual (oral activities) 

Pada indikator ini sebanyak  6 siswa mendapat skor1, 10 siswa mendapat skor 

2, 21 siswa mendapat skor 3, dan 3 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor 

yang diperoleh adalah 2,52. Sebagian banyak siswa sudah memperhatikan 

tayangan audio visual yang ditayangkan guru, berani menjawab pertanyaan dan 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada audio visual. 

d) Keaktifan siswa tanya jawab saat pembelajaran (oral activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 2 siswa mendapat skor 1, 28 siswa mendapat skor 

2, 10 siswa mendapat skor 3, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,20.. 

Beberapa siswa sudah mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab dalam 

proses pembelajaran maupun diskusi pada saat presentasi. 

e) Bekerjasama dalam kelompok (oral activities, listening activities, mental 

activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 12 siswa mendapat skor 2, dan 26 siswa 

mendapat skor 3, dan 2 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang 

diperoleh adalah 2,75. Deskriptor yang sering muncul adalah bekerjasama 

mencari konsep utama dan menyusun konsep dalam satu bentuk gambar. 

f) Aktif dalam diskusi kelompok (mental activities, oral  activities, listening  

activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 16 siswa mendapat skor 2, dan 20 siswa 

mendapat skor 3, dan 4 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang 
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diperoleh adalah 2,70. Deskriptor yang sering muncul adalah berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas dan tidak mengganggu 

kelompok lain. 

g) Mempresentasikan hasil pekerjaanya (oral, writing, dan mental activities) 

Pada indikator ini sebanyak 12 siswa mendapat skor 1, 16 siswa mendapat 

skor 2, dan 12 siswa mendapat skor 3 sehingga rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 2,00. Deskriptor yang sering muncul adalah berani mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

h) Menyimpulkan materi dan mengerjakan evaluasi.  (oral activities, mental 

activities, writing activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 17 siswa mendapat skor 2, 19 siswa mendapat 

skor 3 dan 4 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang didapatkan 

adalah 2,67. Deskriptor  yang paling sering muncul adalah berpartisipasi 

memberikan pendapat dalam kegiatan menyimpulkan materi dan mengerjakan 

soal evaluasi.  

4.1.1.3.3. Paparan Hasil Belajar  

a) Hasil Belajar Kognitif 

       Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil analisis nilai 

evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan di akhir pertemuan I pada siklus 2. 

Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. Perbandingan hasil belajar siswa pada 

prasiklus dengan siklus I dapat dilihat pada tabel di berikut ini. 
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Tabel 4.3.  

Perbandingan Hasil Belajar Prasiklus dengan Siklus I 

 

No Pencapaian Data awal Data Siklus I 

1 Nilai terendah 40 30 

2 Nilai tertinggi 90 93 

3. Jumlah siswa tuntas 18 21 

4. Jumlah siswa tidak tuntas 22 19 

5. Persentase ketuntasan  45% 52,5% 

6.  Persentase ketidaktuntasan 55% 47,5% 

7. Rata-rata 61 62,5 

 

       Tabel 4.3 merupakan perbandingan nilai hasil belajar kognitif siswa pada 

awal sebelum dilaksanakan siklus I (prasiklus) dengan data nilai hasil belajar 

siswa pada siklus I. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar siswa pada awal sebelum pelaksanaan siklus I sebesar 61 dengan nilai 

terendah 40 sedangkan nilai tertinggi 90, persentase ketuntasan sebesar 45% dan 

55% siswa belum memenuhi nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan sebesar 62. 

Setelah dilaksanakan siklus I nilai rata-rata menjadi 62,5 dengan nilai terendah 30, 

nilai tertinggi 93. Persentase ketuntasan 52,5% dan 47,5% belum memperoleh 

nilai ketuntasan minimal. 

      Untuk memperjelas perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa pada 

awal sebelum pelaksanaan siklus I dengan persentase ketuntasan belajar siswa 

pada siklus I dapat dilihat pada diagram berikut ini.   
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Gambar 4.3. Diagram Perbandingan Hasil Belajar Prasiklus dengan Siklus I 

      Dari penjelasan diagram 4.3. dapat dilihat bahwa ada peningkatan perolehan 

nilai hasil belajar kognitif siswa dari prasiklus dibandingkan dengan nilai hasil 

belajar kognitif siswa pada siklus I. Peningkatan yang diperoleh adalah sebesar 

7,5%. Namun, ketuntasan belajar kognitif yang telah dicapai belum memenuhi 

target yang diinginkan seperti tercantum pada indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kurangnya 75% dari ketuntasan belajar klasikal.  

b) Hasil Belajar Afektif 

       Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi belajar Concept Mapping berbantuan audio visual. 

Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian 

ketercapaian karakter bangsa. Hasil observasi mengenai karakter siswa pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.4.  
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I 

 

 No Indikator 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor Jumlah  

Rata-

rata 

skor 1 2 3 4 

1. Kompetitif 3 17 16 4 101 2,52 

2. Jujur 12 20 8 0 76 1,90 

3. Toleransi 2 16 22 0 100 2,50 

4. Bertanggungjawab 0 9 25 6 117 2,93 

Jumlah 394 9,85 

Jumlah rata-rata skor 9,85 

Kriteria Cukup 

 

       Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk 

digaram batang, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Diagram Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus I 

       Berdasarkan tabel 4.4 mengenai hasil ketercapaian karakter siswa 

memperoleh  rata-rata skor 9,85. Hal ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran 

IPS siswa dapat mulai dilatih dalam menanamkan sikap sesuai dengan katakter 

yang diharapkan agar tujuan pembelajaran afektif dapat tercapai. Penjelasan 

secara rinci hasil observasi karakter siswa tiap indikator sebagai berikut: 
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1) Karakter kompetitif  

       Karakter kompetitif ditanamkan melalui kegiatan pembuatan peta konsep. 

Guru menanamkan sikap kompetitif atau bersaing untuk menjadi kelompok yang 

terbaik dalam pembuatan peta konsep. Siswa termotivasi untuk berusaha menjadi 

kelompok yang terbaik.  

       Pada indikator ini sebanyak 3 siswa mendapat skor 1, 17 siswa mendapat skor 

2, 16 siswa mendapat skor 3 dan 4 siswa mendapatkan skor 4, sehingga rata-rata 

skor yang diperoleh adalah 2,52. Deskriptor yang sering muncul adalah berani 

bersaing dan memiliki keinginan untuk tahu. 

2) Karakter jujur  

       Karakter jujur ditanamkan melalui kegiatan presentasi. Pada kegiatan 

presentasi guru menanamkan sikap jujur untuk berpendapat memberikan 

tanggapan bagi kelompok yang sedang maju. Tanggapan disampaikan sesuai apa 

adanya dan menghargai pendapat kelompok lain. Hal tersebut agar siswa terbiasa 

mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan apa adanya. 

       Pada indikator ini sebanyak 12 siswa mendapat skor 1, 20 siswa mendapat 

skor 2, dan 8 siswa mendapat skor 3, sehingga rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 1,90. Deskriptor yang sering muncul adalah mengemukakan apa adanya 

dan berbicara secara terbuka. 

3) Karakter toleran  

       Karakter toleran ditanamkan melalui diskusi, presentasi, memberikan 

tanggapan terhadap kelompok yang maju presentasi. Di dalam diskusi terdapat 

pertukaran pendapat dan musyawarah kelompok sehingga dapat menanamkan 
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jiwa toleransi setiap siswa selain itu guru juga memberikan arahan-arahan agar 

diskusi tidak menyimpang dari topik.  

       Pada indikator ini sebanyak 2 siswa mendapat skor 1, 16 siswa mendapat skor 

2, dan 22 siswa mendapat skor 3, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

2,50. Deskriptor yang sering muncul adalah menerima perbedaan pendapat, 

mengakui kelebihan orang lain serta membantu orang lain.  

4) Karakter bertanggungjawab 

       Guru menanamkan sikap tanggungjawab melalui kegiatan pembuatan peta 

konsep yang mengharuskan siswa mengerjakan tepat waktu, mengingatkan akan 

kebersihan kelas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh kelompok.  

       Pada indikator ini sebanyak 9 siswa mendapat skor 2, 25 siswa mendapat skor 

3, dan 6 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

2,93. Deskriptor yang sering muncul adalah melaksanakan kewajiban, 

melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan menaati tata tertib sekolah.   

c) Hasil Belajar Psikomotor 

       Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis penilaian produk 

pembuatan peta konsep, maka peneliti dapat melihat hasil belajar psikomotorik 

siswa. 

Tabel 4.5.  
Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus I 

 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1. Kelompok 1 84 87 88 259 86,3 A 

2. Kelompok 2 81 80 83 244 81,3 AB 

3. Kelompok 3 73 78 72 223 74,3 B 

4. Kelompok 4 82 83 85 250 83,3 AB 
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5. Kelompok 5 80 76 75 231 77 B 

6.  Kelompok 6 80 81 80 241 80,3 B 

7. Kelompok 7 82 80 80 242 80,7 B 

8. Kelompok 8 82 85 84 251 83,7 AB 

Jumlah Total 1941 646,9 
B 

Rata-rata 242,62 80,86 

 

       Hasil observasi penilaian produk tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk 

digaram batang, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Diagram Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus I 

       Berdasarkan tabel 4.5. kelompok yang mendapatkan nilai produk tertinggi 

yaitu kelompok 1 dengan nilai akhir 86,3 (A). Tiga kelompok yang lain dengan 

rincian 3 mendapat AB dan lima kelompok mendapat B. Apabila dikaitkan 

dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 

Mangkangkulon 01 Kota Semarang yaitu 62 maka nilai setiap kelompok dan nilai 

rata-rata sebesar 80,86 sudah di atas KKM. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembuatan produk pada siklus I menunjukkan kategori baik.       
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4.1.1.3.4. Paparan Angket Respon Siswa 

       Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajarannya guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan 

respon siswa. Data mengenai angket respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. 
Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus I 

 

No Pertanyaan 
Persentase Jawaban Siswa 

Ya Tidak 

1.  Apakah  kalian senang dengan 

pembelajaran yang kita lakukan tadi? 
100% 0% 

2. Apakah pembelajaran tadi menarik? 100% 0% 

3.  Apakah kalian dapat memahami materi 

pembelajaran tadi? 
95% 5% 

4.  Apakah ada kesulitan selama 

pembelajaran? 
15% 85% 

5.  Apakah kalian bersedia mengikuti 

pembelajaran seperti ini lagi? 
100% 0% 

       

       Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa angket respon siswa pada 

pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

memberikan motivasi pada siswa dan sudah mampu menarik perhatian siswa, 

hanya ada 2 siswa yang merasa belum paham dan 6 siswa yang merasa kesulitan 

dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

4.1.1.4. Refleksi  

       Dari analisis hasil penelitian siklus I, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Data tersebut 
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kemudian dianalisis kembali bersama guru kolaborator sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya.  

       Refleksi tindakan pada siklus I ini lebih difokuskan pada permasalahan yang 

muncul dan keberhasilan yang tampak selama pembelajaran. Permasalahan dan 

keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Hasil observasi keterampilan guru dalam mengajar diperoleh skor 20 

tergolong dalam kategori cukup. 

2) Aktivitas siswa mendapatkan rata- rata skor 20,65 dengan kategori baik. 

3) Guru belum optimal dalam mengkondisikan siswa untuk melaksanakan 

diskusi dalam kelompok. 

4) Guru belum mampu mengelola kelas dengan baik karena di tengah-tengah 

pembelajaran sebagian kecil siswa membuat gaduh sehingga menjadikan 

pembelajaran kurang kondusif. 

5) Hasil belajar yang diperoleh masih belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

adalah 52,5% dan rata-rata nilai siswa 62,5. 

6) Adanya 6 siswa yang asyik bermain sendiri dan 3 siswa membuat kegaduhan 

di dalam kelas selama pembelajaran dan enggan mendengarkan penjelasan 

guru. 

7) Adanya 2 siswa yang asyik bermain sendiri dan bermalas-malasan kerja 

dalam kelompok. 

8) Siswa masih belum terbiasa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 
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9) Siswa masih belum terbiasa menanggapi jawaban dari kelompok yang maju 

pada saat presentasi kelompok sehingga belum terjadi interaksi yang baik saat 

kegiatan presentasi kelompok. 

10) Sebagian siswa tidak mendengarkan/ memperhatikan siswa yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa lain. 

       Dari berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan tindakan siklus I 

maka perlu diadakan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan di siklus berikutnya 

yaitu pada siklus II. 

4.1.1.5. Revisi 

       Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus I yang telah 

diuraikan di atas, maka hal yang perlu diperbaiki atau direvisi untuk pelaksanaan 

tindakan berikutnya adalah :  

1) Guru menjelaskan tata cara dalam pelaksanaan diskusi kelompok agar siswa 

dapat memanfaatkan kegiatan diskusi untuk lebih memperdalam materi yang 

dipelajari. 

2) Guru meminta kepada seluruh siswa untuk aktif dalam berdiskusi, karena 

penyelesaian lembar kerja yang diberikan guru adalah tanggung jawab 

seluruh anggota kelompok. 

3) Guru menegur siswa yang membuat gaduh dengan berbagai cara baik secara 

halus ataupun dengan sedikit penguatan negatif agar kondisi pembelajaran 

kondusif. 

4) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan penguatan positif. 
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5) Guru mengajak siswa untuk menanggapi setiap jawaban yang disampaikan 

oleh siswa dan memancing siswa dengan pemberian reward berupa tanda 

untuk siswa yang mau menanggapi hasil diskusi. 

6) Pada saat presentasi kelompok guru mengajak seluruh kelompok untuk 

mendengarkan sambil mencocokkan dengan hasil diskusi kelompok siswa 

masing-masing. 

4.1.2. Deskripi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

       Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 

2014. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dengan materi proses perumusan dasar negara. 

Hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan pada siklus II ini 

akan dipaparkan sebagai berikut : 

4.1.2.1. Perencanaan 

a) Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian 

produk serta pedoman penilaian karakter dengan materi jasa dan peran 

tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan 

KD 2.2 menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan indikator : 2.2.5 

menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia; 2.2.6 

membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila; 2.2.7 

membuat kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia. 
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b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide audio visual 

berupa teks, gambar, suara, video yang berhubungan dengan materi. 

c) Menyiapkan lembar pengamatanaktivitas siswa dan keterampilan guru, serta 

lembar angket untuk siswa. 

d) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan 

       Kegiatan pada pelaksanaan siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 

Maret 2014 yang meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup 

dengan alokasi waktu 3x35 menit. Adapun paparan mengenai kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Pra kegiatan (5 menit) 

       Guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat, memimpin berdoa‟a 

kemudian guru mengecek kehadiran siswa dengan  memberikan pertanyaan 

“Anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab “masuk 

semua bu”. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat tulis serta 

peralatan  lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga menyiapkan 

media yang akan digunakan, yaitu berupa media audio  visual, layar LCD, speaker  

dan laptop yang akan digunakan. 

b) Kegiatan awal (10 menit)  

       Kegiatan awal dilakukan kurang lebih 10 menit. Guru melakukan apersepsi 

yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila Pancasila dan bertanya “Apakah dasar 

negara kita?”, siswa menjawab ”Pancasila”, lalu guru bertanya lagi, apakah isi 
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dasar negara kita? , siswa menjawab “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Guru kemudian bertanya lagi apakah kalian tahu 

bagaimana proses perumusan dasar negara kita?” dari sini guru mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dibahas mengenai perumusan 

dasar negara. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c) Kegiatan Inti (70 menit) 

 

       Kegiatan inti diawali dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah 

kegiatan untuk menggali tingkat pemahaman siswa akan materi yang akan 

diajarkan. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan meminta siswa mengamati 

tayangan audio visual tentang perumusan dasar negara yang ditayangkan guru 

melalui layar LCD (tahap mengamati). Kemudian siswa bersama guru melakukan 

tanya jawab tentang perumusan dasar negara (tahap menanya). 

       Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Kegiatan ini diawali 

dengan pembentukan kelompok yang beranggotakan 5 siswa secara heterogen. 

Guru membagikan lembar kerja siswa berupa penugasan membuat Concept 

Mapping atau peta konsep tentang materi yang telah ditampilkan melalui tayangan 

audio visual. (tahap menalar, mencoba). Setelah membuat peta konsep perwakilan 

kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya (tahap 

mengkomunikasikan). Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok 

yang maju di depan.  
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       Kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi yaitu guru memberikan umpan 

balik terhadap hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap semua kelompok 

penghargaan bagi kelompok yang terbaik.  

d) Kegiatan Penutup (20 menit) 

       Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 20 menit. Guru bersama siswa 

menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama, 

yaitu mengenai pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia, 

membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila, kronologi 

proses perumusan dasar negara Indonesia. Setelah itu guru membagikan soal 

evaluasi pada siswa dan mengawasi jalannya tes. Siswa yang sudah selesai 

mengerjakan mengumpulkan hasil pekerjaanya. Guru memotivasi kepada siswa 

untuk mempelajari kembali materi pelajaran di rumah. Terakhir guru mengajak 

siswa untuk tidak melupakan dan mempelajari kembali materi yang telah 

disampaikan kemudian guru menyampaikan salam penutup dan mengakhiri 

pelajaran.        

4.1.2.3. Observasi  

       Data observasi penelitian siklus II yang dilakukan berasal dari hasil 

pengamatan keterampilan guru yang dilakukan guru dalam mengajar, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar. Hal ini penting karena dapat menentukan presentase 

keberhasilan pembelajaran. 

4.1.2.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan Guru 

       Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran 

IPS tentang materi perumusan dasar negara akan dapat menentukan tingkat 
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persentase kesuksesan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada siklus 

II diperoleh nilai keterampilan guru dalam mengajar. Maka persentase siklus II 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.7. 

 Hasil Obervasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No Indikator Pengamatan Skor 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 3 

2. 
Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan 

variasi) 
4 

3. 
Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
3 

4. Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 3 

5. 
Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan 

mengelola kelas) 
3 

6. 

Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan  

pembelajaran perorangan) 

 

3 

7. 
Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 
3 

8. 
Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 
3 

9. 
Membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan umpan 

balik (keterampilan menutup pelajaran) 
3 

Jumlah Skor 28 

Kategori Baik  

 

       Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan 

tindakan siklus II adalah skor keterampilan guru yang diperoleh 28 dan termasuk 

dalam kategori baik. Perolehan skor tiap indikator keterampilan guru juga dapat 

dilihat pada diagram berikut: 
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Gambar 4.6. Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

       Berdasarkan pemaparan tabel 4.8 dan diagram pada gambar 4.6, dapat 

dijabarkan lebih lanjut hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual sebagai berikut: 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

        Pelaksanaan tindakan siklus II  ini pada indikator keterampilan membuka 

pelajaran, skor yang diperoleh 3. Deskirptor yang muncul dalam keterampilan 

membuka pelajaran adalah menimbulkan motivasi dan memperhatikan minat 

siswa,  mengadakan apersepsi dan mengemukakan tujuan pembelajaran. 

Sedangkan deskriptor menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar kurang 

tampak. 

b) Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan variasi) 

Keterampilan guru mengadakan variasi dengan menggunakan media audio 

visual mendapatkan skor 4. Semua deskriptor telah  tampak dalam pertemuan ini 
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yaitu media yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat jelas, media yang 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, media yang ditampilkan menarik, 

media yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa.  

c) Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan) 

       Indikator menjelaskan materi pembelajaran mendapatkan skor 3. Deskriptor 

yang muncul dalam keterampilan menjelaskan adalah kejelasan dalam 

menyampaikan penjelasan, memberikan tekanan, memberi kesempatan bertanya 

pada siswa mengenai materi yang sedang dijelaskan. Guru belum memberikan 

contoh dan ilustrasi dalam kegiatan pembelajaran.  

d) Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 

       Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan pada siswa mendapatkan 

skor 3 dikarenakan hanya 3 deskriptor yang muncul yaitu mengungkapkan 

pertanyaan secara singkat dan jelas, memberi pertanyaan secara bergiliran kepada 

semua siswa,  dan memberi waktu untuk berpikir. Pemberian tuntunan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan juga belum diberikan guru kepada siswa yang 

mengikuti pembelajaran. 

e) Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

       Keterampilan guru dalam mengkondisikan kelas selama pembelajaran 

mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul yaitu menunjukkan sikap tanggap, 

memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal , sera 

memberikan teguran dan peringatan. Sedangkan menciptakan kondisi belajar yang 

optimal dan memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara 

verbal kurang tampak.  
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f) Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan  pembelajaran 

perorangan) 

       Indikator membimbing siswa membuat peta konsep mendapat skor 3. 

Deskriptor yang muncul dalam keterampilan pembelajaran perorangan adalah 

Memberikan contoh peta konsep, memberikan bimbingan cara menempatkan 

konsep utama, dan memberikan bimbingan menyusun konsep pendukung. Guru 

belum membimbing siswa membuat hubungan antar konsep. 

g) Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

       Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam kelompok  mendapatkan 

skor 3. Deskriptor yang muncul yaitu merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi, memberikan waktu berpikir, menindaklanjuti hasil 

diskusi. Sedangkan meminta komentar siswa dan memberikan informasi 

tambahan kurang tampak.  

h) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

       Keterampilan guru memberikan penguatan kepada siswa mendapatkan skor 3. 

Deskriptor yang muncul dalam keterampilan memberikan penguatan kepada siswa 

adalah memberikan penguatan secara verbal, memberikan penguatan secara 

gestural serta memberikan penguatan kegiatan . Guru belum memberikan 

penguatan tanda dengan menggunakan berbagai simbol dalam proses 

pembelajaran. 
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i) Membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan umpan balik 

(Keterampilan menutup pelajaran) 

       Keterampilan guru membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan 

umpan balik mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul yaitu merangkum atau 

membuat garis-garis besar persoalan , memberikan tindak lanjut berupa saran 

serta ajakan untuk tidak melupakan materi yang baru dipelajari, dan  

mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran. 

Sedangkan untuk deskriptor mengorganisasi semua kegiatan atau pelajaran yang 

telah dipelajari belum dilakukan guru.  

       Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru dalam pembelajaran 

IPS pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan 

pembelajaran pada siklus I. Peningkatan keterampilan guru pada siklus II dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.7. Peningkatan Keterampilan Guru Siklus II 
 

4.1.2.3.2. Paparan Observasi Aktivitas Siswa 

       Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil pengamatan 

guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS dengan 
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menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Pengamatan 

tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan lembar catatan lapangan. Hasil observasi mengenai aktivitas 

siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8. 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No Indikator  

Jumlah siswa memperoleh 

skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1.  Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(mental activities) 

0 0 23 17 137 3,42 

2.  Memperhatikan penjelasan dari 

guru (visual activities,listening 

activities) 

0 4 31 5 121 3,02 

3.  Keaktifan berpartisipasi 

dengan audio visual (oral 

activities) 

0 8 25 7 119 2,97 

4. Keaktifan siswa tanya jawab 

saat pembelajaran (oral 

activities)  

0 9 29 2 113 2,82 

5.  Bekerjasama dalam kelompok 

(oral activities, listening 

activities, mental activities) 

0 4 29 7 123 3,07 

6.  Aktif dalam diskusi kelompok 

(mental activities, oral  

activities, listening  activities) 

0 5 25 10 125 3,12 

7. Mempresentasikan hasil 

pekerjaanya (oral, writing, dan 

mental activities) 

0 12 28 0 108 2,70 

8. Menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi.  (oral 

activities, mental activities, 

writing activities) 

0 5 26 9 124 3,10 

Jumlah 970 24,22 

Jumlah Rata-rata skor 24,22 

Kategori Baik 

 

       Perolehan skor tiap indikator aktivitas siswa juga dapat dilihat pada diagram 

berikut: 
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Gambar 4.8. Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

       Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II yang tertera pada tabel  4..8 dan 

digambarkan melalui diagram di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran 

IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual diperoleh skor 

24,22 dengan kategori baik. Secara lebih dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (mental activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 23 siswa mendapat skor 3, 17 siswa mendapat 

skor 4, sehingga skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,42. Deskriptor yang paling 

sering muncul adalah siswa tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing, sikap 

tenang dalam menerima pembelajaran dan memperhatikan penjelasan guru 

b) Memperhatikan penjelasan dari guru (visual activities, listening activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 4 siswa mendapat skor 2, 31 siswa mendapat skor 

3 dan 5 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang didapatkan adalah 

3,02. Deskriptor yang paling sering muncul adalah fokus dalam mendengarkan 
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penjelasan guru, bertanya apabila kurang paham siswa serta tidak mengganggu 

teman lain. 

c) Keaktifan berpartisipasi dengan audio visual (oral activities) 

Pada indikator ini sebanyak  8 siswa mendapat skor 2, 25 siswa mendapat 

skor 3, dan 7 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 2,97. Sebagian banyak siswa sudah memperhatikan tayangan audio visual 

yang ditayangkan guru, berani menjawab pertanyaan pada audio visual dan 

menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada pada audio visual. 

d) Keaktifan siswa tanya jawab saat pembelajaran (oral activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 9 siswa mendapat skor 2, 29 siswa mendapat skor 

3,  dan 2 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

2,82.. Beberapa siswa sudah mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab 

dalam proses pembelajaran maupun diskusi pada saat presentasi, dan berinisiatif 

sendiri dalam bertanya dan menjawab 

e) Bekerjasama dalam kelompok (oral activities, listening activities, mental 

activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 4 siswa mendapat skor 2, 29 siswa mendapat skor 

3, dan 7 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,07. Deskriptor yang sering muncul adalah bekerjasama mencari konsep utama, 

menyusun konsep dalam satu bentuk gambar, dan menghubungkan konsep-

konsep dengan garis dan memberi label. 
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f) Aktif dalam diskusi kelompok (mental activities, oral  activities, listening  

activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 5 siswa mendapat skor 2, 25 siswa mendapat skor 

3, dan 10 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,12. Deskriptor yang sering muncul adalah berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas, menghargai pendapat teman satu 

kelompok , serta tidak mengganggu kelompok lain. 

g) Mempresentasikan hasil pekerjaanya (oral, writing, dan mental activities) 

Pada indikator ini sebanyak 12 siswa mendapat skor 2, dan 28 siswa 

mendapat skor 3, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,70. Deskriptor 

yang sering muncul adalah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

mempresentasikan dengan bahasa yang runtut, dan menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain. 

h) Menyimpulkan materi dan mengerjakan evaluasi.  (oral activities, mental 

activities, writing activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 5 siswa mendapat skor 2, 26 siswa mendapat skor 

3 dan 9 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang didapatkan adalah 

3,10. Deskriptor  yang paling sering muncul adalah berpartisipasi memberikan 

pendapat dalam kegiatan menyimpulkan materi, kesimpulan sesuai dengan materi 

yang dibahas dan mengerjakan soal evaluasi.  

       Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan 
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pembelajaran pada siklus I. Peningkatan aktivitas siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.9. Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus II 

 

4.1.2.3.3. Paparan Hasil Belajar  

a) Hasil Belajar Kognitif 

       Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil analisis nilai 

evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan di akhir pertemun pada siklus II. 

Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil analisis data mengenai hasil belajar 

siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di berikut ini. 

Tabel 4.9. 

 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

No Pencapaian Data Siklus I Data Siklus II 

1 Nilai terendah 30 40 

2 Nilai tertinggi 93 95 

3. Jumlah siswa tuntas 21 29 

4. Jumlah siswa tidak tuntas 19 11 

5. Persentase ketuntasan  52,5% 72,5% 

6.  Perentase ketidaktuntasan 47,5% 27,5% 

7. Rata-rata 62,5 68,87 
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       Tabel 4.9. merupakan perbandingan nilai hasil belajar kognitif siswa pada 

siklus I dengan data nilai hasil belajar siswa pada siklus II. Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 62,5 

dengan nilai terendah 30 sedangkan nilai tertinggi 93, persentase ketuntasan 

sebesar 52,5% dan 47,5% siswa belum memenuhi nilai ketuntasan minimal yang 

ditetapkan sebesar 62. Setelah dilaksanakan siklus II nilai rata-rata menjadi 68,87 

dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 95. Persentase ketuntasan 72,5% dan 

27,5% belum memperoleh nilai ketuntasan minimal. 

      Untuk memperjelas perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I dengan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II dapat dilihat 

pada diagram berikut ini.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

      Dari penjelasan gambar 4.10. dapat dilihat bahwa ada peningkatan perolehan 

nilai hasil belajar kognitif siswa dari siklus I dengan nilai hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus II. Peningkatan yang diperoleh adalah sebesar 20%. Namun, 

ketuntasan belajar kognitif yang telah dicapai belum memenuhi target yang 

diinginkan seperti tercantum pada indikator keberhasilan yaitu sekurang-

kurangnya 75% dari ketuntasan belajar klasikal.  
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d) Hasil Belajar Afektif 

       Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi belajar Concept Mapping berbantuan audio visual. 

Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian 

ketercapaian karakter bangsa. Hasil observasi mengenai karakter siswa pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10.  
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II 

 

 No Indikator 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor Jumlah  

Rata-

rata 

skor 1 2 3 4 

1. Kompetitif 0 10 23 7 117 2,92 

2. Jujur 0 16 20 4 108 2,70 

3. Toleransi 0 2 29 9 127 3,17 

4. Bertanggungjawab 0 2 27 11 129 3,22 

Jumlah  481 12,01 

Jumlah rata-rata skor 12,01 

Kriteria Baik  

 

       Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk 

digaram batang, sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Diagram Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus II 
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       Berdasarkan tabel 4.10. hasil analisis karakter siswa yang diperoleh siswa 

mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya yaitu mendapat rata-rata skor 

12,01 dengan kriteria baik. Penjelasan secara rinci hasil observasi karakter siswa 

tiap indikator sebagai berikut: 

1) Karakter kompetitif  

       Karakter kompetitif ditanamkan melalui kegiatan pembuatan peta konsep. 

Guru menanamkan sikap kompetitif atau bersaing untuk menjadi kelompok yang 

terbaik dalam pembuatan peta konsep. Siswa termotivasi untuk berusaha menjadi 

kelompok yang terbaik.  

       Pada indikator ini sebanyak 10 siswa mendapat skor 2, 23 siswa mendapat 

skor 3, 7 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

2,92. Deskriptor yang sering muncul adalah berani bersaing, menunjukkan 

semangat berprestasi serta memiliki keinginan untuk tahu. 

2) Karakter jujur  

       Karakter jujur ditanamkan melalui kegiatan presentasi. Pada kegiatan 

presentasi guru menanamkan sikap jujur untuk berpendapat memberikan 

tanggapan bagi kelompok yang sedang maju. Tanggapan disampaikan sesuai apa 

adanya dan menghargai pendapat kelompok lain. Hal tersebut agar siswa terbiasa 

mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan apa adanya. 

       Pada indikator ini sebanyak 16 siswa mendapat skor 2, 20 siswa mendapat 

skor 3, dan 4 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 2,70. Deskriptor yang sering muncul adalah mengemukakan apa adanya 

berbicara secara terbuka, serta menghargai data. 
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3) Karakter toleran  

       Karakter toleran ditanamkan melalui diskusi, presentasi, memberikan 

tanggapan terhadap kelompok yang maju presentasi. Di dalam diskusi terdapat 

pertukaran pendapat dan musyawarah kelompok sehingga dapat menanamkan 

jiwa toleransi . 

       Pada indikator ini sebanyak 2 siswa mendapat skor 2, 29 siswa mendapat skor 

3, dan 9 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,17. Deskriptor yang sering muncul adalah menerima perbedaan pendapat, 

mengakui kelebihan orang lain serta membantu orang lain.  

4) Karakter bertanggungjawab 

       Guru menanamkan karakter bertanggungjawab melalui kegiatan pembuatan 

peta konsep yang mengharuskan siswa mengerjakan tepat waktu, mengingatkan 

akan kebersihan kelas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh kelompok.  

       Pada indikator ini sebanyak 2 siswa mendapat skor 2, 27 siswa mendapat skor 

3, dan 11 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,22. Deskriptor yang sering muncul adalah melaksanakan kewajiban, 

melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan menaati tata tertib sekolah.   

e) Hasil Belajar Psikomotor 

       Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis penilaian produk 

pembuatan peta konsep, maka peneliti dapat melihat hasil belajar psikomotorik 

siswa. 
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Tabel 4.11. 
Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus II 

 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1. Kelompok 1 81 83 85 249 83 AB 

2. Kelompok 2 81 83 82 246 82 AB 

3. Kelompok 3 83 84 84 251 83,6 AB 

4. Kelompok 4 85 86 87 258 86 A 

5. Kelompok 5 85 86 88 259 86,3 A 

6.  Kelompok 6 84 84 86 254 84,6 AB 

7. Kelompok 7 85 86 86 257 85,6 AB 

8. Kelompok 8 77 80 80 228 79 B 

Jumlah Total 2002 670,1 
AB 

Rata-rata 250,25 83,76 

 

       Hasil observasi penilaian produk tiap indikator dapat disajikan dalam bentuk 

digaram batang, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Diagram Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus II 

       Berdasarkan tabel 4.11. terdapat dua kelompok yang mendapatkan nilai 

produk tertinggi yaitu kelompok 4 dengan nilai akhir 86 (A) dan kelompok 5 

dengan nilai akhir 86,3 (A). Sedangkan enam kelompok yang lain dengan rincian 

satu kelompok mendapat B dan lima kelompok mendapat AB. Apabila dikaitkan 

dengan batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN 
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Mangkangkulon 01 Kota Semarang yaitu 62 maka nilai setiap kelompok dan nilai 

rata-rata sebesar 83,76 sudah di atas KKM. Nilai rata-rata akhir produk siklus II 

mengalami peningkatan dibandingkan perolehan pada siklus I yaitu sebesar 80,86 

Peningkatan nilai rata-rata akhir produk lebih mudah dilihat pada diagram batang 

berikut: 

 

Gambar 4.13. Diagram Nilai Rata-Rata Akhir Produk Siklus I dan Siklus II 

4.1.2.3.4 Paparan Angket Respon Siswa 

       Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajarannya guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan 

respon siswa. Data mengenai angket respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12. 

 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus II 

 

No Pertanyaan 
Persentase Jawaban Siswa 

Ya Tidak 

1.  Apakah  kalian senang dengan 

pembelajaran yang kita lakukan tadi? 
100% 0% 

2. Apakah pembelajaran tadi menarik? 

 
100% 0% 
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3.  Apakah kalian dapat memahami materi 

pembelajaran tadi? 
100% 0% 

4.  Apakah ada kesulitan selama 

pembelajaran? 
10% 90% 

5.  Apakah kalian bersedia mengikuti 

pembelajaran seperti ini lagi? 
100% 0% 

        

       Berdasarkan angket respon siswa tabel 4.12. dapat dilihat bahwa 

pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

memberikan motivasi pada siswa dan sudah mampu menarik perhatian siswa, 

hanya ada 4 siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

4.1.2.4. Refleksi  

       Dari analisis hasil penelitian siklus II, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Data tersebut 

kemudian dianalisis kembali bersama guru kolaborator (observer) sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya.  

       Refleksi tindakan pada siklus II ini lebih difokuskan pada permaslahan yang 

muncul dan keberhasilan yang tampak selama pembelajaran. Permasalahan dan 

keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Ada 1 siswa yang membuat gaduh di tengah- tengah pembelajaran sehingga 

mempengaruhi beberapa siswa lain untuk ikut membuat kegaduhan. 

2) Keterampilan guru mendapat skor 28 dengan kategori baik yang berarti sudah 

mencapai indikator keberhasilan. 
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3) Aktivitas siswa mendapatkan rata-rata skor 24,22 dengan kategori baik yang 

berarti sudah mencapai indikator keberhasilan. 

4) Ketuntasan belajar klasikal sebanyak 72,5% dengan nilai terendah 40 dan 

nilai tertinggi 95 dengan rata-rata 68 belum mencapai indikator keberhasilan. 

5) Adanya 2 siswa yang mengganggu pada saat siswa mewakili kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

6) Guru kurang bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di 

tengah- tengah pembelajaran pada saat ada siswa yang membuat gaduh. 

7) Ada beberapa kelompok yang tidak memperhatikan pada saat ada kelompok 

lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

4.1.2.5 Revisi 

       Berdasarkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus II yang 

telah diuraikan di atas, maka hal yang perlu diperbaiki atau direvisi untuk 

pelaksanaan tindakan berikutnya adalah :  

1) Guru harus lebih memperhatikan siswa yang sering membuat gaduh untuk 

mengantisipasi agar tidak membuat gaduh di tengah-tengah pembelajaran 

dengan pemberian tugas tambahan atau dengan menunjuk siswa tersebut saat 

mengajukan pertanyaan. 

2) Guru meminta semua kelompok untuk memperhatikan kelompok lain yang 

presentasi,karena kelompok yang tidak maju akan ditunjuk secara acak oleh 

guru untuk menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok yang maju. 
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4.1.3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

       Pelaksanaan tindakan siklus III dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 

Maret 2014. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan menerapkan strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual dengan materi tokoh-tokoh persiapan 

kemerdekaan Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan 

tindakan pada siklus III ini akan dipaparkan sebagai berikut : 

4.1.3.1. Perencanaan 

a) Menyusun perangkat pembelajaran berupa penggalan silabus, RPP, materi 

ajar, media pembelajaran, lembar kerja siswa (LKS), kisi-kisi soal, lembar 

soal evaluasi, kunci jawaban, pedoman penskoran, pedoman penilaian produk 

serta pedoman penilaian karakter dengan KD 2.2 menghargai jasa dan 

peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

dengan indikator : 2.2.8 menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan; 2.2.9 

menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan; 2.2.10 

mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan 

b) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide audio visual 

berupa teks, gambar, suara, video yang berhubungan dengan materi. 

c) Menyiapkan  lembar pengamatan aktivitas siswa dan keterampilan guru, serta 

lembar angket untuk siswa. 

d) Menyiapkan lembar catatan lapangan untuk mencatat segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 
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4.1.3.2. Pelaksanaan Tindakan 

       Kegiatan pada pelaksanaan siklus III dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 

27 Maret 2014 dengan alokasi waktu 3x35 menit meliputi pra kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan penutup dengan alokasi waktu 3x35 menit. Adapun 

paparan mengenai kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Pra kegiatan (5 menit) 

       Guru memberikan salam kepada siswa dengan semangat, memimpin berdoa‟a 

kemudian guru mengecek kehadiran siswa dengan  memberikan pertanyaan 

“Anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab “masuk 

semua bu”. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku, alat tulis serta 

peralatan  lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru juga menyiapkan 

media yang akan digunakan, yaitu berupa media audio  visual, layar LCD, speaker  

dan laptop yang akan digunakan. 

b) Kegiatan awal (10 menit)  

       Kegiatan awal dilakukan kurang lebih 10 menit. Guru melakukan apersepsi 

yaitu siswa diajak tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas “Pada 

pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang proses perumusan dasar negara. 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian coba sebutkan rumusan Pancasila?”, 

siswa menjawab dengan menyebutkan rumusan Pancasila. Dari sini guru 

mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dibahas mengenai 

tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan. Guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan menampilkan video yang berisi tentang 

motivasi agar semangat dan meneladani sikap pahlawan.  
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c) Kegiatan Inti (70 menit) 

 

       Kegiatan inti diawali dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah 

kegiatan untuk menggali tingkat pemahaman siswa akan materi yang akan 

diajarkan. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dengan meminta siswa mengamati 

tayangan audio visual tentang usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang 

ditayangkan guru melalui layar LCD (tahap mengamati). Kemudian siswa 

bersama guru melakukan tanya jawab tentang tokoh-tokoh persiapan 

kemerdekaan Indonesia (tahap menanya). 

       Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Kegiatan ini diawali 

dengan pembentukan kelompok yang beranggotakan 5 siswa secara heterogen. 

Guru membagikan lembar kerja siswa berupa penugasan membuat Concept 

Mapping atau peta konsep tentang materi yang telah ditampilkan melalui tayangan 

audio visual. (tahap menalar, mencoba). Setelah membuat peta konsep perwakilan 

kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya (tahap 

mengkomunikasikan). Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok 

yang maju di depan.  

       Kegiatan inti yang terakhir adalah konfirmasi yaitu guru memberikan umpan 

balik terhadap hasil diskusi dan memberikan penguatan terhadap semua kelompok 

penghargaan bagi kelompok yang terbaik.  

d) Kegiatan Penutup (20 menit) 

       Kegiatan penutup berlangsung kurang lebih 20 menit. Guru bersama siswa 

menarik kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dipelajari bersama-sama, 

yaitu mengenai tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia, peranan tokoh 
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dalam usaha persiapan kemerdekaan, cara menghargai jasa para tokoh persiapan 

kemerdekaan. Setelah itu guru membagikan soal evaluasi pada siswa dan 

mengawasi jalannya tes. Siswa yang sudah selesai mengerjakan mengumpulkan 

hasil pekerjaanya. Terakhir guru mengajak siswa untuk tidak melupakan dan 

mempelajari materi yang telah dipelajari serta menyampaikan salam penutup dan 

mengakhiri pelajaran. 

4.1.3.3. Observasi  

       Data observasi penelitian siklus III yang dilakukan berasal dari hasil 

pengamatan keterampilan guru yang dilakukan guru dalam mengajar, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar. Hal ini penting karena dapat menentukan presentase 

keberhasilan pembelajaran. 

4.1.3.3.1. Paparan Hasil Observasi Keterampilan guru 

       Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam proses pembelajaran 

IPS tentang materi tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan akan dapat menentukan 

tingkat persentase keuksesan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada 

siklus III diperoleh nilai keterampilan guru dalam mengajar. Maka persentase 

siklus III diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.13. 

Hasil Obervasi Keterampilan Guru Siklus III 

 

No Indikator Pengamatan Skor 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 4 

2. 
Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan 

variasi) 
4 

3. 
Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
4 
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4. Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 4 

5. 
Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan 

mengelola kelas) 
3 

6. 
Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan  

pembelajaran perorangan) 
4 

7. 
Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 
3 

8. 
Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan 

memberikan penguatan) 
4 

9. 
Membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan umpan 

balik (keterampilan menutup pelajaran) 
4 

Jumlah Skor 34 

Kriteria Sangat Baik  

            

       Berdasarkan tabel 4.13. dapat dilihat data yang diperoleh pada pelaksanaan 

tindakan siklus III adalah skor keterampilan guru yang diperoleh 34 dan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Perolehan skor tiap indikator keterampilan guru juga 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.14. Diagram Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 
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       Berdasarkan pemaparan tabel 4.13. dan diagram pada gambar 4.14, dapat 

dijabarkan lebih lanjut hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual sebagai berikut: 

a) Keterampilan Membuka Pelajaran 

       Pelaksanaan tindakan siklus III  ini pada indikator keterampilan membuka 

pelajaran mendapat skor 4. Pada pelaksanaan tindakan siklus III guru membuka 

pembelajaran dengan gaya mengajar yang dapat menarik perhatian siswa, 

memberikan apersepsi yang menarik dengan menanyakan kembali proses 

perumusan dasar negara. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta 

memberikan motivasi belajar pada siswa.  

b) Menggunakan audio visual (keterampilan mengadakan variasi) 

Keterampilan guru mengadakan variasi dengan menggunakan media audio 

visual mendapatkan skor 4. Semua deskriptor telah  tampak dalam pertemuan ini 

yaitu media yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat jelas, media yang 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, media yang ditampilkan menarik, 

media yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa.  

c) Menjelaskan materi pembelajaran (keterampilan menjelaskan) 

       Indikator menjelaskan materi pembelajaran mendapatkan skor 4. Pada saat 

pelaksanaan pembelajaran di siklus III guru menjelaskan materi tokoh-tokoh 

persiapan kemerdekaan yang disampaikan benar dengan penyampaian yang jelas 

yaitu dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, memberikan contoh  untuk 

lebih memperjelas materi agar mudah diterima oleh siswa. Guru juga memberi 

penekanan pada beberapa materi yang penting agar siswa mampu memahami 
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materi tersebut lebih mendalam serta memberi kesempatan bertanya pada siswa 

mengenai materi yang sedang dijelaskan 

d) Mengajukan pertanyaan pada siswa (keterampilan bertanya) 

       Keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan pada siswa mendapatkan 

skor 4. Pada pelaksanaan tindakan siklus III guru mampu mengungkapkan 

pertanyaan secara jelas, memberi pertanyaan secara bergiliran kepada semua 

siswa. Guru memberikan waktu berpikir pada siswa saat mengajukan pertanyaan. 

Guru juga memberi tuntunan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Ada 

beberapa siswa yang akan menjawab guru lebih menunjuk siswa yang belum 

pernah menjawab daripada yang sudah menjawab dengan tujuan untuk 

pemerataan kesempatan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ada kalanya 

siswa yang tunjuk jari itu sudah pernah menjawab semua sehingga guru menunjuk 

siswa tersebut karena tidak ada siswa lain yang tunjuk jari dan belum pernah 

menjawab. 

e) Pengkondisian kelas selama pembelajaran (keterampilan mengelola kelas) 

       Keterampilan guru dalam mengkondisikan kelas selama pembelajaran 

mendapatkan skor 3. Deskriptor yang muncul yaitu menunjukkan sikap tanggap, 

memusatkan perhatian siswa dengan memberikan komentar secara verbal , serta 

memberikan teguran dan peringatan. Sedangkan menciptakan kondisi belajar yang 

optimal masih belum tampak. Hal ini disebabkan karena masih ada 2 siswa yang 

sering mengganggu dan berbuat gaduh saat pembelajaran, sehingga kondisi 

belajar tidak sepenuhnya berjalan optimal. 
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f) Membimbing siswa membuat peta konsep (keterampilan  pembelajaran 

perorangan) 

       Indikator membimbing siswa membuat peta konsep mendapat skor 4. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus III guru sudah memberikan contoh peta konsep, 

memberikan bimbingan cara menempatkan konsep utama, memberikan 

bimbingan menyusun konsep pendukung, serta membimbing siswa membuat 

hubungan antar konsep pendukung. 

g) Membimbing siswa dalam kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

       Keterampilan guru dalam membimbing siswa dalam kelompok  mendapatkan 

skor 3. Deskriptor yang muncul yaitu merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi, memberikan waktu berpikir, menindaklanjuti hasil 

diskusi. Guru melewatkan deskriptor meminta komentar siswa dan memberikan 

informasi tambahan. Guru hanya terfokus untuk membimbing siswa dalam 

kelompok untuk membuat peta konsep tanpa meminta komentar siswa tentang 

pembelajaran yang dilakukan.  

h) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) 

       Keterampilan guru memberikan penguatan kepada siswa mendapatkan skor 4. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini guru memberikan penguatan secara 

verbal yaitu dengan  kata-kata pintar, bagus. Guru juga memberikan penguatan 

secara gestural berupa tepuk tangan jika ada siswa yang aktif dalam pembelajaran. 

Guru memberikan penguatan kegiatan serta memberikan penguatan tanda dengan 
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menggunakan berbagai simbol dalam proses pembelajaran seperti memberi 

reward berupa bintang. 

i) Membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan umpan balik 

(Keterampilan menutup pelajaran) 

       Keterampilan guru membimbing siswa menyimpulkan dan memberikan 

umpan balik mendapatkan skor 4. Guru merangkum atau membuat garis-garis 

besar persoalan, memberikan tindak lanjut berupa saran serta ajakan untuk tidak 

melupakan materi yang baru dipelajari, mengorganisasi semua kegiatan atau 

pelajaran yang telah dipelajari seta mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap 

hal-hal pokok dalam pelajaran.   

Perbandingan hasil pengamatan keterampilan guru pada pembelajaran siklus 

I, siklus II, dan siklus III akan lebih mudah dilihat pada diagram batang di bawah 

ini: 

 

Gambar 4.15. Diagram Hasil Pengamatan Keterampilan Guru  

Siklus I, Siklus II, Siklus III 
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4.1.3.3.2 Paparan Observasi Aktivitas Siswa 

       Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh dari analisis data hasil pengamatan 

guru terhadap aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS dengan 

menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Hasil observasi 

mengenai aktivitas siswa pada siklus III dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14. 

 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

No Indikator  

Jumlah siswa memperoleh 

skor 
Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1.  Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(mental activities) 

0 0 22 18 138 3,45 

2.  Memperhatikan penjelasan dari 

guru (visual activities,listening 

activities) 

0 2 22 16 134 3,35 

3.  Keaktifan berpartisipasi 

dengan audio visual (oral 

activities) 

0 3 20 17 134 3,35 

4. Keaktifan siswa tanya jawab 

saat pembelajaran (oral 

activities)  

0 5 24 11 126 3,15 

5.  Bekerjasama dalam kelompok 

(oral activities, listening 

activities, mental activities) 

0 0 18 22 142 3,55 

6.  Aktif dalam diskusi kelompok 

(mental activities, oral  

activities, listening  activities) 

0 0 25 15 135 3,37 

7. Mempresentasikan hasil 

pekerjaanya (oral, writing, dan 

mental activities) 

0 4 25 11 127 3,17 

8. Menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi.  (oral 

activities, mental activities, 

writing activities) 

0 3 26 11 128 3,20 

Jumlah 1064 26,6 

Jumlah Rata-rata skor 26,6 

Kategori Sangat Baik 
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           Perolehan skor tiap indikator aktivitas siswa juga dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

 

Gambar 4.16. Diagram Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

       Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III yang tertera pada tabel  4.14 

dan digambarkan melalui diagram 4.16. dapat dijelaskan bahwa dalam 

pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual 

diperoleh skor 26,6 dengan kategori sangat baik. Secara lebih dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran (mental activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 23 siswa mendapat skor 3, 17 siswa mendapat 

skor 4, sehingga skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,42. Deskriptor yang paling 

sering muncul adalah siswa tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing, sikap 

tenang dalam menerima pembelajaran dan memperhatikan penjelasan guru. 
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b) Memperhatikan penjelasan dari guru (visual activities, listening activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 4 siswa mendapat skor 2, 31 siswa mendapat skor 

3 dan 5 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang didapatkan adalah 

3,02. Deskriptor yang paling sering muncul adalah fokus dalam mendengarkan 

penjelasan guru, bertanya apabila kurang paham siswa serta tidak mengganggu 

teman lain. 

c) Keaktifan berpartisipasi dengan audio visual (oral activities) 

Pada indikator ini sebanyak  8 siswa mendapat skor 2, 25 siswa mendapat 

skor 3, dan 7 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 2,97. Sebagian banyak siswa sudah memperhatikan tayangan audio visual 

yang ditayangkan guru, berani menjawab pertanyaan pada audio visual dan 

menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada pada audio visual. 

d) Keaktifan siswa tanya jawab saat pembelajaran (oral activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 9 siswa mendapat skor 2, 29 siswa mendapat skor 

3,  dan 2 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

2,82. Beberapa siswa sudah mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab 

dalam proses pembelajaran maupun diskusi pada saat presentasi, dan berinisiatif 

sendiri dalam bertanya dan menjawab. 

e) Bekerjasama dalam kelompok (oral activities, listening activities, mental 

activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 4 siswa mendapat skor 2, 29 siswa mendapat skor 

3, dan 7 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,07. Deskriptor yang sering muncul adalah bekerjasama mencari konsep utama, 
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menyusun konsep dalam satu bentuk gambar, dan menghubungkan konsep-

konsep dengan garis dan memberi label 

f) Aktif dalam diskusi kelompok (mental activities, oral  activities, listening  

activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 5 siswa mendapat skor 2, 25 siswa mendapat skor 

3, dan 10 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,12. Deskriptor yang sering muncul adalah berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas, menghargai pendapat teman satu 

kelompok , serta tidak mengganggu kelompok lain. 

g) Mempresentasikan hasil pekerjaanya (oral, writing, dan mental activities) 

Pada indikator ini sebanyak 12 siswa mendapat skor 2, dan 28 siswa 

mendapat skor 3, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 2,70. Deskriptor 

yang sering muncul adalah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

mempresentasikan dengan bahasa yang runtut, dan menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain. 

h) Menyimpulkan materi dan mengerjakan evaluasi.  (oral activities, mental 

activities, writing activities) 

       Pada indikator ini sebanyak 5 siswa mendapat skor 2, 26 siswa mendapat skor 

3 dan 9 siswa mendapat skor 4 sehingga rata-rata skor yang didapatkan adalah 

3,10. Deskriptor  yang paling sering muncul adalah berpartisipasi memberikan 

pendapat dalam kegiatan menyimpulkan materi, kesimpulan sesuai dengan materi 

yang dibahas dan mengerjakan soal evaluasi.  



149 
 

 

Perbandingan hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I, siklus II, dan siklus 

III akan ditampilkan dalam diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.17. Diagram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa  

Siklus I, Siklus II, Siklus III 

4.1.3.3.3 Paparan Hasil Belajar  

a) Hasil Belajar Kognitif 

       Data mengenai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil analisis nilai 

evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan di akhir pertemun pada siklus II. 

Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil analisis data mengenai hasil belajar 

siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di berikut ini. 
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Tabel 4.15. 

  Perbandingan Data Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

No Pencapaian Pra 

siklus 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1.  Nilai terendah 40 30 40 50 

2. Nilai tertinggi 90 93 95 100 

3. Jumlah siswa tuntas 18 21 29 34 

4. Jumlah siswa tidak 

tuntas 

22 19 11 6 

5.  Persentase 

ketidaktuntasan 

45% 47,5% 27,5% 15% 

6. Persentase ketuntasan 55% 52,5% 72,5% 85% 

7.  Rata-rata 61 62,5 68,87 77 

 

       Tabel 4.15. merupakan perbandingan nilai hasil belajar kognitif siswa pada 

prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III. Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa prasiklus sebesar 61 dengan nilai terendah 

40 sedangkan nilai tertinggi 90, persentase ketuntasan sebesar 45% dan 55% 

siswa belum memenuhi nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan sebesar 62. 

Setelah dilaksanakan tindakan melalui penerapan strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual pada siklus I hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dengan ditunjukkan nilai rata-rata menjadi 62,5 dengan nilai terendah 30, nilai 

tertinggi 93. Persentase ketuntasan 52,5%% dan 47,5%% belum memperoleh nilai 

ketuntasan minimal. Nilai rata-rata siklus II menjadi 68,87 dengan nilai terendah 

40, nilai tertinggi 95, persentase ketuntasan 72,5%% dan 27,5%. Nilai rata-rata 

siklus III menjadi 77 dengan nilai terendah 50, nilai tertinggi 100, persentase 

ketuntasan 85%% dan 15%. Ketuntasan belajar klasikal melalui strategi Concept 

Mapping pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang telah 

sesuai dengan target yang direncanakan. Pada indikator keberhasilan pencapaian 
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ketuntasan belajar klasikal minimal 75% dan pada siklus III diperoleh 85% berarti 

penelitian ini sudah berhasil pada siklus III. 

       Berikut akan disajikan diagram peningkatan hasil belajar ranah kognitif 

siswa kelas V pada prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III 

 

Gambar 4.18. Diagram Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa Kelas V 

Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

b) Hasil Belajar Afektif 

       Hasil belajar afektif diperoleh dari hasil observasi dari analisis data hasil 

pengamatan guru terhadap karakter siswa selama mengikuti pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi belajar Concept Mapping berbantuan audio visual. 

Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian 

ketercapaian karakter bangsa. Hasil observasi mengenai karakter siswa pada 

siklus III dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.16.  
Hasil Analisis Ketercapaian Karakter Siswa Siklus III 

 

 No Indikator 

Jumlah siswa yang mendapat 

skor Jumlah  

Rata-

rata 

skor 1 2 3 4 

1. Kompetitif 0 2 22 16 134 3,35 

2. Jujur 0 3 27 10 127 3,18 

3. Toleransi 0 0 21 19 139 3,47 

4. Bertanggungjawab 0 0 18 22 142 3,55 

Jumlah  542 13,55 

Jumlah rata-rata skor 13,55 

Kriteria Sangat baik  

 

            Berdasarkan tabel 4.16. hasil analisis karakter bangsa yang diperoleh siswa 

mengalami peningkatan dari pertemuan sebelumnya yaitu mendapat rata-rata skor 

13,55 dengan kriteria sangat baik. Penjelasan secara rinci hasil observasi karakter 

siswa tiap indikator sebagai berikut: 

1) Karakter kompetitif  

       Karakter kompetitif ditanamkan melalui kegiatan pembuatan peta konsep. 

Guru menanamkan sikap kompetitif atau bersaing untuk menjadi kelompok yang 

terbaik dalam pembuatan peta konsep. Siswa termotivasi untuk berusaha menjadi 

kelompok yang terbaik.  

       Pada indikator ini sebanyak 2 siswa mendapat skor 2, 22 siswa mendapat skor 

3, 16 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,35. 

Deskriptor yang sering muncul adalah berani bersaing, menunjukkan semangat 

berprestasi serta memiliki keinginan untuk tahu. 
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2) Karakter jujur  

       Karakter jujur ditanamkan melalui kegiatan presentasi. Pada kegiatan 

presentasi guru menanamkan sikap jujur untuk berpendapat memberikan 

tanggapan bagi kelompok yang sedang maju. Tanggapan disampaikan sesuai apa 

adanya dan menghargai pendapat kelompok lain. Hal tersebut agar siswa terbiasa 

mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dan apa adanya. 

       Pada indikator ini sebanyak 3 siswa mendapat skor 2, 27 siswa mendapat skor 

3, dan 10 siswa mendapat skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 

3,18. Deskriptor yang sering muncul adalah mengemukakan apa adanya berbicara 

secara terbuka, serta menghargai data. 

3) Karakter toleran  

       Karakter toleran ditanamkan melalui diskusi, presentasi, memberikan 

tanggapan terhadap kelompok yang maju presentasi. Di dalam diskusi terdapat 

pertukaran pendapat dan musyawarah kelompok sehingga dapat menanamkan 

jiwa toleransi setiap siswa selain itu guru juga memberikan arahan-arahan agar 

diskusi tidak menyimpang dari topik.  

       Pada indikator ini sebanyak 21 siswa mendapat skor 3, 19 siswa mendapat 

skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,47. Deskriptor yang sering 

muncul adalah menerima perbedaan pendapat, mengakui kelebihan orang lain 

serta membantu orang lain.  
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4) Karakter bertanggungjawab 

 Guru menanamkan sikap tanggungjawab melalui kegiatan pembuatan peta 

konsep yang mengharuskan siswa mengerjakan tepat waktu, mengingatkan akan 

kebersihan kelas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh kelompok.  

       Pada indikator ini sebanyak 18 siswa mendapat skor 3, 22 siswa mendapat 

skor 4, sehingga rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,55. Deskriptor yang sering 

muncul adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan dan menaati tata tertib sekolah.   

Jika melihat karakter pada siklus I dan siklus II, maka siklus III mengalami 

peningkatan. Peningkatan karakter siswa tersebut dapat disajikan dalam bentuk 

tabel dan diagram seperti berikut:  

Tabel 4.17. 

Hasil Pengamatan Karakter Siswa Siklus I, II, dan III 

 

Siklus Skor Kategori 

I 9,85 Cukup 

II 12,01 Baik 

III 13,55 Sangat Baik 

 

 

Gambar 4.19. Diagram Hasil Pengamatan Karakter Siswa 

Siklus I, Siklus II, Siklus III 
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c) Hasil Belajar Psikomotor 

       Hasil belajar psikomotorik diperoleh dari hasil analisis penilaian produk 

pembuatan peta konsep, maka peneliti dapat melihat hasil belajar psikomotorik 

siswa. 

Tabel 4.18. 

Hasil Analisis Penilaian Produk Siklus III 

 

No 
Nama 

Kelompok 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1. Kelompok 1 84 86 86 256 85,3 AB 

2. Kelompok 2 86 86 88 260 86,7 A 

3. Kelompok 3 86 85 88 259 86,3 A 

4. Kelompok 4 81 83 82 246 82,0 AB 

5. Kelompok 5 86 87 88 261 87 A 

6.  Kelompok 6 85 87 85 257 85,6 AB 

7. Kelompok 7 83 82 85 250 83,3 AB 

8. Kelompok 8 80 82 82 244 81,3 AB 

Jumlah Total 2033 677,5 
AB 

Rata-rata 254,12 84,68 

     

Berdasarkan tabel 4.18. terdapat tiga kelompok yang mendapatkan nilai 

produk tertinggi yaitu kelompok dua dengan nilai akhir 86,7 (A), kelompok tiga 

dengan nilai akhir 86,3 (A), dan kelompok lima dengan nilai akhir 87 (A). 

Sedangkan lima kelompok yang lain mendapat AB. Apabila dikaitkan dengan 

batas ketuntasan minimum KKM mata pelajaran IPS SDN Mangkangkulon 01 

Kota Semarang yaitu 62 maka nilai setiap kelompok dan nilai rata-rata sebesar 

84,68 sudah di atas KKM. Nilai rata-rata akhir produk siklus III mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I dan siklus II. Siklus I nilai rata-rata akhir 

produk sebesar 80,86 sedangkan nilai rata-rata akhir produk siklus II sebesar 
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83,76. Peningkatan nilai rata-rata akhir produk lebih mudah dilihat dalam diagram 

batang berikut ini: 

 

Gambar 4.20. Diagram Nilai Rata-Rata Akhir Produk 

Siklus I, Siklus II, Siklus III 

4.1.3.3.4 Paparan Angket Respon Siswa 

       Angket respon siswa merupakan cara guru untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajarannya guru dapat melakukan perbaikan berdasarkan 

respon siswa. Data mengenai angket respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.19. 

 Hasil Analisis Angket Respon Siswa Siklus III 

 

No Pertanyaan 
Persentase Jawaban Siswa 

Ya Tidak 

1.  Apakah  kalian senang dengan 

pembelajaran yang kita lakukan tadi? 
100% 0% 

2. Apakah pembelajaran tadi menarik? 100% 0% 

3.  Apakah kalian dapat memahami materi 

pembelajaran tadi? 
100% 0% 

4.  Apakah ada kesulitan selama 

pembelajaran? 
5% 95% 

5.  Apakah kalian bersedia mengikuti 

pembelajaran seperti ini lagi? 
100% 0% 
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       Berdasarkan angket respon siswa tersebut dapat dilihat bahwa pembelajaran 

IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual memberikan 

motivasi pada siswa dan sudah mampu menarik perhatian siswa, hanya ada 2 

siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

4.1.3.4 Refleksi  

       Dari analisis hasil penelitian siklus III, diperoleh data berupa hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual. Data tersebut 

kemudian dianalisis kembali bersama guru kolaborator (observer) sebagai bahan 

pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya.   

 Adapun hasil refleksi pelaksanaan tindakan sikus III adalah sebagai berikut :  

1) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas meningkat 

dibandingkan dengan siklus II, skor yang diperoleh adalah 34, dan masuk 

dalam kriteria sangat baik.  

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran mendapat rata-rata skor 26,66 dan masuk 

dalam kriteria sangat baik.  

3) Hasil belajar pada akhir siklus III yang diperoleh dari hasil evaluasi sudah 

mencapai target yang ditetapkan, yaitu diperoleh persentase ketuntasan 85% 

atau sekitar 34 siswa dan 15% atau sekitar 6 siswa belum memperoleh nilai 

ketuntasan minimal, sedangkan rata-rata 77 dengan nilai terendah 50, nilai 

tertinggi 100. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

yang direncanakan yaitu 75% siswa tuntas belajar dengan memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 62.  
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       Dari hasil refleksi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPS 

dengan menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan audio visual sudah 

cukup berhasil, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berkelanjutan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya.  

4.1.3.5. Revisi  

Dari analisis hasil yang telah dicapai pada proses pembelajaran siklus III, 

secara keseluruhan proses pembelajaran dengan menerapkan strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

sudah berhasil. Upaya yang dilakukan untuk menangani 6 siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar adalah dengan memberikan bimbingan individual 

dan memanfaatkan waktu di luar jam pelajaran untuk memberikan motivasi 

belajar. Selain itu pihak keluarga juga harus ikut serta membantu dalam 

memotivasi dan bimbingan kepada putra-putrinya karena hal tersebut dalam 

membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

Secara keseluruhan, proses pembelajaran dengan menerapkan strategi 

Concept Mapping berbantuan audio visual untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

sudah berhasil dengan tercapainya ketiga indikator keberhasilan yaitu 

keterampilan guru meningkat sekurang-kurangnya baik, aktivitas siswa meningkat 

sekurang-kurangnya baik, dan minimal 75% siswa mengalami ketuntasan belajar. 

 

 

 



159 
 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

  Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan pada temuan hasil observasi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar setiap siklusnya pada 

pembelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping pada siswa kelas V SDN 

Mangkangkulon 01 Kota Semarang. 

4.2.1.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Keterampilan dasar mengajar adalah bentuk-bentuk perilaku bersifat 

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

utuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional 

Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan 

penggerak kegiatan pembelajaran. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran 

guru tidak hanya sebagai pengajar saja, akan tetapi harus mampu menjadi 

programmer pembelajaran, motivator belajar, fasilitator pembelajaran, 

organisator, konduktor, actor, dan peran-peran lain yang dibutuhkan oleh siswa 

dalam pembelajaran (Siddiq, 2008:1-18). Hasil observasi keterampilan guru yang 

terdiri dari 9 indikator akan dijabarkan sebagai berikut: 

4.2.1.1.1. Membuka Pelajaran 

 Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I mendapat skor 2, 

guru sudah menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran, tetapi apersepsi 

yang disampaikan belum mampu menarik perhatian siswa. Sedangkan pada siklus 

II memperoleh skor 3 yang meningkat dari pertemuan sebelumnya karena pada 

siklus II guru sudah memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya pada siklus 
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III meningkat dengan perolehan skor 4 karena guru melakukan perbaikan dengan 

menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar serta memberikan motivasi secara 

maksimal pada siswa pada awal pembelajaran dengan menayangkan video agar 

siswa termotivasi untuk giat belajar. 

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mengalami kenaikan yang 

signifikan dari siklus I sampai siklus III, karena guru sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran secara jelas. Hal itu sesuai dengan pendapat Sanjaya (2012: 68-69) 

yang menyatakan bahwa sebelum melakukan proses belajar mengajar, guru perlu 

merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, selain 

itu tujuan pembelajaran juga memberikan arah kemana pembelajaran akan 

dibawa. Guru selalu berusaha mencari apersepsi yang tepat bagi siswa, dengan 

pemilihan apersepsi yang tepat akan sangat mendukung proses pembelajaran. 

Pada siklus II guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi. Hal 

itu sesuai dengan pendapat Sanjaya (2012: 42) yang menyatakan bahwa dalam 

kegiatan membuka pelajaran guru harus menciptakan prakondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan 

sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Pemikiran sejalan 

juga diungkapkan Rusman (2012: 81) yang menjelaskan kegiatan membuka 

pembelajaran merupakan pengkondisian awal agar mental dan perhatian siswa 

pada materi yang diajarkan serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti 

pembelajaran sampai selamat dan konsentrasi tinggi. 
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4.2.1.1.2. Menggunakan Audio Visual 

Berdasarkan observasi pada pembelajaran siklus I mendapat skor 3, 

deskriptor yang tampak adalah media yang ditampilkan dapat didengar dan dilihat 

jelas, media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan media yang 

digunakan sesuai denga karakteristik siswa. Sedangkan pada siklus II mendapat 

skor 4 karena guru sudah melakukan perbaikan media yang ditampilkan menarik. 

Kemudian pada siklus III mendapat skor 4, media yang digunakan sudah baik, 

guru memberikan efek lagu yang sesuai degan usia anak dan animasi pendukung 

yang juga sesuai dengan perkembangan anak.  

Pada pembelajaran ini guru menggunakan media yang disesuaikan dengan 

tujuan, materi dan karakteristik siswa sehingga perolehan skor meningkat setiap 

siklusnya. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Munadi (2013: 7)  media 

pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efektif dan efisien. Guru juga menampilkan media yang dapat dilihat dan didengar 

dengan jelas, sehingga audio visual yang digunakan dapat menarik perhatian 

siswa hal itu sesuai dengan pendapat Hamdani (2011: 245) yang mendefinisikan 

media audio visual adalah media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki 

unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film dan sebagainya.  

4.2.1.1.3. Menjelaskan Materi Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I memperoleh skor 

2, deskriptor yang tampak adalah kejelasan dalam menyampaikan penjelasan dan 
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memberikan tekanan. Sedangkan pada siklus II memperoleh skor 3, 

peningkatannya terjadi karena guru sudah memberikan kesempatan bertanya pada 

siswa mengenai materi yang sedang dijelaskan. Pada siklus III mendapat skor 4, 

guru sudah menjelaskan materi tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan yang 

disampaikan benar dengan penyampaian yang jelas yaitu dengan bahasa yang 

mudah dipahami siswa, memberikan contoh untuk lebih memperjelas materi agar 

mudah diterima oleh siswa. Guru juga memberi penekanan pada beberapa materi 

yang penting agar siswa mampu memahami materi tersebut lebih mendalam serta 

memberi kesempatan bertanya pada siswa mengenai materi yang sedang 

dijelaskan. Keterampilan guru mengalami kenaikan skor secara signifikan hal ini 

terjadi karena guru melakukan refleksi disetiap pembelajarannya dan 

memperbaiki kekurangan yang ada. Oleh sebab itu keterampilan menjelaskan 

perlu ditingkatkan agar mencapai hasil yang optimal (Mulyasa, 2011 : 80). 

4.2.1.1.4. Mengajukan Pertanyaan Pada Siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I skor  2, 

deskriptor yang tampak adalah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan 

jelas serta memberi waktu untuk berpikir. Pada siklus II mendapat skor 3. 

Deskriptor yang tampak adalah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan 

jelas, memberikan pertanyaan secara bergiliran kepada semua siswa, dan memberi 

waktu untuk berpikir. Pada siklus III mengalami peningkatan skor menjadi 4, guru 

sudah melakukan perbaikan dengan memberikan tuntunan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan. 
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Pada keterampilan ini setiap siklusnya mengalami peningkatan, hal ini 

terjadi karena guru sebisa mungkin berusaha dalam memberi pertanyaan mampu 

menciptakan komunikasi antara guru dan siswa dan dapat melatih siswa berani 

mengemukakan pendapat. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 

99) yang menjelaskan bahwa cara bertanya untuk seluruh kelas, untuk kelompok, 

atau untuk individu, memiliki pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya pada 

hasil belajar siswa tetapi juga pada suasana kelas baik sosial maupun emosional. 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan yaitu kelancaran 

bertanya, struktur pertanyaan, peningkatan partisipasi siswa dengan pindah gilir, 

pemerataan kesempatan dengan distribusi (penyebaran) pertanyaan, penyusunan 

kata-kata, serta pemberian waktu untuk berpikir, tetapi disini guru belum 

memberikan waktu berpikir untuk siswa sehingga siswa harus mampu berpikir 

cepat. 

4.2.1.1.5. Pengkondisian Kelas Selama Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I mendapat skor 3, 

deskriptor yang tampak yaitu menunjukkan sikap tanggap dan memberikan 

teguran dan peringatan. Pada siklus II dan III mendapatkan skor 3, guru sudah 

melakukan perbaikan yaitu dengan memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan komentar secara verbal misalnya memberikan pujian dengan kata 

pintar, bagus, hebat kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman 

(2012: 146) yaitu sebagai fasilitator guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas 

atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya saja dengan 

menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan 
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perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar-mengajar akan berlangsung 

secara efektif. Keterampilan guru dalam mengkondisikan kelas mengalami 

peningkatan, karena guru telah melakukan perbaikan, pada siklus II guru berusaha 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, didukung dengan 

catatan lapangan yaitu guru ikut serta mengatur tempat duduk siswa pada saat 

pembentukan kelompok, sehingga hal tersebut dapat menciptakan kondisi belajar 

yang lebih baik.  

4.2.1.1.6. Membimbing Siswa Membuat Peta Konsep 

Berdasarkan hasil observasi indikator membimbing siswa membuat peta 

konsep pada pembelajaran siklus I dan siklus II mendapat skor 3, deskriptor yang 

tampak adalah memberikan contoh peta konsep, memberikan bimbingan cara 

menempatkan konsep utama, dan memberikan bimbingan menyusun konsep 

pendukung. Sedangkan pada siklus III mendapat skor 4, deskriptor yang tampak 

adalah memberikan contoh peta konsep, memberikan bimbingan cara 

menempatkan konsep utama, memberikan bimbingan menyusun konsep 

pendukung, serta membimbing siswa membuat hubungan antar konsep 

pendukung. Pada indikator ini mengalami kenaikan skor karena pada siklus I guru 

membimbing siswa membuat peta konsep dengan cara memberikan contoh-

contoh yang konkret. Kemudian pada siklus II dan III guru sudah memberi contoh 

yang lebih menarik dengan menampilkan melalui LCD sehingga siswa dapat 

membuat peta konsep yang lebih lengkap dengan konsep-konsep sekunder 

pendukung. 
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Pada keterampilan ini mengalami kenaikan setiap siklusnya karena guru 

melakukan perbaikan dalam membimbing siswa membuat peta konsep serta 

memberikan contoh-contoh konkret pendukung untuk mengarahkan siswa dalam 

menempuh langkah yang harus dilakukan saat membuat peta konsep. Hal ini 

sudah sesuai dengan langkah pembuatan peta konsep menurut Munthe (2009: 13) 

yaitu : Curah gagasan, Menentukan konsep (topik) utama, Menulis dan menyusun 

konsep-konsep dalam satu bentuk gambar, Menghubungkan konsep-konsep 

dengan garis, Memberikan label di atas garis panah.  

4.2.1.1.7. Membimbing Siswa dalam Kelompok 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus mendapat skor 2, 

deskriptor yang tampak adalah merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas 

pada awal diskusi dn memberikan waktu berpikir. Berdasarkan hasil refleksi 

siklus I, maka pada siklus II dan siklus III guru membuat penjelasan mengenai 

langkah yang harus dilakukan siswa melalui pembagian LKS dan penjelasan 

mengenai apa yang harus siswa kerjakan dalam kelompoknya  serta 

menindaklanjuti hasil diskusi. sehingga skor yang diperoleh meningkat menjadi 3. 

Pada keterampilan ini mengalami kenaikan signifikan setiap siklusnya 

karena guru melakukan perbaikan setiap pembelajarannya agar guru mampu 

membimbing siswa dan menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa bekerja 

dalam kelompoknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 159) dalam 

membimbing kelompok hal yang harus diperhatikan guru antara lain diskusi harus 

dilakukan dalam suasana terbuka, dan perlunya perencanaan yang terdiri dari 

pemilihan topik yang akan didiskusikan, dapat dipastikan guru dan siswa telah 
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memiliki latar belakang informasi yang berkaitan dengan topik, penetapan 

besarnya kelompok, pengaturan tempat duduk. Dalam memimpin diskusi 

kelompok, sebaiknya guru mampu membimbing siswa dalam menyelesaikan 

diskusi kelompoknya. 

4.2.1.1.8. Memberikan Penguatan Kepada Siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I mendapat skor 2, 

guru sudah memberikan penguatan secara verbal dan gestural. Pada siklus II 

mendapat skor 3 deskriptor yang tampak adalah guru memberikan penguatan 

secara verbal misal bagus, pintar, luar biasa. Guru memberikan peguatan secara 

gestural seperti gerakan tepuk tangan atau acungan jempol dengan lebih sering 

kepada siswa. Selain itu guru juga memberikan penguatan kegiatan misanya saat 

membuat peta konsep. Siklus III mengalami peningkatan dengan mendapat skor 4, 

semua deskriptor sudah tampak, dalam pembelajaran guru memberikan penguatan 

secara segera baik verbal maupun gestural ketika siswa telah berhasil melakukan 

suatu pekerjaan. Penguatan yang diberikan disertai dengan kehangatan 

memberikan kesan kesungguhan bahwa guru benar-benar menghargai dan 

mengapresiasi usaha yang dilakukan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2011: 78) bahwa hal yang harus diperhatikan guru dalam memberi 

penguatan salah satunya adalah penguatan harus dilakukan segera setelah suatu 

kompetensi ditampilkan. 

4.2.1.1.9. Membimbing Siswa Menyimpulkan dan Memberikan Umpan Balik 

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran siklus I mendapat skor 2, 

guru sudah merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan dan 
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memberikan tindak lanjut berupa saran serta ajakan untuk tidak melupakan materi 

yang baru dipelajari. Berdasarkan perbaikan dari siklus I maka pada siklus II 

mengalami kenaikan skor menjadi 3, guru melibatkan siswa dalam menarik 

kesimpulan pembelajaran dengan cara guru memberikan beberapa pertanyaan, 

menunjuk beberapa siswa untuk berpendapat serta mengajak semua siswa 

mengingat apa yang telah dipelajari, serta mengonsolidasikan perhatian siswa 

terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran. Peningkatan terjadi lagi pada siklus III 

yaitu memperoleh skor maksimal 4, guru juga sudah mengorganisasi semua 

kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari.  

Peningkatan keterampilan guru yang telah dijelaskan di atas terjadi 

karena guru telah melaksanakan perencanaan yang telah dibuat salah satunya 

adalah menutup pelajaran. Kegiatan akhir dimaksud untuk memberikan garis-garis 

besar persoalan yang baru saja dibahas. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 

140) dalam kegiatan menutup pelajaran guru harus mampu memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi siswa. 

4.2.1.2.  Hasil Observasi Aktivitas siswa  

       Bersumber dari kegiatan observasi aktivitas siswa pada siklus I,II, dan III 

pada mata pelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio 

visual akan dijabarkan sebagai berikut.  

4.2.1.2.1.  Kesiapan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran  

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa indikator kesiapan mengikuti 

pelajaran, pada siklus I mendapat skor rata-rata 3,07, siklus II mendapat skor 3,42, 
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sedangkan pada siklus III mendapat skor rata-rata 3,45. Peningkatan aktivitas 

siswa pada indikator ini terjadi karena dalam pembelajaran siswa dikondisikan 

untuk siap mengikuti pembelajaran oleh guru. Hal ini sesuai pendapat Rusman 

(2012: 80), bahwa perlu menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Kegiatan tersebut sesuai 

dengan komponen aktivitas siswa menurut Dierich (dalam Hamalik, 2012: 90-91) 

yaitu mental activities antara lain merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat 

keputusan. 

4.2.1.2.2. Memperhatikan Penjelasan dari Guru 

Berdasarkan hasil observasi dalam mendengarkan penjelasan guru pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 2,72, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 

3,02, meningkat pada siklus III memperoleh skor rata-rata 3,35. Peningkatan 

aktivitas diperoleh dari refleksi dan revisi dari guru terhadap pembelajaran yang 

dilakukan, guru berusaha mengembangkan keterampilan dalam menjelaskan.  

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan emotional activities 

misalnya, minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, gugup dan sebagainya, serta listening activities, antara 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen musik, mendengarkan 

siaran radio (Diedrich dalam Hamalik 2009: 90-91). 
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4.2.1.2.3. Keaktifan Berpartisipasi dengan Audio Visual  

Berdasarkan hasil observasi indikator keaktifan berpartisipasi dengan 

audi visual pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,52, meningkat pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 2,97 kemudian meningkat lagi pada siklus III 

memperoleh skor 3,35. Siswa sudah memperhatikan media yang ditampilkan guru 

dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Peningkatan aktivitas 

siswa yang signifikan setiap pertemuannya dikarenakan guru selalu berupaya 

mengadakan perbaikan dari refleksi yang dilakukan setiap pembelajarannya, 

selain itu guru juga berupaya mengadakan variasi media pembelajaran , sehingga 

siswa lebih tertarik dengan media yang digunakan. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Sanjaya (2011: 23) yang menyatakan bahwa guru perlu mempunyai keterampilan 

dalam merancang media pembelajaran. Guru juga mampu mengorganisasikan 

berbagai media pembelajaran.  

Memperhatikan dan menyerap informasi melalui audio visual yang 

diberikan guru termasuk dalam visual activities yang meliputi membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi/ percobaan, maupun pekerjaan lain , mental 

activities yang meliputi menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, dan mengambil keputusan, serta oral activities antara lain 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan, pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi. (Diedrich dalam Hamalik 2008: 173). 
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4.2.1.2.4. Keaktifan Siswa Tanya Jawab saat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi indikator keaktifan siswa tanya jawab saat 

pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,52, pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 2,97, dan pada siklus III memperoleh skor 3,15. Pada 

indikator ini terlihat peningkatan perolehan skor setiap pertemuannya hampir 

semua siswa sudah mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru, hal ini 

terlihat pada pembelajaran siklus II siswa sudah berani dalam mengungkapkan 

pendapatnya dengan inisiatif sendiri tanpa ditunjuk, siswa lebih sering menjawab 

pertanyaan baik yang diajukan guru ataupun yang diajukan siswa lain secara 

bersama-sama, dan hanya beberapa siswa saja yang menjawab pertanyaan sendiri 

dengan penjelasannya sendiri. Peningkatan keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan terjadi karena guru sebisa mungkin berusaha dalam memberi 

pertanyaan mampu menciptakan komunikasi antara guru dan siswa dan dapat 

melatih siswa berani mengemukakan pendapat. Hal ini sudah sesuai dengan 

pendapat Djamarah (2010: 99) yang menjelaskan bahwa cara bertanya untuk 

seluruh kelas, untuk kelompok, atau untuk individu, memiliki pengaruh yang 

sangat berarti, tidak hanya pada hasil belajar siswa tetapi juga pada suasana kelas 

baik sosial maupun emosional. Sehingga saat guru memberika pertanyaan semua 

siswa di kelas mampu menjawab bersama-sama  

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan oral activities yang 

meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan, pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi., dan mental activities yang meliputi merenungkan, mengingat, 
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memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-

hubungan, membuat keputusan. (Diedrich dalam Hamalik 2009: 90-91). 

4.2.1.2.5. Bekerjasama dalam Kelompok  

Berdasarkan hasil observasi indikator bekerjasama dalam kelompok pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 2,75, kemudian pada siklus II memperoleh skor 

rata-rata 3,07, meningkat pada siklus III skor 3,55. Aktivitas siswa selalu 

mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini dikarenakan guru yang selalu 

berusaha untuk membimbing dan memberi pengarahan pada siswa mengenai hal 

yang harus dilakukan siswa saat mempelajari materi dalam kelompoknya, hal ini 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 159) dalam membimbing kelompok hal 

yang harus diperhatikan guru antara lain diskusi harus dilakukan dalam suasana 

terbuka, dan perlunya perencanaan yang terdiri dari pemilihan topik yang akan 

didiskusikan, dapat dipastikan guru dan siswa telah memiliki latar belakang 

informasi yang berkaitan denga topik, penetapan besarnya kelompok, pengaturan 

tempat duduk. Dalam memimpin diskusi kelompok sebaiknya guru mampu 

membimbing siswa dalam menyelesaikan diskusi kelompoknya.  

Aktivitas siswa bekerjasama dalam kelompok pada penelitian ini adalah 

memungkinkan siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai materi yang 

dipelajari bersama. Aktivitas siswa yang ini disebut oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya,memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. Listening activities antara lain 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen musik, mendengarkan 
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siaran radio dan mental activities meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat 

keputusan. (Diedrich dalam Hamalik 2009: 90-91). 

4.2.1.2.6. Aktif dalam Diskusi Kelompok 

Berdasarkan hasil observasi indikator aktif dalam diskusi kelompok pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 2,20, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 

3,12 kemudian meningkat pada siklus III memperoleh skor rata-rata 3,37. Siswa 

sudah aktif dalam diskusi kelompok. Aktivitas siswa meningkat pada setiap 

pertemuan karena guru selalu membimbing siswa untuk terlibat dalam diskusi 

yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2010: 164) guru 

bertindak sebagai operator sistem, sehingga diperlukan keterampilan antara lain 

keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan 

mengorganisasi, keterampilan membimbing dan membantu perorangan. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan writing activities yang 

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat sketsa, atau rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket., dan 

mental activities yang meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat 

keputusan, dan drawing activities yang meliputi menggambar, membuat grafik, 

diagram, peta dan pola. (Diedrich dalam Hamalik 2009: 90-91) 

4.2.1.2.7. Mempresentasikan Hasil Pekerjaanya 

Berdasarkan hasil observasi indikator mempresentasikan hasil 

pekerjaanya pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,00, pada siklus II 
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memperoleh skor rata-rata 2,70, meningkat pada siklus III memperoleh skor rata-

rata 3,17. Peningkatan pada indikator ini terlihat pada jumlah anak yang berani 

mengangkat tangan sebelum mendapat giliran mempresentasikan pekerjaannya. 

Selain peningkatan jumlah siswa yang berani mempresentasikan hasil 

pekerjaannya, dari segi kualitas beberapa siswa sudah mampu mendapatkan skor 

masksimal yang berarti keempat indikator sudah tampak. Kenaikan kualitas dan 

kuantitas siswa dalam indikator ini terjadi karena guru sudah berperan baik 

sebagai motivator bagi siswa dalam pembelajaran.  

Indikator mempresentasikan hasil pekerjaannya berkaitan dengan 

kegiatan siswa mengeluarkan pendapat di depan kelas. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Paul B. Diedrich (dalam Hamalik, 2009 : 90-91) yaitu aktivitas siswa 

yang disebut oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya,memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

Listening activities meliputi mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen 

musik, mendengarkan siaran radio dan mental activities meliputi merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan 

hubungan-hubungan, membuat keputusan. 

4.2.1.2.8. Menyimpulkan Materi dan Mengerjakan Evaluasi 

Berdasarkan hasil observasi indikator menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,67, pada siklus II 

memperoleh skor rata-rata 3,10 kemudian meningkat pada siklus III memperoleh 

skor rata-rata 3,20. Siswa sudah antusias dalam ikut serta menyimpulkan 
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pembelajaran. Aktivitas siswa meningkat pada setiap pertemuan karena guru 

selalu membimbing siswa untuk terlibat dalam penarikan kesimpulan di kegiatan 

akhir pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2012: 92) bahwa 

kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri 

pembelajaran dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai semua yang 

telah dipelajari dan memberikan tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Sardiman (2012: 143-146) yang menyatakan bahwa salah satu 

peran guru adalah sebagai evaluator yaitu melakukan kegiatan evaluasi terhadap 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan writing activities yang 

meliputi menulis menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-

bahan kopi, membuat sketsa, atau rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket., dan mental activities yang meliputi menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan 

(Diedrich dalam Hamalik 2009: 90-91).  

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas menunjukan bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan strategi belajar Concept Mapping 

berbantuan audio visual terus meningkat. Pada siklus I skor rata-rata yang 

diperoleh adala 20,13 (kriteria cukup), meningkat pada siklus II menjadi 24,22 

(kriteria baik), selanjutnya pada meningkat lagi pada siklus III menjadi 26,6 

(kriteria baik). Peningkatan terjadi karena meningkatnya beberapa indikator 

aktivitas siswa, dan juga adanya perbaikan dari hasil refleksi setiap pembelajaran 

sebelumnya. Walaupun peningkatan yang terjadi hanya sedikit tetapi secara 
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umum terjadi peningkatan yang konsisten. Peningkatan ini membuktikan bahwa 

strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS. 

4.2.1.3. Hasil Belajar Siswa  

 Pada penelitian ini, hasil belajar kognitif ditunjukkan dengan nilai yang 

diperoleh siswa setelah mengerjakan soal evaluasi yang dilaksanakan tiap 

pertemuan. Poerwanti (2008: 6-16) menjelaskan bahwa nilai ketuntasan adalah 

nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasaan peserta didik 

terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual adalah 62,5 dengan ketuntasan klasikal adalah 52,5% 

dengan jumlah siswa tuntas 21 siswa. Persentase ketuntasan tersebut naik dari 

sebelum dilaksanakan tindakan (pra siklus) dengan ketuntasan klasikal 45%. 

Kemudian pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh adalah 68,87 dengan 

persentase ketuntasan 72,5% yaitu 29 siswa mengalami ketuntasan belajar. Nilai 

ketuntasan belajar setiap siswa disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang sudah ditentukan oleh SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

pada mata pelajaran IPS kelas V adalah 62, sedangkan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan adalah 75%. Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus II 

menunjukan bahwa persentase ketuntasan belajar klasikal siswa belum mencapai 

72,5% sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus III.  
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Pada siklus III rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan menerapkan strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual adalah 77, dengan ketuntasan klasikal 85% dengan jumlah siswa 

tuntas 34 siswa dan siswa yang belum tuntas sebanyak 6 siswa. 6 siswa ini 

mengalami ketidaktuntasan dikarenakan tidak memperhatikan dengan seksama 

saat guru menjelaskan, ada yang bermain sendiri, serta kemampuan kognitifnya 

yang di bawah rata-rata. Persentase ketuntasan klasikal tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%, sehingga penelitian ini berhenti 

pada siklus III. 

Hasil belajar ranah afektif juga menunjukkan hasil peningkatan tiap siklus. 

Siklus I memperoleh nilai rata-rata 9,85 dengan kriteria cukup, siklus II 

memperoleh nilai rata-rata 12,01 dengan kriteria baik, dan siklus III memperoleh 

nilai rata-rata 13,55 dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar ranah afektif 

menunjukkan bahwa karakter yang diharapkan dalam pembelajaran tercapai 

maksimal. Kategori tujuan dari ranah afektif adalah penerimaan, penanggapan, 

penelitian, pengorganisasian, pembentukan pola hidup (Rifa‟i dan Anni, 2010: 

87).  

Hasil belajar ranah psikomotorik juga menunjukkan hasil peningkatan tiap 

siklus. Siklus I memperoleh nilai rata-rata produk sebesar 80,86 dengan kriteria 

baik, siklus II memperoleh nilai rata-rata produk sebesar 83,76 dengan kriteria 

baik, dan siklus III memperoleh nilai rata-rata 84,68 dengan kriteria baik. Hasil 

belajar psikomotorik ini merupakan hasil pengamatan pada pembuatan produk 

peta konsep. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 
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keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek serta koordinasi syaraf. 

Kategori dari ranah psikomotorik adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan komplek, penyesuaian dan kreativitas (Rifa‟i dan Anni, 

2010: 89).  

Peningkatan hasil belajar ini terjadi karena upaya guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa dengan 

menggunakan strategi belajar dan media yang tepat dan menarik bagi siswa. 

Kegiatan pembelajaran harus sebisa mungkin dibuat lebih bermakna agar siswa 

dapat lebih efektif dan efisien dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Munthe (2009: 20) yang menjelaskan bahwa kegunaan Concept Mapping adalah 

membantu meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. Siswa dapat belajar 

secara efektif dan efisien, karena ia mampu berpikir menyeluruh dengan 

merangkum informasi yang banyak ke dalam konsep-konsep utama yang saling 

berhubungan ke dalam sebuah gambar yang mencangkup keseluruhan konsep-

konsep yang dipelajari. Keberhasilah pada kegiatan pembelajaran ini juga 

didukung adanya proses penyampaian informasi atau materi yang dibuat lebih 

menarik dengan menerapkan audio visual sebagai media pembelajarannya, 

sehingga siswa tidak terbatas hanya pada media pandang tetapi dikenalkan pada 

media gerak, suara, gambar, animasi, teks, dan video yang telah dikemas guru. 

Audio visual yang dibuat guru mengacu pada pendapat Arsyad (2011: 47-54) 

yang menjelaskan macam-macam media audio visual berupa sound slide, film dan 

video, televisi, komputer. 
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Kegunaan dari penerapan strategi Concept Mapping dan audio visual ini, 

sudah dibuktikan peneliti sebagai alternatif dalam menarik perhatian, minat, dan 

motivasi siswa dalam belajar IPS sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

melalui strategi Concept Mapping berbantuan audio visual pada siswa kelas V 

SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Selain itu Implikasi yang di dapat dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

pedagogis. 

       Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif ke 

arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap strategi Concept Mapping berbantuan audio 

visual. 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu 

pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk 

perbaikan kualitas pendidikan. 

Implikasi paedogogis dari penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2010: 43-48) peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik antara 

lain sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. 
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Dalam penelitian ini guru dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan peranan guru. Peranan tersebut saling berkaitan dan guru harus mampu 

senantiasa melaksanakan peranannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di bidang pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa mata pelajaran IPS melalui strategi Concept Mapping 

berbantuan audio visual pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota 

Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Hal tersebut ditunjukkan dari peningkatan 9 keterampilan 

dasar mengajar dengan kriteria sangat baik. Siklus I memperoleh skor 20, 

meningkat pada siklus dua dengan skor 28, dan perolehan meningkat pada 

siklus III sebesar 34. Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan dengan kategori sekurang-kurangnya 22,5 ≤ skor <29,25. 

2. Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 20,65 dengan 

kriteria baik, meningkat pada siklus II dengan skor 24,22 dengan kriteria baik. 

Skor pada siklus III meningkat menjadi 26,6 dengan kriteria sangat baik. Hasil 

penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan dengan kategori 

sekurang-kurangnya 20≤ skor < 26. 

3. Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hasil ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh pada siklus I 
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sebesar 52,5%, meningkat pada siklus II sebesar 72,5%. Ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus III meningkat menjadi 85%. 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka hipotesis penelitian yaitu 

strategi Concept Mapping berbantuan audio visual dapat meningkatkan 

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

IPS pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang telah terbukti 

kebenarannya. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan kelas yang dibuat peneliti terhadap 

pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 

Mangkangkulon 01 Kota Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Guru 

Guru dapat diharapkan dapat menerapkan strategi Concept Mapping sebagai 

salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Selain itu juga 

diharapkan menggunakan media yang menarik untuk siswa, tidak terbatas hanya 

pada media pandang saja, tetapi harus mampu mengkombinasikan media dan 

mengemasnya menjadi media yang menarik serta membuat pembelajaran lebih 

bermakna. Pemilihan media harus cocok dengan strategi yang digunakan. Audio 

visual merupakan salah satu media yang cocok untuk menunjang penerapan 

strategi Concept Mapping. 
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5.2.2. Bagi Siswa 

Siswa dalam pembelajaran dengan strategi Concept Mapping berbantuan 

audio visual diharapkan dapat berperan aktif dan termotivasi dalam proses 

pembelajaran.  

5.2.3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya merawat semua media pembelajaran, fasilitas dan sarana 

yang menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran yang inovatif, sehingga 

guru dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. 
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LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah             : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas / Semester : V/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia 

Kompetensi 

Dasar  Indikator 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.1 Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

BPUPKI dan 

PPKI 

2.2.2 Menguraikan 

peran BPUPKI 

dan PPKI 

dalam usaha 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

perumusan 

dasar negara 

1. Siswa mengamati 

tayangan audio 

visual 

2. Siswa bertanya 

kepada guru 

mengenai hal yang 

ingin diketahui 

berdasarkan video 

yang ditayangkan 

3. Siswa 

menyebutkan 

peran BPUPKI dan 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

3x35 

menit 

(1x 

pertem

uan) 

1. Standar proses  

2. Standar Isi 

3. Kemendikbud.2013.Diklat 

Guru dalam Rangka 

Implementasi Kurikulum 

2013.Jakarta: Kemendikbud 

4. Munthe, Bermawy. 2009. 

Desain Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani 

5. Susilaningsih,Endang.2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 5 

1
8
8
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2.2.3 Menganalisis 

hasil sidang 

BPUPKI dan 

PPKI 

2.2.4 Membuat 

Concept 

Mapping 

proses 

pembentukan 

BPUPKI dan 

PPKI meliputi 

waktu, tujuan, 

hasil sidang 

 

 

PPKI dalam usaha 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

4. Siswa berdiskusi 

dengan 

kelompoknya 

melakukan curah 

gagasan  

5. Siswa membuat 

Concept Mapping 

dengan menuliskan 

keterkaitan 

hubungan antar 

konsep secara 

berkelompok 

6. Perwakilan setiap 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompok 

7. Siswa memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi 

kelompok lain.  

Untuk SD/MI.  Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas 

6. Syamsiah, Siti dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Kompetitif, Jujur, Toleransi, Bertanggungjawab 

1
8
9
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP SIKLUS 1) 

Sekolah    : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/Tanggal  : Senin/ 17 Maret 2014 

 

I. Standar Kompetensi     

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar      

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator  

2.2.1 Menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan PPKI 

2.2.2 Menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia 

2.2.3 Menganalisis hasil sidang BPUPKI dan PPKI  

2.2.4 Membuat Concept Mapping proses pembentukan BPUPKI dan PPKI 

meliputi waktu, tujuan, hasil sidang 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mengamati slide audio visual berupa teks, gambar, 

video, suara tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI, siswa dapat 

menjelaskan proses pembentukan BPUPKI  dan PPKI dengan benar. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI, 

siswa dapat menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam  usaha 

persiapan kemerdekaan Indonesia dengan benar. 

3. Setelah proses membuat Concept Mapping, siswa dapat menganalisis 

hasil sidang BPUPKI dan PPKI dengan tepat. 
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4. Melalui bekerjasama kelompok, siswa dapat membuat Concept Mapping 

proses pembentukan BPUPKI dan PPKI dengan tepat. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  kompetitif, jujur, toleransi, 

bertanggungjawab 

 

V. Strategi  dan Metode Pembelajaran 

Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual terintegrasi dengan 

pendekatan Saintifik 

Metode :  

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

 

VI. Materi Ajar 

1. Pembentukan BPUPKI dan PPKI 

2. Peranan BPUPKI dan PPKI 

3. Hasil sidang BPUPKI dan PPKI 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

b. Berdo‟a dan Absensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan apersepsi 

“Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan melawan 

penjajah bangsa Jepang. Perjuangan mewujudkan kemerdekaan 

dilakukan dengan perjuangan fisik dan melalui organisasi modern. Nah 

pada hari ini kita akan mempelajari perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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c. Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati slide audio visual berupa teks, gambar, suara, video 

tentang proses pembentukan BPUPKI dan PPKI yang ditayangkan 

guru. (tahap mengamati) 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi 

yang ditampilkan. (tahap menanya) 

3. Siswa menyebutkan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan.(tahap menanya dan menalar ) 

b. Elaborasi 

6. Siswa bekerja sama di dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari 5 

siswa untuk mengerjakan LKS yang sudah diberikan. 

7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya melakukan curah gagasan 

mengenai pembuatan peta konsep tentang pembentukan BPUPKI dan 

PPKI. (tahap mencoba) 

8. Siswa membuat Concept Mapping dengan menuliskan keterkaitan 

hubungan antar konsep secara berkelompok tentang pembentukan 

BPUPKI dan PPKI. (tahap menalar dan mencoba) 

9. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(tahap mengkomunikasikan) 

10. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain.  

c. Konfirmasi  

1. Guru memberi umpan balik, reward bagi kelompok terbaik dan 

penguatan terhadap seluruh kelompok.(tahap menanya, menalar, 

mengkomunikasikan ) 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.(tahap 

menanya) 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 
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b. Siswa mengerjakan soal evaluasi tertulis. 

c. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 

 

VIII. Sumber Belajar 

1. Standar Proses 

2. Standar Isi 

3. Kemendikbud.2013.Diklat Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum 

2013.Jakarta: Kemendikbud 

4. Munthe, Bermawy. 2009. Desain Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani 

5. Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  

6. Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

 

IX. Media / Alat Peraga 

1. Audio visual (teks, gambar, suara, video pembentukan BPUPKI dan 

PPKI, animasi ), kertas warna-warni, lem 

2. LCD 

3. Laptop 

4. Speaker 

X. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  Ada 

2. Tes Proses  : Ada 

3. Tes Akhir  :  Ada 

b. Jenis Tes 

1. Tes awal : eksplorasi ( Tanya jawab ) 

2. Tes perbuatan : diskusi dan hasil karya strategi Concept Mapping 

3. Tes akhir  : soal evaluasi (tes tertulis) 

c. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan uraian 
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d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

        Semarang, 17 Maret 2014 

 Kolaborator  Guru Kelas 

 

 

Darojatus Solikhah, S.Pd SD    Khoirun Nikmah 

 NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401410343 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah,  

 

Hj. Sriwati S.A., S.Pd 

NIP 19580612 197802 2 003 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Indikator 

2.2.1 Menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan PPKI 

2.2.2 Menguraikan peran BPUPKI dan PPKI dalam usaha persiapan kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.3 Menganalisis hasil sidang BPUPKI dan PPKI  

2.2.4 Membuat concept mpping proses pembentukan BPUPKI dan PPKI meliputi 

waktu, tempat, tokoh, dan peran tokohnya 

 

Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan 

1. Usaha mempersiapkan kemerdekaan 

Secara resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan Penyelidik 

Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mari kita bahas keduanya. 

a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 

Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 

September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, 

sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara 

itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut rakyat Indonesia sebagai 
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penyerbu negara mereka. Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer Jepang 

di Jawa, Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa 

Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai. BPUPKI dibentuk untuk mempelajari 

dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. 

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang 

tahun kaisar Jepang. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk menjadi 

ketua didampingi dua orang ketua muda, yaitu R.P Suroso dan Ichibangase. 

Selain menjadi ketua muda, R.P. Suroso juga diangkat menjadi kepala kantor tata 

usaha BPUPKI dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Tanggal 

28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan 

sidang pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang). 

Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi, yaitu: 

1. Sidang resmi pertama 

Sidang resmi pertama berlangsung lima hari, yaitu 28 Mei sampai 1 Juni 

1945. Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara. Banyak anggota 

sidang yang memberikan pandangannya tentang bentuk negara dan dasar negara. 

Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya 

Pancasila. Seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah  62 orang ditambah 6 

anggota tambahan berkumpul dalam satu ruang sidang. 

2. Sidang resmi kedua 

Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang ini 

membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-

undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan 

pengajaran. Pada termin ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia 

kecil. Panitia-panitia yang terbentuk antara lain Panitia Perancang Undang-

Undang Dasar (diketuai Sukarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai 

Abikusno Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai 

Mohammad Hatta). 

Di antara dua sidang resmi itu, berlangsung pula sidang tidak resmi yang 

dihadiri 38 orang. Sidang yang dipimpin Bung Karno ini membahas rancangan 
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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dibahas pada sidang 

resmi kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945). 

b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 

dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi 

negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 orang. Adapun yang ditunjuk 

sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. Moh Hatta. 

Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, anggota PPKI 

ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar 

Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan 

Ahmad Subarjo. Ketika PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk 

merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan 

adanya tekad dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Golongan muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan 

tanpa kerja sama dengan Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan 

dalam rapat PPKI. Ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI adalah badan 

bentukan Jepang. Di lain pihak PPKI adalah badan yang ada untuk menyiapkan 

hal-hal yang perlu bagi suatu negara. Dalam suasana seperti inilah PPKI bekerja 

sebagai badan yang bertugas menyiapkan ketatanegaraan Indonesia Baru. PPKI 

baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan 

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya menyatakan 

berdirinya tiga badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai 

Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sejak 

dibentuknya lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, berakhirlah tugas PPKI. PPKI 

sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun kelompok 

muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang, peran dan jasa badan ini 

tidak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang 

diembankan kepada mereka dengan sebaikbaiknya. Sampai akhirnya PPKI dapat 

meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru saja 

berdiri. 
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Hasil Sidang PPKI 

Selama terbentuk PPKI melakukan beberapa kali sidang. 

1. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di Gedung Kesenian 

Jakarta. Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting yang 

menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa 

Indonesia yang merdeka, yaitu: 

a. mengesahkan UUD1945 setelah mendapat beberapa perubahan pada 

pembukannya, 

b. memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. 

Hatta, 

c. menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh 

sebuah Komite Nasional. 

2. Sidang kedua dilakukan pada hari berikutnya, tanggal 19 Agutus 1945. Sidang 

hari kedua ini menghasilkan keputusan:  

a. membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya 

(menteri), 

b. menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 

delapan provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya, 

c. memutuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk. 

3. Sidang ketiga (20 Agustus 1945) PPKI membahas tentang Badan Penolong 

Keluarga Korban Perang. Sidang ketiga PPKI menghasilkan delapan pasal 

ketentuan. Salah satu pasalnya, yakni pasal 2 berisi tentang pembentukan 

Badan Keamanan Rakyat (BKR). 

4. Sidang keempat dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas tentang: 

a. Komite Nasional 

b. Partai Nasional 

c. Badan Keamanan Rakyat 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Audio visual Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Tugas  

1. Pelajari materi yang telah ditampilkan melalui tayangan audio 

visual oleh guru. 

2. Buatlah peta konsep tentang materi pembentukan BPUPKI dan 

PPKI. Ikuti langkah-langkah berikut ini: 

- Siapkan kertas  

- Tentukan topik (konsep) utama 

- Susunlah konsep-konsep tersebut dalam satu bentuk gambar 

- Hubungkan konsep-konsep tersebut dengan garis 

- Berikanlah label dengan menuliskan kata atau kalimat di atas 

garis panah 

Selamat Mengerjakan 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 Yaitu 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 Oleh 

 

  Yaitu 

USAHA PERSIAPAN 

KEMERDEKAAN 

BPUPKI 

PPKI 

Waktu dibentuk dan 

tujuan 

29 April 1945 dengan tujuan mempelajari dan 

menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan 

negara Indonesia merdeka 

Hasil sidang 

Waktu dibentuk dan 

tujuan 

Hasil sidang 

Sidang 1 yaitu membahas dasar negara 

Sidang 2 membahas bentuk negara, wilayah negara, 

kewarganegaraan, rancangan 

undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, 

pembelaan negara, 

pendidikan dan pengajaran 

7 Agustus 1945 dengan tujuan mempersiapkan 

segala sesuatu yang menyangkut masalah 

ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru 

Sidang 1: mengesahkan UUD 1945, memilih 

presiden dan wapres, menetapkan presiden 

sementara dibantu KNIP 

Sidang 2: membentuk 12 departemen, 

menetapkan pembagian wilayah NKRI, 

memutuskan tentara kebangsaan segera 

dibentuk 

Sidang 3:membahas badan penolong korban 

perang 

Sidang 4: membaha Komite Nasional, Partai 

Nasional,  Badan Keamanan Rakyat 

2
0
1
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Nomor 

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.2 Mengharg

ai jasa 

dan 

peranan 

tokoh 

perjua 

ngan 

dalam 

mempersi

apkan 

kemerde 

kaan 

Indonesia 

 

Perjua- 

ngan 

Mempersi

apkan 

Kemerde 

kaan 

Indonesia 

2.2.1 

Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

BPUPKI dan 

PPKI 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

1, 2, 4, 

6, 10 

2.2.2 

Menguraikan 

peran 

BPUPKI dan 

PPKI dalam 

usaha 

persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

C2 

 

 

 

 

7, 9 

 

 

2.2.3 

Menganalisis 

hasil sidang 

BPUPKI dan 

PPKI 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

C4 

 

 

 

3, 5, 8 

  2.2.4 

Membuat 

Concept 

Mapping 

proses 

pembentukan 

BPUPKI dan 

PPKI 

meliputi 

waktu, 

tujuan, hasil 

sidang 

 Uraian C6 1 
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SOAL EVALUASI 

Nama : 

No.Absen : 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ... . 

a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu 

b. Jepang masuk Indonesia 

c. Inggris menduduki Indonesia 

d. Jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaan tiba 

2. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

adalah ... . 

a. Kumakici Harada  

b. Sukarno  

c. Ichibangase 

d. Radjiman Wedyodiningrat 

3. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi 

menjadi... 

a. Enam provinsi 

b. Delapan provinsi 

c. Enam negara bagian 

d. Delapan negara bagian 

4. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ... 

a. Sukarno  

b. Ahmad Subarjo  

c. Drs. Mohammad Hatta 

d. Radjiman Wedyodiningrat 

5. Pada hasil sidang PPKI pertama yang dipilih sebagai presiden dan wakil 

presiden adalah... 
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a. Ir. Soekarno dan Moh Hatta 

b. Ahmad Soebardjo dan Latief 

c. Moh Hatta dan Ir. Soekarno 

d. Sayuti Melik dan S. Suhud 

6. Dokuritsu Zumbi Cosakai adalah nama Jepang untuk ... . 

a. PPKI  

b. BPUPKI  

c. Panitia Kecil 

d. Panitia Sembilan 

7. Badan yang bertugas menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara 

Indonesia merdeka adalah... 

a. BPUPKI 

b. PPKI 

c. KNIP 

d. PNI 

8. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang... 

a. pembagian wilayah negara 

b. rancangan undang-undang dasar 

c. dasar negara 

d. bentuk negara 

9. Pernyataan tentang PPKI berikut ini yang benar adalah ... . 

a. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia 

b. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI 

c. PPKI berjasa dalam menyiapkan UUD bagi negara Indonesia 

d. PPKI tidak berhasil mengesahkan UUD 

10. BPUPKI dibentuk pada tanggal... 

a. 1 Juni 1945 

b. 1 Maret 1945 

c. 17 Agustus 1945 

d. 6 Agustus 1945 
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B. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Lengkapilah peta konsep tentang usaha persiapan kemerdekaan di bawah ini! 

 

 

 

 

Tujuan Tujuan 

 

 

 

 Tanggal dibentuk                                                   Tanggal dibentuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN 

BPUPKI PPKI 

1.  4.  

2.  5.  

3. Hasil sidang 

1..... 

6. Hasil sidang 

1..... 
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KUNCI JAWABAN 

A.  

No Jawaban Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

D 

D 

B 

A 

A 

B 

A 

C 

C 

B 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

 

2.  

3. 

4.  

 

5.  

6. 

Mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk 

mendirikan negara Indonesia merdeka 

1 Maret 1945 

membahas dasar negara 

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut 

masalah ketatanegaraan bagi negara 

7 Agustus 1945 

Hasil sidang 1 yaitu mengesahkan UUD 1945, 

memilih presiden dan wapres, menetapkan bahwa 

presiden dibantu Komite Nasional 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

5 

 

 

Penilaian = 
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PENILAIAN PRODUK 

Membuat Concept Mapping 

Siklus ...  

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : V/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Berilah skor antara 1-100 pada kolom skor yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

 

Aspek yang dinilai Skor 

Persiapan 

a. Menggali dan mengembangkan gagasan  

b. Menentukan alat  

c. Menentukan bahan 

1-100 

Pembuatan produk 

a. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan bahan 

b. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat 

c. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik 

1-100 

Penilaian produk 

a. Kemampuan peserta didik membuat produk sesuai 

kegunaan/fungsinya 

b. Produk memenuhi kriteria keindahan 

c. Kreativitas dalam pembuatan produk 

1-100 

 

Kriteria Penskoran 

Interval Nilai Keterangan 

86-100 A Baik Sekali 

76-85 B Baik 

56-74 C Cukup 

10-55 D Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

 

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak  

No Karakter Deskriptor Tampak Skor 

1 Kompetitif a. Berani bersaing   

b. Menunjukkan semangat 

berprestasi 

 

c. Berusaha ingin lebih maju  

d. Memiliki keinginan untuk tahu  

2 Jujur a. Mengemukakan apa adanya   

b. Berbicara secara terbuka  

c. Menghargai data  

d. Mengakui kesalahannya  

3 Toleransi a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Memaklumi kekurangan orang 

lain 

 

c. Mengakui kelebihan orang lain  

d. Membantu orang lain  

4 Bertanggungjawab a. Melaksanakan kewajiban   

b. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 

 

c. Menaati tata tertib sekolah  

d. Memelihara fasilitas sekolah  

Total skor  
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Kriteria penilaian : 

Keterangan  

Skor maksimal (T) = 4x4 = 16 

Skor minimal (R)  = 4x1 = 4 

n = (T-R) + 1 

n = (16-4) + 1 

   = 13, karena nilai n ganjil, sehingga rumus yang digunakan adalah: 

k1 = 
 

 
(   )= 

 

 
 (n+1)= 

 

 
 (13+1)=3,5 

 Nilai k1 = letak k1 + (R-1) =3,5+ (4-1)=6,5 

k2 = 
 

 
 (   ) = 

 

 
 (13+1)= 

 

 
 (14)= 7 

Nilai k2 = letak k2 + (R-1) =7+ (4-1) = 10 

k3 = 
 

 
 (n + 1) = 

 

 
 (13 + 1) =  

 

 
  (14)= 10,5 

Nilai k3 = letak k3 + (R-1) = 10,5+(4-1) = 13,5 

k4 = skor maksimal = 32 (Heryanto, 2008: 5.3). 

 

Tabel Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13,5 Baik B 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang D  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas / Semester : V/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Standar Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan  Indonesia 

Kompetensi 

Dasar  Indikator 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.4 Menjelaskan 

pentingnya 

proses 

perumusan 

dasar negara 

Indonesia 

2.2.5 Membanding

kan rumusan 

Piagam 

Jakarta 

dengan 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

perumusan 

dasar negara 

1. Siswa mengamati 

tayangan audio 

visual 

2. Siswa bertanya 

kepada guru 

mengenai hal yang 

ingin diketahui 

berdasarkan video 

yang ditayangkan 

3. Siswa 

membandingkan 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

3x35 

menit 

(1x 

pertem

uan) 

1. Standar proses  

2. Standar Isi 

3. Kemendikbud.2013.Diklat 

Guru dalam Rangka 

Implementasi Kurikulum 

2013.Jakarta: Kemendikbud 

4. Munthe, Bermawy. 2009. 

Desain Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani 

5. Susilaningsih,Endang.2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 5 

2
1
0
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rumusan 

Pancasila 

2.2.6 Membuat 

kronologi 

proses 

perumusan 

dasar negara 

Indonesia 

 

 

rumusan piagam 

Jakarta dengan 

rumusan Pancasila 

4. Siswa membentuk 

kelompok 

5. Siswa berdiskusi 

dengan 

kelompoknya 

melakukan curah 

gagasan  

6. Siswa membuat 

Concept Mapping 

dengan menuliskan 

keterkaitan 

hubungan antar 

konsep secara 

berkelompok 

7. Perwakilan setiap 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompok 

8. Siswa memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi 

kelompok lain. 

Untuk SD/MI.  Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas 

6. Syamsiah, Siti dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Kompetitif, Jujur, Toleransi, Bertanggungjawab 

2
1
1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP SIKLUS 2) 

Sekolah    : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/Tanggal  : Senin/ 24 Maret 2014 

 

I. Standar Kompetensi     

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

II. Kompetensi Dasar      

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

III. Indikator  

2.2.5 Menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia 

2.2.6 Membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila 

2.2.7 Membuat kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan mengamati tayangan audio visual tentang perumusan 

dasar negara Indonesia, siswa dapat menjelaskan pentingnya proses 

perumusan dasar negara Indonesia dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan membaca rumusan piagam Jakarta dan rumusan 

Pancasila, siswa dapat membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan 

rumusan Pancasila dengan benar. 

3. Melalui penugasan membuat peta konsep, siswa dapat membuat 

kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia dengan benar. 

 Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, 

bertanggungjawab 

 

 



213 
 

 

V. Pendekatan, Strategi  dan Metode Pembelajaran 

Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual terintegrasi dengan 

pendekatan Saintifik 

Metode :  

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

VI. Materi Ajar 

1. Proses perumusan dasar negara 

2. Rumusan piagam Jakarta dan rumusan Pancasila 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

b. Berdo‟a dan Absensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru menyampaikan apersepsi yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila 

dan bertanya “Anak-anak dasar negara Indonesia disebut apa? 

Bagaimana isi dari dasar negara tersebut? Apakah kalian tahu bagaimana 

proses perumusan dasar negara?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati tayangan slide audio visual berupa teks, gambar, 

suara, video tentang proses perumusan dasar negara yang ditayangkan 

guru. (tahap mengamati) 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan tayangan 

audio visual yang ditampilkan. (tahap menanya) 

3. Siswa membandingkan rumusan piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila.(tahap menanya dan menalar) 
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b. Elaborasi 

1. Siswa bekerja sama di dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari 5 

siswa untuk mengerjakan LKS yang sudah diberikan. 

2. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya melakukan curah gagasan 

mengenai kronologi perumusan dasar negara. (tahap mencoba) 

3. Siswa membuat Concept Mapping dengan menuliskan keterkaitan 

hubungan antar konsep secara berkelompok tentang pembentukan 

BPUPKI dan PPKI. (tahap menalar dan mencoba) 

4. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(tahap mengkomunikasikan) 

5. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain.  

c. Konfirmasi  

1. Guru memberi umpan balik, reward bagi kelompok terbaik dan 

penguatan terhadap seluruh kelompok.(tahap menanya, menalar, 

mengkomunikasikan ) 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.(tahap 

menanya) 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi tertulis. 

c. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 

VIII. Sumber Belajar 

1. Standar Proses 

2. Standar Isi 

3. Kemendikbud.2013.Diklat Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum 

2013.Jakarta: Kemendikbud 

4. Munthe, Bermawy. 2009. Desain Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani 

5. Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  
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IX. Media/ Alat Peraga 

1. Audio visual (teks, gambar, suara, video perumusan dasar negara, 

animasi ), kertas warna-warni, lem 

2. LCD 

3. Laptop 

4. Speaker 

X. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  Ada 

2. Tes Proses  : Ada 

3. Tes Akhir  :  Ada 

b. Jenis Tes 

1. Tes awal : eksplorasi ( Tanya jawab ) 

2. Tes perbuatan : diskusi dan hasil karya strategi Concept Mapping 

3. Tes akhir  : soal evaluasi (tes tertulis) 

a. Bentuk Tes   : pilihan ganda dan uraian 

b. Alat Tes 

4. Soal-soal Tes  : Terlampir 

5. Kunci Jawaban  : Terlampir 

6. Kriteria Penilaian : Terlampir 

        Semarang, 24 Maret 2014 

 Kolaborator  Guru Kelas 

 

 

 

Darojatus Solikhah, S.Pd SD    Khoirun Nikmah 

 NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401410343 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

Hj. Sriwati S.A., S.Pd 

NIP 19580612 197802 2 003 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Indikator 

2.2.5 Menjelaskan pentingnya proses perumusan dasar negara Indonesia 

2.2.6 Membandingkan rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila 

2.2.7 Membuat kronologi proses perumusan dasar negara Indonesia 

 

Perumusan dasar negara 

Perumusan dasar negara untuk negara Indonesia yang akan berdiri 

dilakukan oleh BPUPKI. Mengapa sebuah negara perlu dasar? Bagaimana proses 

perumusan dasar negara kita? Mari kita bahas lebih lanjut. 

a. Perlunya perumusan dasar negara 

Seperti sebuah rumah, negara memerlukan dasar atau landasan. Dasar 

yang kokoh memungkinkan rumah berdiri dengan mantap. Di atas dasar itulah, 

sebuah negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur. Di atas 

dasar itulah kehidupan negara diatur dan diarahkan. Mengingat begitu besar peran 

dasar negara bagi kelangsungan hidup suatu negara, maka dasar negara harus 

dirumuskan dan ditetapkan. Hal-hal yang menjadi alasan mengapa suatu dasar 

negara perlu dirumuskan, antara lain: 

1. Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi. 

Semua bangsa di dunia ini mempunyai nilai-nilai kepribadian luhur. Nilai-

nilai itu telah dihayati dari zaman ke zaman sebagai pandangan dan penghayatan 

hidup. Namun, nilai-nilai itu belum nyata jika belum dirumuskan secara resmi. 

Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, hidup bersama dalam perbedaan, 



217 
 

 

dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan dasar negara 

nilai-nilai itu diakui secara resmi. 

2. Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju 

Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan 

yang akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan dasarnya jika 

sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan. 

b. Perumusan dasar negara Indonesia 

Dasar negara menjadi salah satu agenda pembicaraan sidang pertama 

BPUPKI. Selama sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 28 Mei 

sampai dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan konsep dasar negara, 

yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. 

1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin menawarkan lima asas dasar Negara 

Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Peri Kebangsaan. 

b. Peri Kemanusiaan. 

c. Peri Ketuhanan. 

d. Peri Kerakyatan. 

e. Kesejahteraan yang berkebudayaan. 

2. Dua hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo, 

mengajukan dasar-dasar negara sebagai berikut: 

a. Persatuan. 

b. Kekeluargaan. 

c. Keseimbangan lahir dan batin. 

d. Musyawarah. 

e. Keadilan rakyat. 

3. Ir. Sukarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 1 

Juni 1945. Selain mengusulkan konsep dasar negara, Bung Karno juga 

mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu Pancasila. Berikut ini lima dasar 

yang diusulkan oleh Bung Karno. 

a. Kebangsaan Indonesia. 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 
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c. Mufakat atau demokrasi. 

d. Kesejahteraan sosial. 

e. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setelah sidang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, BPUPKI memasuki masa jeda. 

Sampai dengan saat itu belum ada rumusan dasar negara. Yang ada hanyalah 

usulan dasar negara Indonesia. Sebelum masuk masa jeda itu telah terbentuk 

sebuah panitia kecil yang diketuai Ir. Sukarno, dengan anggota Drs. 

Mohammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasjim, Ki Bagus 

Hadikusumo, Oto Iskandardinata, M. Yamin, dan A. A. Maramis. Panitia 

kecil ini bertugas menampung saran dari anggota BPUPKI. 

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan 38 

anggota BPUPKI. Bung Karno menyebut pertemuan itu sebagai “rapat pertemuan 

antara Panitia Kecil dengan anggota BPUPKI.” Pertemuan itu menampung suara-

suara dan usul-usul lisan dari anggota BPUPKI. Dalam pertemuan itu juga 

dibentuk Panitia Kecil lain, yang beranggota sembilan orang. Panitia ini dikenal 

dengan nama Panitia Sembilan. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Ir. 

Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. 

Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan 

Abikusno Cokrosuyoso. Mereka menghasilkan suatu rumusan pembukaan UUD 

yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia 

Merdeka. Rumusan itu disepakati dan ditandatangani bersama oleh anggota 

Panitia Sembilan. Rumusan Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta 

Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu 

berbunyi: 

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari‟at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
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Perumusan terakhir dasar negara dilakukan pada persidangan BPUPKI tahap 

kedua, yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu, dibahas 

rencana UUD, termasuk pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang Undang-

Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno. Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945, 

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui isi preambule yang diambil 

dari Piagam Jakarta. Panitia ini kemudian membentuk “Panitia Kecil Perancang 

Undang Undang Dasar” yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo dengan 

anggota Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Mr. R. 

P. Singgih, H. Agus Salim, dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil 

disempurnakan bahasanya oleh sebuah “Panitia penghalus bahasa” yang terdiri 

dari Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Panitia ini juga bertugas 

menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang 

sudah dibahas itu. 

Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan disahkan oleh 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan Pembukaan UUD 

yang diambil dari Piagam Jakarta rumusan Panitia Sembilan mengalami 

perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang opsir angkatan laut 

Jepang menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir itu menyampaikan keberatan dari 

tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian Timur atas kata-kata “Ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dalam Piagam 

Jakarta. Sebelum rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta dan Ir. 

Sukarno meminta empat tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid 

Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan untuk 

membicarakan hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan 

panjang dalam rapat PPKI. Akhirnya mereka sepakat kata-kata yang menjadi 

ganjalan bagi masyarakat Indonesia Timur itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” 

Dengan demikian, rumusan dasar negara yang resmi bukan rumusan-rumusan 

individual yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. 

Supomo, maupun Ir. Sukarno. Dasar negara yang resmi juga bukan rumusan 



220 
 

 

Panitia Kecil. Pancasila Dasar Negara yang resmi adalah rumusan yang disahkan 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu berbunyi, sebagai berikut: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Audio visual Perumusan Dasar Negara 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa sebuah negara 
perlu dasar? Bagaimana 
proses perumusan dasar 
negara kita? Mari kita 
bahas lebih lanjut.

Tahukah kalian 
tokoh yang 

mengusulkan 
konsep dasar 

negara??

Coba bandingkan 

rumusan Piagam 

Jakarta dengan 

rumusan Pancasila
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    Tugas  

1. Pelajari materi yang telah ditampilkan melalui tayangan audio 

visual oleh guru. 

2. Buatlah peta konsep tentang materi perumusan dasar  negara. Ikuti 

langkah-langkah berikut ini: 

- Siapkan kertas warna-warni 

- Tentukan topik (konsep) utama 

- Susunlah konsep-konsep tersebut dalam satu bentuk gambar 

- Hubungkan konsep-konsep tersebut dengan garis 

- Berikanlah label dengan menuliskan kata atau kalimat di atas 

garis panah 

Selamat Mengerjakan 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

 

 

PERUMUSAN DASAR 

NEGARA 

PARA TOKOH 

PANITIA 9 

PPKI 

Muhammad Yamin 

Supomo 

Sukarno 

Piagam Jakarta 

Rumusan Pancasila 

Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri 

Ketuhanan, Peri Kerakyatan, 

Kesejahteraan yang berkebudayaan 

Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan 

lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat 

Kebangsaan Indonesia, Internasionlisme 

atau perikemanusiaan, mufakat atau 

demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan 

Yang Maha Esa 

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan 

Syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 

Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan 

Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

Perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 
Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan 

yang adil dan beradab; Persatuan 

Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

2
2
3
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Nomor

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.2 Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjua 

ngan 

dalam 

mempersi

apkan 

kemerde 

kaan 

Indonesia 

 

Perjua- 

ngan 

Mempersi

apkan 

Kemerde 

kaan 

Indonesia 

2.2.5 

Menjelaskan 

perumusan 

teks 

proklamasi 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Uraian 

C2 

 

 

 

 

C2 

1 

10 

5 

2 

 

2 

3 

2.2.6 

Menguraikan 

peristiwa 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Uraian 

C3 

 

 

 

 

C2 

3 

4 

9 

7 

 

1 

5 

2.2.7 

Menganalisis 

hasil sidang 

PPKI setelah 

proklamasi 

kemerdekaan 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C4 

 

 

C4 

6 

8 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

Nama  :  

No. Absen  : 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang palling tepat! 

1. Berikut ini tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo  

b. Mohammad Hatta  

c. Muhammad Yamin  

d. Wachid Hasyim 

2. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh... . 

a. BPUPKI 

b. Komite Nasional 

c. PPKI 

d. Presiden Sukarno 

3. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo  

b. Ir. Sukarno  

c. Mr. Muhammad Yamin  

d. Prof. Dr. Mr. Supomo 

4. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ... . 

a. BPUPKI  

b. Panitia Kecil  

c. PPKI  

d. Panitia Sembilan 

5. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ... . 

a. Ahmad Subarjo  

b. Sukarno  

c. Muhammad Yamin  
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d. Supomo 

6. Rumusan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pembentukan negara 

Indonesia merdeka tertuang di dalam …. 

a. Piagam Jakarta                                

b. rumusan Pancasila   

c. usulan pembentukan PPKI          

d. pembentukan UUD 

7. Selain Soekarno, tokoh yang yang juga menyampaikan pemikirannya tentang 

dasar negara Indonesia merdeka ialah... 

a. Haji Agus Salim 

b. Moh Hatta 

c. Muhammad Yamin 

d. Mr. A.A. Maramis 

8. Panitia Sembilan diketuai oleh... 

a. Mohammad Hatta 

b. Supomo 

c. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Sukarno 

9. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ... . 

a. Pancasila  

b. komunisme  

c. liberalisme  

d. Sosialisme 

10. Tokoh yang secara khusus mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI 

adalah ... . 

a. Agus Salim 

b. Ahmad Subarjo 

c. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Supomo 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Panitia Sembilan menghasilkan suatu naskah yang kemudian disebut ... atau ...  

2. Tokoh-tokoh yang diminta oleh Sukarno-Hatta untuk membicarakan keberatan 

rakyat Indonesia Timur atas rumusan Piagam Jakarta adalah..., ..., ..., dan ... 

3. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal... 

4. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari panitia... 

5. Tokoh yang menawarkan lima asas dasar Negara Republik Indonesia adalah... 
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KUNCI JAWABAN 

No Jawaban Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

C 

C 

B 

D 

B 

B 

C 

D 

A 

D 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Jakarta Charter atau Piagam Jakarta 

Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. 

Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan  

18 Agustus 1945 

Panitia Sembilan 

Mr. M. Yamin 

2 

2 

2 

2 

2 

Jumlah skor maksimal 20 

 

Penskoran : 

Nilai = 
                       

                    
 x 100 
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PENILAIAN PRODUK 

Membuat Concept Mapping 

Siklus ...  

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : V/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Berilah skor antara 1-100 pada kolom skor yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

 

Aspek yang dinilai Skor 

Persiapan 

a. Menggali dan mengembangkan gagasan  

b. Menentukan alat  

c. Menentukan bahan 

1-100 

Pembuatan produk 

a. Kemampuan menyeleki dan menggunakan bahan 

b. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat 

c. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik 

1-100 

Penilaian produk 

a. Kemampuan peserta didik membuat produk sesuai 

kegunaan/fungsinya. 

b. Produk memenuhi kriteria keindahan 

c. Kreativitas dalam pembuatan produk 

1-100 

 

Kriteria Penskoran 

Interval Nilai Keterangan 

86-100 A Baik Sekali 

76-85 B Baik 

56-74 C Cukup 

10-55 D Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

 

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak  

No Karakter Deskriptor Tampak Skor 

1 Kompetitif a. Berani bersaing   

b. Menunjukkan semangat 

berprestasi 

 

c. Berusaha ingin lebih maju  

d. Memiliki keinginan untuk tahu  

2 Jujur a. Mengemukakan apa adanya   

b. Berbicara secara terbuka  

c. Menghargai data  

d. Mengakui kesalahannya  

3 Toleransi a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Memaklumi kekurangan orang 

lain 

 

c. Mengakui kelebihan orang lain  

d. Membantu orang lain  

4 Bertanggungjawab a. Melaksanakan kewajiban   

b. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 

 

c. Menaati tata tertib sekolah  

d. Memelihara fasilitas sekolah  

Total skor  



231 
 

 

Kriteria penilaian : 

Keterangan  

Skor maksimal (T) = 4x4 = 16 

Skor minimal (R)  = 4x1 = 4 

n = (T-R)  

n = (16-4)  

   = 12, sehingga rumus yang digunakan adalah: 

k1 = 
 

 
   =  

 

 
 (12)= 3 

 Nilai k1 = letak k1 + R =3+ 4=7 

k2 = 
 

 
   = 

 

 
 (12)= 6 

Nilai k2 = letak k2 + R=6+ 4 = 10 

k3 = 
 

 
 (n ) = 

 

 
 (12) = 9 

Nilai k3 = letak k3 + R = 9+4 = 13 

k4 = skor maksimal = 16 (Heryanto, 2008: 5.3). 

 

Tabel Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13 Baik B 

7 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 7 Kurang D  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah   : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester : V/2 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Standar Kompetensi  : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  

Indonesia 

Kompetensi 

Dasar  Indikator 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.2 Menghargai 

jasa dan peranan 

tokoh 

perjuangan 

dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2.8 Menyebutkan 

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

2.2.9 Menentukan 

peranan 

tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

2.2.10 M

Mengemuka 

kan cara 

menghargai 

Persiapan 

kemerdekaan 

Indonesia dan 

perumusan 

dasar negara 

1. Siswa mengamati 

tayangan audio 

visual 

2. Siswa bertanya 

kepada guru 

mengenai hal yang 

ingin diketahui 

berdasarkan video 

yang ditayangkan 

3. Siswa 

menyebutkan 

tokoh yang 

berperan dalam 

Pilihan 

ganda 

dan 

uraian 

3x35 

menit 

(1x 

pertem

uan) 

1. Standar proses  

2. Standar Isi 

3. Kemendikbud.2013.Diklat 

Guru dalam Rangka 

Implementasi Kurikulum 

2013.Jakarta: Kemendikbud 

4. Munthe, Bermawy. 2009. 

Desain Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani 

5. Susilaningsih,Endang.2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 5 

Untuk SD/MI.  Jakarta : 

Pusat Perbukuan Depdiknas 

2
3
2
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jasa para 

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

 

 

persiapan 

kemerdekaan 

4. Siswa membentuk 

kelompok 

5. Siswa berdiskusi 

dengan 

kelompoknya 

melakukan curah 

gagasan  

6. Siswa membuat 

Concept Mapping 

dengan menuliskan 

keterkaitan 

hubungan antar 

konsep secara 

berkelompok 

7. Perwakilan setiap 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompok 

8. Siswa memberi 

tanggapan terhadap 

hasil diskusi 

kelompok lain.  

6. Syamsiah, Siti dkk. 2008. 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Kompetitif, Jujur, Toleransi, Bertanggungjawab 

 

2
3
3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP SIKLUS 3) 

Sekolah    : SDN Mangkangkulon 01 Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester  : V/2 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit (1xpertemuan) 

Hari/ Tanggal  : Kamis/ 27 Maret 2014 

 

I. Standar Kompetensi     

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

 

II. Kompetensi Dasar      

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

 

III. Indikator  

2.2.8 Menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan 

2.2.9 Menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

2.2.10 Mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan 

kemerdekaan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah  mengamati tayangan audio visual tentang tokoh persiapan 

kemerdekaan, siswa dapat menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan 

dengan tepat. 

2. Melalui penugasan pembuatan Concept Mapping, siswa dapat  

menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan dengan tepat. 

3. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengemukakan cara 

menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan dengan tepat. 
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 Karakter siswa yang diharapkan : kompetitif, jujur, toleransi, 

bertanggungjawab 

 

V. Strategi  dan Metode Pembelajaran 

Strategi Concept Mapping berbantuan audio visual terintegrasi dengan 

pendekatan Saintifik 

Metode :  

1. Tanya Jawab 

2. Diskusi  

3. Penugasan 

 

VI. Materi Ajar 

1. Tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

2. Peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

3. Menghargai para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

 

VII. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pra kegiatan (5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan membuka pembelajaran. 

b. Berdo‟a dan Absensi. 

c. Guru menuliskan hari, tanggal, bulan dan tahun di papan tulis. 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru melakukan apersepsi pada siswa dengan bertanya pada siswa “Pada 

pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari proses perumusan dasar 

negara. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, coba sebutkan 

rumusan Pancasila?” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memotivasi siswa 
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3. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mengamati tayangan slide audio visual tentang peran tokoh-

tokoh persiapan kemerdekaan.(tahap mengamati) 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan tayangan 

audio visual yang ditampilkan. (tahap menanya) 

3. Siswa menyebutkan tokoh yang berperan dalam persiapan 

kemerdekaan. (tahap menanya dan menalar) 

b. Elaborasi 

1.  Siswa bekerja sama di dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari 5 

siswa untuk mengerjakan LKS yang sudah diberikan. 

2. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya melakukan curah gagasan 

mengenai pembuatan peta konsep tentang tokoh-tokoh dan peranan 

dalam usaha persiapan kemerdekaan. (tahap mencoba) 

3. Siswa membuat Concept Mapping dengan menuliskan keterkaitan 

hubungan antar konsep secara berkelompok tentang pembentukan 

BPUPKI dan PPKI. (tahap menalar dan mencoba) 

4. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

(tahap mengkomunikasikan) 

5. Siswa memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain.  

c. Konfirmasi  

1. Guru memberi umpan balik, reward bagi kelompok terbaik dan 

penguatan terhadap seluruh kelompok.(tahap menanya, menalar, 

mengkomunikasikan ) 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.(tahap 

menanya) 

4. Kegiatan Akhir/Penutup (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi tertulis. 

c. Guru memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. 
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VIII. Sumber Belajar 

1. Standar Proses 

2. Standar Isi 

3. Kemendikbud.2013.Diklat Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum 

2013.Jakarta: Kemendikbud 

4. Munthe, Bermawy. 2009. Desain Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani 

5. Susilaningsih, Endang.2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Untuk SD/MI.  

Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  

6. Syamsiah, Siti dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 5. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 

 

IX. Media/ Alat Peraga 

1. Audio visual (teks, gambar, suara, video menghargai jasa pahlawan, 

animasi ), kertas warna-warni, lem 

2. LCD 

3. Laptop 

4. Speaker 

 

X. Penilaian 

a. Prosedur Tes 

1. Tes Awal  :  - 

2. Tes dalam Proses : Tanya Jawab 

3. Tes Akhir  :  Tes Tertulis 

b. Jenis Tes 

1. Tes Lisan  : Apersepsi dan Tanya Jawab 

2. Tes Tertulis  : Soal Isian 

c. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan uraian 

d. Alat Tes 

1. Soal-soal Tes  : Terlampir 

2. Kunci Jawaban  : Terlampir 
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3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

   Semarang, 27 Maret 2014 

 Kolaborator Guru Kelas 

 

 

 

Darojatus Solikhah, S.Pd SD    Khoirun Nikmah 

 NIP 19621024 198201 2 007    NIM 1401410343 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

Hj. Sriwati S.A., S.Pd 

NIP 19580612 197802 2 003 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi :  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar  

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Indikator 

2.2.8 Menyebutkan tokoh persiapan kemerdekaan 

2.2.9 Menentukan peranan tokoh dalam persiapan kemerdekaan 

2.2.10 Mengemukakan cara menghargai jasa para tokoh persiapan kemerdekaan 

 

Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan 

1. Mengenal tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan 

Ada banyak tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan. 

Tentu saja kita tidak akan dapat membahas semua tokoh dan perannya dalam 

persiapan kemerdekaan. Berikut ini akan dibahas beberapa tokoh persiapan 

kemerdekaan, yaitu: 

a. Ir. Sukarno (1901-1970) 

Sukarno dilahirkan tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh penting 

dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 beliau mendirikan 

Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1930-an, karena perjuangannya beliau 

sering masuk penjara dan harus menjalani hidup di pengasingan. Menjelang 

kemerdekaan, beliau menjadi anggota BPUPKI dan menjadi ketua PPKI. 

Sumbangan pemikiran dan perannya dalam kedua badan ini sangat menonjol. 

Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau menyampaikan usul dasar-dasar negara dalam 

sidang BPUPKI. Beliau juga yang mengusulkan nama Pancasila bagi dasar negara 

Indonesia. Bersama dengan Bung Hatta, sebagai wakil rakyat Indonesia beliau 
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memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948 bersama dengan 

para pemimpin bangsa Indonesia lainnya, beliau diasingkan ke Bangka. Pada 

tahun 1949 beliau dipulangkan ke Yogyakarta dan dipilih menjadi presiden RIS. 

Beliau menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Suharto pada tanggal 20 

Februari 1967. Pada tanggal 21 Juni 1970 beliau wafat di Rumah Sakit Angkatan 

Darat Gatot Subroto Jakarta setelah menderita sakit ginjal agak lama. Bung Karno 

dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. 

b. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952)  

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat adalah seorang dokter dan tokoh 

pergerakan. Peran beliau sangat menonjol menjelang kemerdekaan Indonesia. 

Khususnya ketika bangsa kita sedang merumuskan dasar-dasar negara. Beliau 

masuk Budi Utomo sejak organisasi itu berdiri. Beliau termasuk anggota 

Volksraad angkatan pertama ketika lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Hindia 

Belanda pada tahun 1918. Beliau menjadi anggota Volksraad hingga tahun 1931. 

 Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi anggota Dewan 

Pertimbangan Daerah Madiun, kemudian ditarik ke pusat menjadi anggota Dewan 

Petimbangan Pusat. Setelah Putera terbentuk, beliau duduk dalam Majelis 

Pertimbangan. Puncak peranannya terjadi ketika beliau menjadi ketua BPUPKI 

menjelang kemerdekaan Indonesia. 

c. Prof. Dr. Mr. Supomo (1903-1958) 

Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Solo. Setelah tamat dari Sekolah Tinggi 

Hukum, beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda, dan 

memperoleh gelar doktor di sana. Sekembalinya di tanah air, beliau bekerja di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Supomo terpilih menjadi anggota BPUPKI dan 

PPKI. Beliau sangat berperan dalam perumusan UUD 1945. Sebagai seorang ahli 

hukum, beliau menjadi anggota tim perumus Undang-Undang Dasar. Beliau juga 

mengusulkan dasar-dasar negara pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.. 

Sesudah pengakuan kedaulatan (1949) beliau kembali menduduki jabatan itu. 

Beliau terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Beliau merintis pendirian 

Universitas Gajah Mada dan menjadi salah satu guru besar dalam universitas 

tersebut. Beliau juga pernah menjabat rektor Universitas Indonesia. 
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d. Mohammad Hatta (1902-1980) 

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Ketika menjadi 

mahasiwa di Belanda beliau sudah aktif dalam gerakan mahasiswa nasionalis. 

Sepulang dari Belanda beliau bergabung dengan PNI. Tahun 1934 beliau 

ditangkap dan dimasukkan penjara kemudian dibuang ke Digul. Menjelang 

kemerdekaan, beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. Perannya sangat besar. 

Beliau masuk dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. 

Bersama dengan Bung Karno, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah Indonesia merdeka beliau mendampingi Bung Karno menjadi wakil 

presiden. Pada tahun 1956 beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. 

Setelah itu, beliau mengabdikan diri sebagai guru besar ilmu ekonomi di 

Universitas Indonesia. Setelah pemerintahan Bung Karno runtuh beliau diangkat 

menjadi penasihat khusus dan beberapa kali menjadi ketua misi internasional. 

Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. 

e. Muhammad Yamin (1903 - 1962) 

Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan 

kemerdekaan, penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah Indonesia. 

Sejak muda beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi. Bersama Bung 

Hatta ia mendirikan Jong Sumatranen Bond. Dalam gerakan politik ia mula-mula 

bergabung dengan Partindo. Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau terpilih 

menjadi anggota BPUPKI. Beliau salah seorang yang mengajukan usul dasar 

negara dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Beliau juga menjadi anggota 

Panitia Kecil yang merumuskan Piagam Jakarta. Ketika Indonesia merdeka beliau 

beberapa kali memangku jabatan menteri dan menjadi anggota DPR/MPRS. 

Sebagai sastrawan beliau menulis banyak karya sastra yang meliputi sajak dan 

naskah drama. Studi sejarahnya menghasilkan karya seperti “Gajah Mada”, 

“Sejarah Peperangan Diponegoro”, dan lain-lain. 

f. Ahmad Subarjo (1896-1978) 

Ahmad Subarjo adalah pejuang kemerdekaan dari golongan tua. Semasa 

kuliah beliau giat dalam Perhimpunan Indonesia. Menjelang proklamasi 

kemerdekaan, ia duduk dalam keanggotaan BPUPKI. Beliau juga termasuk dalam 
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Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. Perannya yang sangat 

penting adalah menjadi penengah antara golongan muda dan Sukarno dalam 

peristiwa Rengasdengklok. Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat sebagai 

Menteri Luar Negeri RI dalam Kabinet Presidensial. Setelah penyerahan 

kedaulatan, Subarjo beberapa kali diangkat sebagai anggota delegasi Indonesia 

dalam perundingan dengan sejumlah pemerintah asing. Setelah tidak aktif dalam 

bidang diplomasi dan pemerintahan, beliau memberi kuliah di berbagai 

universitas, antara lain di Universitas Indonesia. 

 

2. Menghargai Jasa-jasa Pahlawan 

Kemerdekaan yang dinikmati sekarang, bukan pemberian dari Jepang atau 

pemerintah Belanda. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan Bangsa Indonesia 

sendiri. Dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka, para pahlawan 

mengorbankan harta, benda, dan nyawa. Tidak terhitung jumlah putra bangsa 

yang gugur di seluruh Nusantara. Mereka rela mempertahankan jiwa raga demi 

membela tanah air Indonesia. Ada beberapa cara mengenang dan menghormati 

jasa para pahlawan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Pada waktu upacara di sekolah atau di kantor, dilakukan acara mengheningkan 

cipta yang tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan. 

2. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan mendoakan semoga 

arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membangun Indonesia 

supaya lebih maju. 

 

 

 

 

 

 



243 
 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Audio Visual Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemerdekaan yang dinikmati sekarang, bukan 
pemberian dari Jepang atau pemerintah Belanda. 
Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan Bangsa 
Indonesia sendiri. Dalam perjuangan mencapai 
Indonesia merdeka, para pahlawan mengorbankan 
harta, benda, dan nyawa. 

Setelah menyaksikan video 
tadi, coba kemukakan 

pendapatmu bagaimana cara 
menghargai jasa para 

pahlawan!
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Nama Kelompok: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

KISI-KISI INSTRUMEN 

 

 

 

 

 

                                    Tugas  

1. Pelajari materi yang telah ditampilkan melalui tayangan audio 

visual oleh guru. 

2. Buatlah peta konsep tentang materi tokoh-tokoh persiapan 

kemerdekaan. Ikuti langkah-langkah berikut ini: 

- Siapkan kertas warna-warni 

- Tentukan topik (konsep) utama 

- Susunlah konsep-konsep tersebut dalam satu bentuk gambar 

- Hubungkan konsep-konsep tersebut dengan garis 

- Berikanlah label dengan menuliskan kata atau kalimat di atas 

garis panah 

Selamat Mengerjakan 
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KUNCI JAWABAN LKS 

 

 

 

 

TOKOH-TOKOH 

PERSIPAN 

KEMERDEKAAN 

Ir. Sukarno 
Pendiri PNI, ketua PPKI, mengusulkan dasar-dasar 

negara dalam sidang BPUPKI, mengusulkan nama 

Pancasila 

Dr. K.R.T.Radjiman 

Wedyodiningrat 

Prof. Dr.Mr. Supomo 

Mohammad Hatta 

Muhammad Yamin 

Ahmad Soebardjo 

Ketua BPUPKI 

Anggota tim perumus Undang-undang, mengusulkan 

dasar negara pada rapat BPUPKI,   

Masuk panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, 

wakil presiden 

Mengusulkan dasar negara pada rapat BPUPKI, 

anggota Panitia Kecil yang merumuskan Piagam 

Jakarta 

Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, 

penengah golongan muda dan tua pada peritiwa 

Rengasdengklok,  

2
4
5
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi  

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Ranah 
Nomor

Soal 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

2.2 Menghar 

gai jasa 

dan 

peranan 

tokoh 

perju 

angan 

dalam 

mempersi

apkan 

kemerde 

kaan 

Indonesia 

 

Perjua- 

ngan 

Mempersi

apkan 

Kemerde 

kaan 

Indonesia 

2.2.8 

Menyebut 

kan tokoh 

persipan 

kemerdekaan 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

Uraian 

C1 

 

C2 

 

C1 

3 

7 

8 

 

5 

 

2.2.9 

Menjelaskan 

peranan 

tokoh dalam 

persiapan 

kemerdekaan 

 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Uraian 

C2 

 

 

 

 

C2 

1 

5 

6 

9 

 

1 

2 

4 

2.2.10 

Menemukan 

cara 

menghargai 

jasa para 

tokoh 

persiapan 

kemerdekaan 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

 

Uraian 

C3 

 

 

C3 

2 

4 

 

3 
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SOAL EVALUASI 

Nama  : 

No.Absen : 

 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair angkatan 

Pujangga Baru, adalah ... . 

a. Ahmad Subarjo  

b. Sukarno  

c. Muhammad Yamin  

d. Supomo 

2. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan .... 

a. ikut berperang 

b. giat belajar 

c. menjadi TNI-Polri 

d. bekerja di pemerintahan 

3. Panitia Sembilan diketuai oleh ... . 

a. Mohammad Hatta 

b. Supomo 

c. Radjiman Wedyodiningrat 

d. Sukarno 

4. Berikut ini beberapa cara mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, 

kecuali... 

a. Melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan  

b. Meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-

hari. 

c. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif  

d. Ikut tawuran pelajar 
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5. Tokoh yang berperan sebagai penengah antara golongan muda dan Soekarno 

dalam peristiwa Rengasdengklok adalah... 

a. Muh Yamin 

b. Supomo 

c. Ahmad Soebardjo 

d. Moh Hatta 

6. Tokoh yang merintis pendirian Universitas Gajah Mada dan menjadi guru 

besar dalam universitas tersebut adalah... 

a. Radjiman Wedyodiningrat 

b. Supomo 

c. Sukarni 

d. Moh Hatta 

7. Tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia ialah .... 

a. Ir. Soekarno dan  Ahmad Soebarjo 

b. Ir. Soekarno dan  Moh. Hatta 

c. Ir. Soekarno dan  Moh. Yamin 

d. Moh. Yamin dan Drs Moh. Hatta 

8. Wakil presiden pertama adalah Moh Hatta. Beliau lahir di... pada tanggal... 

a. Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 

b. Pacitan, 6 Juni 1901 

c. Jakarta, 14 Agustus 1903 

d. Bukit Tinggi, 12 Agustus 1901 

9. Berikut ini tokoh yang berperan dalam usaha persiapan kemerdekaan 

Indonesia adalah... 

a. Sukarno, Hatta, Antasari 

b. Supomo, Sutomo, Radjiman 

c. Sukarno, Hatta, Muh Yamin 

d. Ahmad Subardjo, Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara 

10. Peran Muhammad Yamin dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

adalah... 

a. Penengah golongan muda dan golongan tua 
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b. Mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara 

c. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

d. Mengusulkan dasar negara 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan jelas! 

1. Dalam PPKI, Soekarno menjabat sebagai... 

2. Presiden dan wakil presiden RI pertama ialah .... 

3. Cara menghargai dan menghormati jasa para pahlawan di antaranya adalah... 

4. Peran Ahmad Soebardjo dalam peristiwa Rengasdengklok adalah sebagai... 

5. Ketua BPUPKI adalah... 
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KUNCI JAWABAN 

 

 

No Jawaban Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

C 

B 

D 

D 

C 

B 

B 

A 

C 

D 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

Ketua  

Soekarno dan Moh Hatta 

Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, pada saat upacara 

mengheningkan cipta untuk mendoakan pahlawan, 

sebagai pelajar giat untuk belajar,  

Penengah antara golongan muda dan golongan tua 

Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

Jumlah skor maksimal 20 

 

Penskoran : 

Nilai = 
                       

                    
 x 100 
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PENILAIAN PRODUK 

Membuat Concept Mapping 

Siklus ...  

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : V/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Berilah skor antara 1-100 pada kolom skor yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

 

Aspek yang dinilai Skor 

Persiapan 

a. Menggali dan mengembangkan gagasan  

b. Menentukan alat  

c. Menentukan bahan 

1-100 

Pembuatan produk 

a. Kemampuan menyeleki dan menggunakan bahan 

b. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat 

c. Kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik 

1-100 

Penilaian produk 

a. Kemampuan peserta didik membuat produk sesuai 

kegunaan/fungsinya. 

b. Produk memenuhi kriteria keindahan 

c. Kreativitas dalam pembuatan produk 

1-100 

 

Kriteria Penskoran 

Interval Nilai Keterangan 

86-100 A Baik Sekali 

76-85 B Baik 

56-74 C Cukup 

10-55 D Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA 

 

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Nama Siswa  : 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check ( √ ) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak  

No Karakter Deskriptor Tampak Skor 

1 Kompetitif a. Berani bersaing   

b. Menunjukkan semangat 

berprestasi 

 

c. Berusaha ingin lebih maju  

d. Memiliki keinginan untuk tahu  

2 Jujur a. Mengemukakan apa adanya   

b. Berbicara secara terbuka  

c. Menghargai data  

d. Mengakui kesalahannya  

3 Toleransi a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Memaklumi kekurangan orang 

lain 

 

c. Mengakui kelebihan orang lain  

d. Membantu orang lain  

4 Bertanggungjawab a. Melaksanakan kewajiban   

b. Melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuan 

 

c. Menaati tata tertib sekolah  

d. Memelihara fasilitas sekolah  

Total skor  
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Kriteria penilaian : 

Keterangan  

Skor maksimal (T) = 4x4 = 16 

Skor minimal (R)  = 4x1 = 4 

n = (T-R)  

n = (16-4)  

   = 12, sehingga rumus yang digunakan adalah: 

k1 = 
 

 
   =  

 

 
 (12)= 3 

 Nilai k1 = letak k1 + R =3+ 4=7 

k2 = 
 

 
   = 

 

 
 (12)= 6 

Nilai k2 = letak k2 + R=6+ 4 = 10 

k3 = 
 

 
 (n ) = 

 

 
 (12) = 9 

Nilai k3 = letak k3 + R = 9+4 = 13 

k4 = skor maksimal = 16 (Heryanto, 2008: 5.3). 

 

Tabel Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13 Baik B 

7 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 7 Kurang D  
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LAMPIRAN 2 

KISI-KISI INSTRUMEN 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

STRATEGI CONCEPT MAPPING BERBANTUAN AUDIO 

VISUAL PADA SISWA KELAS V SDN MANGKANGKULON 01 

KOTA SEMARANG 

No Variabel Indikator 

Sumber 

data 
Alat/instrument 

1 Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

strategi 

Concept 

Mapping 

berbantuan 

audio visual 

 

1. Membuka pelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Menggunakan audio visual 

(keterampilan mengadakan 

variasi) 

3. Menjelaskan materi 

pembelajaran sesuai dengan 

indikator (keterampilan 

menjelaskan) 

4. Mengajukan pertanyaan 

pada siswa (keterampilan 

bertanya) 

5. Pengkondisian kelas selama 

pembelajaran (keterampilan 

mengelola kelas) 

6. Membimbing siswa 

membuat peta konsep 

(keterampilan pembelajaran 

perorangan) 

7. Membimbing siswa dalam 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

8. Memberikan penguatan 

kepada siswa (keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Siswa 

b. Video 

c. Foto 

 

 

 

 

 

 

a.  Lembar 

Observasi 

b. Catatan 

lapangan 
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9. Membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi dan 

memberikan umpan balik 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2 Aktivitas 

siswa dalam 

dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

strategi 

Concept 

Mapping 

berbatuan 

audio visual 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

(mental activities) 

2. Memperhatikan penjelasan 

dari guru (visual 

activities,listening 

activities) 

3. Keaktifan berpartisipasi 

dengan audio visual (oral 

activities) 

4. Keaktifan siswa tanya 

jawab saat pembelajaran 

(oral activities)  

5. Bekerjasama dalam 

kelompok (oral activities, 

listening activities, mental 

activities) 

6. Aktif dalam diskusi 

kelompok (mental 

activities, oral  activities, 

listening  activities) 

7. Mempresentasikan hasil 

pekerjaanya. (oral, writing, 

dan mental activities) 

8. Menyimpulkan materi dan 

mengerjakan evaluasi.  

(oral activities, 

mentalactivities, writing 

activities) 

a. Guru 

b. Video 

c. Catatan 

lapangan 

d. Foto 

a. Lembar 

Observasi 

b. Catatan 

lapangan 

c. Angket 
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3 Hasil Belajar 

IPS melalui 

penerapan 

strategi 

Concept 

Mappingberb

antuan audio 

visual 

1. Menjelaskan proses 

pembentukan BPUPKI dan 

PPKI (C2) 

2. Menguraikan peran 

BPUPKI dan PPKI dalam 

usaha persiapan 

kemerdekaanIndonesia (C2) 

3. Menganalisis hasil sidang 

BPUPKI dan PPKI (C4) 

4. Membuat Concept Mapping 

proses pembentukan 

BPUPKI dan PPKI meliputi 

waktu, tujuan, hasil 

sidang.(C6) 

5. Menjelaskan pentingnya 

proses perumusan dasar 

negara Indonesia (C1) 

6. Membandingkan rumusan 

Piagam Jakarta dengan 

rumusan Pancasila (C5) 

7. Membuat kronologi proses 

perumusan dasar negara 

Indonesia (C6) 

8. Menyebutkan tokoh 

persiapan kemerdekaan 

(C1) 

9. Menentukan peranan tokoh 

dalam persiapan 

kemerdekaan (C3) 

10. Mengemukakan cara 

menghargai jasa para tokoh 

persiapan kemerdekaan 

(C3) 

11. Menampilkan sikap 

kompetitif dalam kegiatan 

pembelajaran (A2) 

12. Menekankan kejujuran 

berpendapat dalam kegiatan 

pembelajaran (A3) 

a.   Siswa 

b. Foto 

a. Tes tertulis 
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13. Menunjukkan toleransi 

dalam diskusi kelompok 

(A4) 

14. Membuktikan 

tanggungjawab dalam 

menyelesaikan tugas dari 

guru (A5) 

15. Penilaian produk saat 

siswa mendesain Concept 

Mapping(P7) 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

STRATEGI CONCEPT MAPPING BERBANTUAN  

AUDIO VISUAL 

 

Nama Guru  : Khoirun Nikmah 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Membuka 

pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1) Menarik perhatian siswa dengan gaya 

mengajar 
 

 

2) Menimbulkan motivasi dan 

memperhatikan minat siswa 
 

3) Mengemukakan tujuan pembelajaran  

4) Memberikan apersepsi  

2 Menggunakan 

audio visual 

(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

1) Media yang ditampilkan dapat didengar 

dan dilihat jelas 
 

 2) Media yang digunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
 

3) Media yang ditampilkan menarik  
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 4) Media yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik siswa 
 

3 Menjelaskan 

materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1) Kejelasan dalam menyampaikan 

penjelasan 
 

 
2) Menggunakan contoh dan ilustrasi  

3) Memberikan tekanan  

4) Memberi kesempatan bertanya pada siswa 

mengenai materi yang sedang dijelaskan 
 

4 Mengajukan 

pertanyaan pada 

siswa 

(keterampilan 

bertanya) 

1) Mengungkapkan pertanyaan secara 

singkat dan jelas  
 

 

2) Memberi pertanyaan secara bergiliran 

kepada semua siswa 
 

3) Memberi waktu untuk berpikir  

4) Memberi tuntunan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan  

5 Pengkondisian 

kelas selama 

pembelajaran 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menciptakan kondisi belajar yang optimal  

 
2) Menunjukkan sikap tanggap  

3) Memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan komentar secara verbal 
 

4) Memberikan teguran dan peringatan  

6 Membimbing 

siswa membuat 

peta konsep 

(keterampilan  

pembelajaran 

perorangan) 

1) Memberikan contoh peta konsep  

 

2) Memberikan bimbingan cara 

menempatkan konsep utama 
 

3) Memberikan bimbingan menyusun konsep 

pendukung 
 

4) Membimbing siswa membuat hubungan 

antar konsep 
 

7 Membimbing 

siswa dalam 

kelompok 

(keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil) 

1) Merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi 
 

 

2) Meminta komentar siswa dan memberikan 

informasi tambahan 
 

3) Memberikan waktu berpikir  

4) Menindaklanjuti hasil diskusi  
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8 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

(keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

1) Memberikan penguatan secara verbal  

 

2) Memberikan penguatan secara gestural  

3) Memberikan penguatan kegiatan  

4) Memberikan penguatan tanda dengan 

menggunakan berbagai simbol 
 

9 Membimbing 

siswa 

menyimpulkan 

dan memberikan 

umpan balik 

(keterampilan 

menutup 

pelajaran) 

1) Merangkum atau membuat garis-garis 

besar persoalan 
 

 

2) Mengonsolidasikan perhatian siswa 

terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran 
 

3) Mengorganisasi semua kegiatan atau 

pelajaran yang telah dipelajari 
 

4) Memberikan tindak lanjut berupa saran 

serta ajakan untuk tidak melupakan materi 

yang baru dipelajari 

 

Jumlah Skor  

Kriteria  

 

Skor maksimal (T) :  36 

Skor minimal (R) :  9 

Banyaknya skor (n) : ?  

n = T - R = 36 - 9 = 27 

Nilai k1 = letak k1 + (K+2) 

Letakk1= 
 

 
 n = 

 

 
 (27)   = 6,75 

Nilai  k1= letak k1 + R = 6,75+ 9 = 15,75 

Jadi nilai k1 adalah 15,75 

Letak  k2= 
 

 
 n  = 

 

 
 (27) = 13,5 

Nilai k2= letak k2 + R = 13,5 + 9 = 22,5 

Jadi nilai k2 adalah 22,5 

Letak  k3= 
 

 
 n= 

 

 
(27) = 20,25 

Nilai k3= letak k3 + R = 20,5 + 9= 29,25 

Jadi nilai k3 adalah 29,25 

Nilai  k4 = Nilai maksimal (T), Jadi k4 =36 
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Kriteria Penilaian 

Skor Kategori 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor <29,25 Baik 

15,75≤ skor <22,5 Cukup 

9≤ skor <15,75 Kurang 

 

 

            Semarang,        Maret 2014 

              Kolaborator 

 

 

(Darojatus Solikhah, S.Pd SD) 

             NIP 19621024 198201 2 007 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

STRATEGI CONCEPT MAPPING BERBANTUAN 

 AUDIO VISUAL 

 

Nama Guru  : Khoirun Nikmah 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK   

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Kesiapan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

(mental activities) 

 

1) Siswa tertib dan rapi di tempat duduk 

masing-masing 

  

2) Menyiapkan buku dan alat tulis  

3) Sikap tenang dalam menerima 

pembelajaran 

 

4) Memperhatikan penjelasan guru  

2.  Memperhatikan 

penjelasan dari guru 

(visual activities, 

listening activities) 

 

1) Fokus dan konsentrasi dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru 

  

2) Mencatat hal-hal penting dari materi yang 

dijelaskan 

 

3) Bertanya apabila kurang paham  

4) Tidak mengganggu teman lain saat guru 

memberikan penjelasan 
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3. Keaktifan 

berpartisipasi 

dengan audio visual 

(oral activities) 

 

1) Memperhatikan tayangan dalam audio 

visual 

  

2) Berani menjawab pertanyaan pada audio 

visual 

 

3) Menjawab sesuai dengan pertanyaan pada 

audio visual 

  

4) Mengajukan pertanyaan pada audio visual  

4. Keaktifan siswa 

tanya jawab saat 

pembelajaran (oral 

activities)  

 

1) Mengangkat tangan saat bertanya maupun 

menjawab 

  

2) Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 

materi pembelajaran 

  

3) Berinisiatif sendiri dalam bertanya dan 

menjawab 

  

4) Menggunakan kalimat yang jelas untuk 

mengungkapkan pertanyaan maupun 

jawaban 

  

5. Bekerjasama 

dalam kelompok 

(oral activities, 

listening 

activities, mental 

activities) 

 

1) Bekerjasama mencari konsep utama   

2)  Menyusun konsep dalam satu bentuk 

gambar  

 

3) Menghubungkan konsep-konsep dengan 

garis dan memberi label 

 

4) Berpartisipasi dalam kelompok untuk 

mengkreasikan peta konsep yang dibuat 

 

6. Aktif dalam 

diskusi kelompok 

(mental activities, 

oral  activities, 

listening  

activities) 

 

1) Berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk menyelesaikan 

tugas 

  

2) Mengemukakan pendapatnya di dalam 

kelompok  

 

3) Menghargai pendapat teman satu 

kelompok  

 

4) Tidak mengganggu kelompok lain  

7. Mempresenta 

sikan hasil 

pekerjaanya. 

(oral, writing, 

dan mental 

activities) 

 

1) Berani mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

  

2) Mempresentasikan dengan bahasa yang 

runtut 

 

3) Mampu menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh kelompok lain 

 

4) Menanggapi hasil diskusi kelompok lain  

8.  Menyimpul 

kan materi dan 

mengerjakan 

evaluasi.  (oral 

activities, mental 

activities, writing 

activities) 

1) Berpartisipasi memberikan pendapat 

dalam kegiatan menyimpulkan materi  

  

 

 

 

2) Kesimpulan sesuai dengan materi yang 

dibahas  

 

3) Mencatat simpulan yang diperoleh  

4) Mengerjakan evaluasi  

Jumlah Skor  

Kriteria  
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Kriteria penilaian : 

Keterangan  

Skor maksimal (T) = 8x4 = 32 

Skor minimal (R)  = 8x1= 8 

n = (T-R)  

n = (32-8)  

   = 24, sehingga rumus yang digunakan adalah 

k1 = 
 

 
  = 

 

 
 (n+1)= 

 

 
 (24)= 6 

 Nilai k1 = letak k1 + R =6 +8-= 14 

k2 = 
 

 
  = 

 

 
 (24)= 12 

Nilai k2 = letak k2 + R =12 + 8 = 20 

k3 = 
 

 
 n  = 

 

 
 (24) = 18 

Nilai k3 = letak k3 + R= 18+8 = 26 

k4 = skor maksimal = 32 (Heryanto, 2008: 5.3). 

Kriteria Keaktifan Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori Nilai 

26≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20≤ skor < 26 Baik B 

14≤ skor < 20 Cukup C 

8≤ skor <14 Kurang D 

 

Semarang ,         Maret 2014 

             Observer 

 

 

      (.....................................) 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER SISWA DALAM 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS MELALUI 

STRATEGI CONCEPT MAPPING BERBANTUAN   

AUDIO VISUAL 

 

Nama Guru  : Khoirun Nikmah 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  :   

PETUNJUK   

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

No Karakter Deskriptor Tampak Skor 

1 Kompetitif a. Berani bersaing   

b. Menunjukkan semangat berprestasi  

c. Berusaha ingin lebih maju  

d. Memiliki keinginan untuk tahu  

2 Jujur a. Mengemukakan apa adanya   

b. Berbicara secara terbuka  

c. Menghargai data  

d. Mengakui kesalahannya  

3 Toleransi a. Menerima perbedaan pendapat   

b. Memaklumi kekurangan orang lain  

c. Mengakui kelebihan orang lain  

d. Membantu orang lain 
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4 Bertanggungjawab a. Melaksanakan kewajiban   

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kemampuan 

 

c. Menaati tata tertib sekolah  

d. Memelihara fasilitas sekolah  

Total skor  

Kriteria penilaian : 

Keterangan  

Skor maksimal (T) = 4x4 = 16 

Skor minimal (R)  = 4x1 = 4 

n = (T-R)  

n = (16-4)  

   = 12, sehingga rumus yang digunakan adalah: 

k1 = 
 

 
   =  

 

 
 (12)= 3 

 Nilai k1 = letak k1 + R =3+ 4=7 

k2 = 
 

 
   = 

 

 
 (12)= 6 

Nilai k2 = letak k2 + R=6+ 4 = 10 

k3 = 
 

 
 (n ) = 

 

 
 (12) = 9 

Nilai k3 = letak k3 + R = 9+4 = 13 

k4 = skor maksimal = 16 (Heryanto, 2008: 5.3). 

Tabel Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13 Baik B 

7 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 7 Kurang D  

        

          Semarang ,           Maret 2014 

           Observer 

 

 

     (.....................................) 
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PENILAIAN PRODUK 

Membuat Concept Mapping 

Siklus ...  

Sekolah  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/ Semester : V/ II 

Nama Kelompok : 

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor yang ada pada lembar 

pengamatan ini! 

 

Indikator Deskriptor Skor 

Persiapan a. Menggali dan mengembangkan 

gagasan  

b. Menentukan alat  

c. Menentukan bahan 

1-100 

Pembuatan produk a. Kemampuan menyeleki dan 

menggunakan bahan 

b. Kemampuan menyeleksi dan 

menggunakan alat 

c. Kemampuan menyeleksi dan 

menggunakan  

1-100 

Penilaian produk a. Kemampuan peserta didik 

membuat produk sesuai 

kegunaan/fungsinya. 

b. Produk memenuhi kriteria 

keindahan 

c. Kreativitas dalam pembuatan 

produk 

1-100 

 

Kriteria Penskoran 

Interval Nilai Keterangan 

86-100 A Baik Sekali 

76-85 B Baik 

56-74 C Cukup 

10-55 D Kurang 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI STRATEGI CONCEPT MAPPING 

BERBANTUAN AUDIO VISUAL  

PADA SISWA KELAS V SDN MANGKANGKULON 01 

 KOTA SEMARANG 

 

Nama Siswa  :  

Nomor urut  : 

Kelas/Semester : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang sesuai 

dengan pilihanmu! 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah  kalian senang dengan 

pembelajaran yang kita lakukan tadi? 

  

2. Apakah pembelajaran tadi menarik?   

.3. Apakah kalian dapat memahami 

materi pembelajaran tadi? 

  

4. Apakah ada kesulitan selama 

pembelajaran? 

  

5. Apakah kalian bersedia mengikuti 

pembelajaran seperti ini lagi? 
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CATATAN LAPANGAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

IPS MELALUI STRATEGI CONCEPT MAPPING 

BERBANTUAN AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS V  

SDN MANGKANGKULON 01 

Siklus   : 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran dengan Strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS! 

Catatan  :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

       Observer 

 

 

 

       ( . . . . . . . . . . . . . . . ) 

 

 

 



272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU, 

AKTIVITAS SISWA, KETERCAPAIAN KARAKTER 

SISWA, PENILAIAN PRODUK, ANGKET RESPON 

SISWA DAN CATATAN LAPANGAN SIKLUS I, 

SIKLUS II, SIKLUS III 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS  

MELALUI STRATEGI CONCEPT MAPPING  

BERBANTUAN AUDIO VISUAL 

Siklus I 

 

Nama Guru  : Khoirun Nikmah 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : Senin, 17 Maret 2014 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1) Menarik perhatian siswa dengan gaya 

mengajar 
- 

2 

2) Menimbulkan motivasi dan 

memperhatikan minat siswa 
- 

3) Mengemukakan tujuan pembelajaran √ 

4) Memberikan apersepsi √ 

2 Menggunakan 

audio visual 

1) Media yang ditampilkan dapat didengar 

dan dilihat jelas 
√ 3 
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(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

2) Media yang digunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
√ 

3) Media yang ditampilkan menarik - 

4) Media yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik siswa 
√ 

3 Menjelaskan 

materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1) Kejelasan dalam menyampaikan 

penjelasan 
√ 

2 
2) Menggunakan contoh dan ilustrasi - 

3) Memberikan tekanan √ 

4) Memberi kesempatan bertanya pada siswa 

mengenai materi yang sedang dijelaskan 
- 

4 Mengajukan 

pertanyaan pada 

siswa (keterampilan 

bertanya) 

1) Mengungkapkan pertanyaan secara 

singkat dan jelas  
√ 

2 

2) Memberi pertanyaan secara bergiliran 

kepada semua siswa 
- 

3) Memberi waktu untuk berpikir √ 

4) Memberi tuntunan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan - 

5 Pengkondisian 

kelas selama 

pembelajaran 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menciptakan kondisi belajar yang optimal - 

2 
2) Menunjukkan sikap tanggap √ 

3) Memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan komentar secara verbal 
- 

4) Memberikan teguran dan peringatan √ 

6 Membimbing siswa 

membuat peta 

konsep 

(keterampilan  

pembelajaran 

perorangan) 

1) Memberikan contoh peta konsep √ 

3 

2) Memberikan bimbingan cara 

menempatkan konsep utama 
√ 

3) Memberikan bimbingan menyusun konsep 

pendukung 
√ 

4) Membimbing siswa membuat hubungan 

antar konsep 
- 

7 Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing 

1) Merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi 
√ 

2 
2) Meminta komentar siswa dan memberikan 

informasi tambahan 
- 
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diskusi kelompok 

kecil) 

3) Memberikan waktu berpikir √ 

4) Menindaklanjuti hasil diskusi - 

8 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

1) Memberikan penguatan secara verbal √ 

2 

2) Memberikan penguatan secara gestural √ 

3) Memberikan penguatan kegiatan - 

4) Memberikan penguatan tanda dengan 

menggunakan berbagai simbol 
- 

9 Membimbing siswa 

menyim-pulkan dan 

memberikan umpan 

balik (Keterampilan 

menutup pelajaran) 

1) Merangkum atau membuat garis-garis 

besar persoalan 
√ 

2 

2) Mengonsolidasikan perhatian siswa 

terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran 
- 

3) Mengorganisasi semua kegiatan atau 

pelajaran yang telah dipelajari 
- 

4) Memberikan tindak lanjut berupa saran 

serta ajakan untuk tidak melupakan materi 

yang baru dipelajari 

√ 

Jumlah Skor 20 

Kriteria Cukup 

 

Skor maksimal (T) :  36 

Skor minimal (R) :  9 

Kriteria Penilaian 

Skor Kategori 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor <29,25 Baik 

15,75≤ skor <22,5 Cukup 

9≤ skor <15,75 Kurang 

 

            Semarang, 17 Maret 2014 

             Kolaborator 

 

 

Darojatus Solikhah, S.Pd SD 

                               NIP 19621024 198201 2 007 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS  

MELALUI STRATEGI CONCEPT MAPPING  

BERBANTUAN AUDIO VISUAL 

Siklus II 

 

Nama Guru  : Khoirun Nikmah 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : Senin, 24 Maret 2014 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1) Menarik perhatian siswa dengan gaya 

mengajar 
- 

3 

2) Menimbulkan motivasi dan 

memperhatikan minat siswa 
√ 

3) Mengemukakan tujuan pembelajaran √ 

4) Memberikan apersepsi √ 

2 Menggunakan 

audio visual 

1) Media yang ditampilkan dapat didengar 

dan dilihat jelas 
√ 4 
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(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

2) Media yang digunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
√ 

3) Media yang ditampilkan menarik √ 

4) Media yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik siswa 
√ 

3 Menjelaskan 

materi 

pembelajaran 

(Keterampilan 

menjelaskan) 

 

1) Kejelasan dalam menyampaikan 

penjelasan 
√ 

3 
2) Menggunakan contoh dan ilustrasi - 

3) Memberikan tekanan √ 

4) Memberi kesempatan bertanya pada siswa 

mengenai materi yang sedang dijelaskan 
√ 

4 Mengajukan 

pertanyaan pada 

siswa (keterampilan 

bertanya) 

1) Mengungkapkan pertanyaan secara 

singkat dan jelas  
√ 

3 

2) Memberi pertanyaan secara bergiliran 

kepada semua siswa 
√ 

3) Memberi waktu untuk berpikir √ 

4) Memberi tuntunan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan - 

5 Pengkondisian 

kelas selama 

pembelajaran 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menciptakan kondisi belajar yang optimal - 

3 
2) Menunjukkan sikap tanggap √ 

3) Memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan komentar secara verbal 
√ 

4) Memberikan teguran dan peringatan √ 

6 Membimbing siswa 

membuat peta 

konsep 

(keterampilan  

pembelajaran 

perorangan) 

1) Memberikan contoh peta konsep √ 

3 

2) Memberikan bimbingan cara 

menempatkan konsep utama 
√ 

3) Memberikan bimbingan menyusun konsep 

pendukung 
√ 

4) Membimbing siswa membuat hubungan 

antar konsep 
- 

7 Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing 

1) Merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi 
√ 

3 
2) Meminta komentar siswa dan memberikan 

informasi tambahan 
- 
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diskusi kelompok 

kecil) 

3) Memberikan waktu berpikir √ 

4) Menindaklanjuti hasil diskusi √ 

8 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

1) Memberikan penguatan secara verbal √ 

3 

2) Memberikan penguatan secara gestural √ 

3) Memberikan penguatan kegiatan √ 

4) Memberikan penguatan tanda dengan 

menggunakan berbagai simbol 
- 

9 Membimbing siswa 

menyim-pulkan dan 

memberikan umpan 

balik (Keterampilan 

menutup pelajaran) 

1) Merangkum atau membuat garis-garis 

besar persoalan 
√ 

3 

2) Mengonsolidasikan perhatian siswa 

terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran 
√ 

3) Mengorganisasi semua kegiatan atau 

pelajaran yang telah dipelajari 
- 

4) Memberikan tindak lanjut berupa saran 

serta ajakan untuk tidak melupakan materi 

yang baru dipelajari 

√ 

Jumlah Skor 28 

Kriteria Baik 

 

Skor maksimal (T) :  36 

Skor minimal (R) :  9 

Kriteria Penilaian 

Skor Kategori 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor <29,25 Baik 

15,75≤ skor <22,5 Cukup 

9≤ skor <15,75 Kurang 

 

        Semarang, 24 Maret 2014 

             Kolaborator 

 

 

Darojatus Solikhah, S.Pd SD 

                                          NIP 19621024 198201 2 007 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS 

 MELALUI STRATEGI CONCEPT MAPPING 

 BERBANTUAN 

 AUDIO VISUAL 

Siklus III 

 

Nama Guru  : Khoirun Nikmah 

Nama SD  : SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang 

Kelas/Semester : V/ II 

Hari/Tanggal  : Kamis, 27 Maret 2014 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda (√) pada skor penilaian yang sesuai dengan deskriptor yang 

tampak! 

4. Skor penilaian : 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

No Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1 Membuka pelajaran 

(keterampilan 

membuka 

pelajaran) 

1) Menarik perhatian siswa dengan gaya 

mengajar 
√ 

4 

2) Menimbulkan motivasi dan 

memperhatikan minat siswa 
√ 

3) Mengemukakan tujuan pembelajaran √ 

4) Memberikan apersepsi √ 

2 Menggunakan 

audio visual 

1) Media yang ditampilkan dapat didengar 

dan dilihat jelas 
√ 4 
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(keterampilan 

mengadakan 

variasi) 

 

2) Media yang digunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
√ 

3) Media yang ditampilkan menarik √ 

4) Media yang digunakan sesuai dengan 

karakteristik siswa 
√ 

3 Menjelaskan 

materi 

pembelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

 

1) Kejelasan dalam menyampaikan 

penjelasan 
√ 

4 
2) Menggunakan contoh dan ilustrasi √ 

3) Memberikan tekanan √ 

4) Memberi kesempatan bertanya pada siswa 

mengenai materi yang sedang dijelaskan 
√ 

4 Mengajukan 

pertanyaan pada 

siswa (keterampilan 

bertanya) 

1) Mengungkapkan pertanyaan secara 

singkat dan jelas  
√ 

4 

2) Memberi pertanyaan secara bergiliran 

kepada semua siswa 
√ 

3) Memberi waktu untuk berpikir √ 

4) Memberi tuntunan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan √ 

5 Pengkondisian 

kelas selama 

pembelajaran 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

1) Menciptakan kondisi belajar yang optimal - 

3 
2) Menunjukkan sikap tanggap √ 

3) Memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan komentar secara verbal 
√ 

4) Memberikan teguran dan peringatan √ 

6 Membimbing siswa 

membuat peta 

konsep 

(keterampilan  

pembelajaran 

perorangan) 

1) Memberikan contoh peta konsep √ 

4 

2) Memberikan bimbingan cara 

menempatkan konsep utama 
√ 

3) Memberikan bimbingan menyusun konsep 

pendukung 
√ 

4) Membimbing siswa membuat hubungan 

antar konsep 
√ 

7 Membimbing siswa 

dalam kelompok 

(keterampilan 

membimbing 

1) Merumuskan tujuan dan topik yang akan 

dibahas pada awal diskusi 
√ 

3 
2) Meminta komentar siswa dan memberikan 

informasi tambahan 
- 
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diskusi kelompok 

kecil) 

3) Memberikan waktu berpikir √ 

4) Menindaklanjuti hasil diskusi √ 

8 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa (keterampilan 

memberikan 

penguatan) 

1) Memberikan penguatan secara verbal √ 

4 

2) Memberikan penguatan secara gestural √ 

3) Memberikan penguatan kegiatan √ 

4) Memberikan penguatan tanda dengan 

menggunakan berbagai simbol 
√ 

9 Membimbing siswa 

menyim-pulkan dan 

memberikan umpan 

balik (keterampilan 

menutup pelajaran) 

1) Merangkum atau membuat garis-garis 

besar persoalan 
√ 

4 

2) Mengonsolidasikan perhatian siswa 

terhadap hal-hal pokok dalam pelajaran 
√ 

3) Mengorganisasi semua kegiatan atau 

pelajaran yang telah dipelajari 
√ 

4) Memberikan tindak lanjut berupa saran 

serta ajakan untuk tidak melupakan materi 

yang baru dipelajari 

√ 

Jumlah Skor 34 

Kriteria 
Sangat

Baik 

 

Skor maksimal (T) :  36 

Skor minimal (R) :  9 

Kriteria Penilaian 

Skor Kategori 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik 

22,5 ≤ skor <29,25 Baik 

15,75≤ skor <22,5 Cukup 

9≤ skor <15,75 Kurang 

        

            Semarang, 27 Maret 2014 

              Kolaborator 

 

 

Darojatus Solikhah, S.Pd SD 

                              NIP 19621024 198201 2 007 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Nama JK 
Skor setiap indikator aktivitas siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Agum Indra Prasetya L 3 3 2 2 2 2 1 2 17 C 

2 Khabib Prima L 3 3 3 2 3 2 1 2 19 C 

3 Kristiyan Setyo L 3 3 2 2 2 2 1 2 17 C 

4 Rafaillo Jati L 2 2 3 3 2 2 3 2 19 C 

5 Amanda Helsa P 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

6 Ario Riky Roven L 4 3 3 2 3 3 2 3 23 B 

7 Charles Nabengatan L 4 3 4 3 3 4 3 3 27 B 

8 David Putra Prayoga L 2 3 1 2 2 2 1 2 15 C 

9 Diah Mega Saputri P 3 3 2 2 3 2 2 3 20 B 

10 Eka Putri Oktaviani P 3 3 3 3 3 4 3 3 25 B 

11 Eli Setiowati P 3 3 2 2 3 2 1 2 18 C 

12 Ivan Ariawan L 4 2 3 2 3 3 3 3 23 B 

13 Jovandra Nebar L 3 2 2 2 2 2 1 2 16 C 

14 Kurnia Khoirunnisa P 4 3 3 2 3 4 3 4 26 A 

15 Marlianawati P 3 3 3 3 3 3 3 3 24 B 

16 Marsyabilla A. P 4 3 3 3 3 3 2 3 24 B 

17 Muhammad Rizal A. L 3 3 3 2 2 3 2 2 20 B 

18 Nanang Kurniawan L 2 1 1 1 3 2 1 2 13 K 

19 Nurcholis L 2 3 3 3 3 3 3 2 22 B 

20 Nurwahyuni P 3 3 2 2 3 3 1 3 20 B 

21 Prahara Dhimas L 2 1 1 2 2 2 1 2 13 K 

22 Rohmatul Hidayah P 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

23 Rico Asyisyam L 4 3 3 3 3 3 3 3 25 B 

24 Rifki Ardianto L 3 2 2 2 2 2 2 3 18 C 

25 Riki Setiadi L 3 3 3 2 2 2 2 2 19 C 
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26 Risma Heryana P 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

27 Sahda Ramdani P 4 3 4 3 4 3 3 4 28 A 

28 Sherni Karnia P 4 3 4 3 4 4 3 4 29 A 

29 Sudrajat L 2 1 1 1 2 2 2 2 13 K 

30 Umi Latifatul P 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

31 Viky Kurniawan L 2 2 1 2 2 2 1 2 14 C 

32 Wildatul Alif P 4 3 3 3 3 2 3 4 25 B 

33 Yulianingsih P 3 3 2 2 3 2 2 3 20 B 

34 Dedi Setiawan L 3 3 2 2 3 3 1 2 19 C 

35 Wahyu Dwi F L 3 3 1 2 3 3 1 2 18 C 

36 Ayu Rizki P 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

37 Muhammad Diva L 3 3 2 2 2 3 2 2 19 C 

38 Muhammad Rizal L 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

39 Nadia P 4 3 3 2 3 3 3 3 24 B 

40 Gunawan L 3 3 3 2 3 3 2 3 22 B 

Jumlah Skor 826 

Rata-rata 20,65 

Kriteria Baik 

 

Kriteria Keaktifan Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori Nilai 

26≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20≤ skor < 26 Baik B 

14≤ skor < 20 Cukup C 

8≤ skor <14 Kurang D 

 

             Semarang, 17 Maret 2014 

                     Observer 

 

 

                         Luthfatus Tsaniyah A. 

                                 NIM 1401410342 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Nama JK 
Skor setiap indikator aktivitas siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Agum Indra Prasetya L  3  3  3  2  2  3  3  3 22 B 

2 Khabib Prima L  3  3  3  3  3  2  2  3 22 B 

3 Kristiyan Setyo L  3  3  2  2  2  3  3  3 21 B 

4 Rafaillo Jati L  3  3  4  3  3  2  3  2 23 B 

5 Amanda Helsa P  4  4  3  3  3  4  3  3 27 A 

6 Ario Riky Roven L  4  3  4  3  3  3  3  3 26 A 

7 Charles Nabengatan L  4  3  4  3  4  4  3  4 29 A 

8 David Putra Prayoga L  3  3  2  2  3  3  2  3 21 B 

9 Diah Mega Saputri P  3  3  3  3  3  3  2  3 23 B 

10 Eka Putri Oktaviani P  4  4  3  3  3  4  3  4 28 A 

11 Eli Setiowati P  3  3  3  2  3  2  2  3 21 B 

12 Ivan Ariawan L 4   2  3  3  3  4  3  3 25 B 

13 Jovandra Nebar L  3  3  2  3  2  2  2  3 20 C 

14 Kurnia Khoirunnisa P  4  3  4  3  3  4  3  4 28 A 

15 Marlianawati P  4  3  3  3  4  3  3  3 26 A 

16 Marsyabilla A. P  4  3  3  3  3  3  3  4 26 A 

17 Muhammad Rizal A. L  3  3  3  3  3  3  2  3 23 B 

18 Nanang Kurniawan L  3  3  2  2  3  3  2  3 21 B 

19 Nurcholis L  3  4  3  3  4  3  3  3 26 A 

20 Nurwahyuni P  4  3  3  3  3  3  2  4 25 B 

21 Prahara Dhimas L  3  2  2  3  3  2  2  2 19 C 

22 Rohmatul Hidayah P  3  3  3  4  3  4  3  3 26 A 

23 Rico Asyisyam L  4  4  3  3  4  3  3  3 27 A 

24 Rifki Ardianto L  3  2  3  2  3  3  3  3 22 B 

25 Riki Setiadi L  4  3  3  3  3  3  3  2 24 B 
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26 Risma Heryana P  4  3  3  3  3  3  3  4 26 A 

27 Sahda Ramdani P  4  3  4  3  4  4  3  4 29 A 

28 Sherni Karnia P  4  4  4  3  4  4  3  4 30 A 

29 Sudrajat L  3 2   2  2  2  3  3  3 20 C 

30 Umi Latifatul P  3  3  3  3  3  4  3  3 25 B 

31 Viky Kurniawan L  3  3  3  3  3  3  2  2 22 B 

32 Wildatul Alif P  4  3  4  4  3  3  3  4 28 A 

33 Yulianingsih P  3  3  2  3  3  3  2  3 22 B 

34 Dedi Setiawan L  3  3  3  2  3  3  2  2 21 B 

35 Wahyu Dwi F L  3  3  2  3  3  3  3  3 23 B 

36 Ayu Rizki P  3  3  3  3  3  3  3  3 24 B 

37 Muhammad Diva L  3  3  3  2  3  3  3  3 23 B 

38 Muhammad Rizal L  3  3  3  3  4  3  3  3 25 B 

39 Nadia P  4  3  3  3  3  4  3  3 26 A 

40 Gunawan L  4  3  3  3  3  3  3  3 25 B 

Jumlah Skor 970 

Rata-rata 24,22 

Kriteria Baik 

 

Kriteria Keaktifan Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori Nilai 

26≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20≤ skor < 26 Baik B 

14≤ skor < 20 Cukup C 

8≤ skor <14 Kurang D 

 

              Semarang, 24 Maret 2014 

                    Observer 

 

 

                         Azhma Azizah N. 

                                   NIM 1401410015 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Nama JK 
Skor setiap indikator aktivitas siswa 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Agum Indra Prasetya L  3  3  3  2  2  3  3  3 22 B 

2 Khabib Prima L  3  3  3  3  3  2  2  3 22 B 

3 Kristiyan Setyo L  3  3  2  2  2  3  3  3 21 B 

4 Rafaillo Jati L  3  3  4  3  3  2  3  2 23 B 

5 Amanda Helsa P  4  4  3  3  3  4  3  3 27 A 

6 Ario Riky Roven L  4  3  4  3  3  3  3  3 26 A 

7 Charles Nabengatan L  4  3  4  3  4  4  3  4 29 A 

8 David Putra Prayoga L  3  3  2  2  3  3  2  3 21 B 

9 Diah Mega Saputri P  3  3  3  3  3  3  2  3 23 B 

10 Eka Putri Oktaviani P  4  4  3  3  3  4  3  4 28 A 

11 Eli Setiowati P  3  3  3  2  3  2  2  3 21 B 

12 Ivan Ariawan L 4   3  3  3  3  4  3  3 25 B 

13 Jovandra Nebar L  3  3  2  3  2  2  2  3 20 C 

14 Kurnia Khoirunnisa P  4  3  4  3  3  4  3  4 28 A 

15 Marlianawati P  4  3  3  3  4  3  3  3 26 A 

16 Marsyabilla A. P  4  3  3  3  3  3  3  4 26 A 

17 Muhammad Rizal A. L  3  3  3  3  3  3  2  3 23 B 

18 Nanang Kurniawan L  3  2  2  2  3  3  2  3 21 B 

19 Nurcholis L  3  4  3  3  4  3  3  3 26 A 

20 Nurwahyuni P  4  3  3  3  3  3  2  4 25 B 

21 Prahara Dhimas L  3  2  2  3  3  2  2  2 19 C 

22 Rohmatul Hidayah P  3  3  3  4  3  4  3  3 26 A 

23 Rico Asyisyam L  4  4  3  3  4  3  3  3 27 A 

24 Rifki Ardianto L  3  2  3  2  3  3  3  3 22 B 

25 Riki Setiadi L  4  3  3  3  3  3  3  2 24 B 
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26 Risma Heryana P  4  3  3  3  3  3  3  4 26 A 

27 Sahda Ramdani P  4  3  4  3  4  4  3  4 29 A 

28 Sherni Karnia P  4  4  4  3  4  4  3  4 30 A 

29 Sudrajat L  3 2   2  2  2  3  3  3 20 B 

30 Umi Latifatul P  3  3  3  3  3  4  3  3 25 B 

31 Viky Kurniawan L  3  3  3  3  3  3  2  2 22 B 

32 Wildatul Alif P  4  3  4  4  3  3  3  4 28 A 

33 Yulianingsih P  3  3  2  3  3  3  2  3 22 B 

34 Dedi Setiawan L  3  3  3  2  3  3  2  2 21 B 

35 Wahyu Dwi F L  3  3  2  3  3  3  3  3 23 B 

36 Ayu Rizki P  3  3  3  3  3  3  3  3 24 B 

37 Muhammad Diva L  3  3  3  2  3  3  3  3 23 B 

38 Muhammad Rizal L  3  3  3  3  4  3  3  3 25 B 

39 Nadia P  4  3  3  3  3  4  3  3 26 A 

40 Gunawan L  4  3  3  3  3  3  3  3 25 B 

Jumlah Skor 1064 

Rata-rata 26,6 

Kriteria Sangat Baik 

 

Kriteria Keaktifan Siswa 

Kriteria ketuntasan Kategori Nilai 

26≤ skor ≤ 32 Sangat baik A 

20≤ skor < 26 Baik B 

14≤ skor < 20 Cukup C 

8≤ skor <14 Kurang D 

 

              Semarang, 27 Maret 2014 

                     Observer 

 

 

                           Eropa Ratna Sari 

                                     NIM 1401410240 
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HASIL PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS I 

 

No  Nama 
Karakter yang dinilai 

Jumlah 
Kompetitif Jujur Toleransi Bertanggungjawab 

1 Agum Indra Prasetya 2 2 2 3 9 

2 Khabib Prima A 2 1 2 3 8 

3 Kristiyan Setyo U 3 2 2 3 10 

4 Rafaillo Jati  3 1 2 2 8 

5 Amanda Helsa 3 3 3 3 12 

6 Ario Riky Roven 3 2 3 3 11 

7 Charles Nabengatan 3 2 3 3 11 

8 David Putra Prayoga  2 1 2 2 7 

9 Diah Mega Saputri 2 2 2 3 9 

10 Eka Putri Okaviani 3 3 3 3 12 

11 Eli Setiowati 2 2 2 3 9 

12 Ivan Ariawan 3 3 3 4 13 

13 Jovandra Nebar S 1 1 2 2 6 

14 Kurnia Khoirunnisa 3 3 3 4 13 

15 Marlianawati 3 2 3 3 11 

16 Marsyabilla A. 4 3 3 4 14 

17 Muhammad Rizal A 3 2 3 3 11 

18 Nanang Kurniawan 2 1 2 2 7 

19 Nurcholis 3 2 2 3 10 

20 Nurwahyuni 2 2 3 3 10 

21 Prahara Dhimas Putra  1 1 1 2 5 

22 Rohmatul Hidayah 2 2 3 3 10 

23 Rico Asyisyam M 4 2 3 3 12 

24 Rifki Ardianto 2 2 2 3 9 
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25 Riki Setiadi 2 1 2 2 7 

26 Risma Heryana 3 2 3 3 11 

27 Sahda Ramdani  M 4 3 3 4 14 

28 Sherni Karnia 4 3 3 4 14 

29 Sudrajat 1 1 1 2 5 

30 Umi Latifatul 3 2 3 3 11 

31 Viky Kurniawan 3 1 2 3 9 

32 Wildatul Alif 2 3 3 4 12 

33 Yulianingsih 3 2 3 3 11 

34 Dedi Setiawan 2 1 2 2 7 

35 Wahyu Dwi F 2 1 2 2 7 

36 Ayu Rizki 3 2 3 3 11 

37 Muhammad Diva 2 1 2 3 8 

38 Muhammad Rizal 2 2 3 3 10 

39 Nadia 2 2 3 3 10 

40 Gunawan 2 2 3 3 10 

Jumlah 101 76 100 117 394 

Rata-rata 9,85 

Kriteria Cukup 

 
Kriteria Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13 Baik B 

7 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 7 Kurang D  

                            Semarang, 17 Maret 2014 

                  Observer 

 

                                

         Luthfatus Tsaniyah A. 

                                            NIM 1401410342 
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HASIL PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS II 

 

No  Nama 
Karakter yang dinilai 

Jumlah 
Kompetitif Jujur Toleransi Bertanggungjawab 

1 Agum Indra Prasetya 2 2 3 3 10 

2 Khabib Prima A 3 2 3 3 11 

3 Kristiyan Setyo U 3 2 3 3 11 

4 Rafaillo Jati  3 2 3 3 11 

5 Amanda Helsa 3 3 4 4 14 

6 Ario Riky Roven 3 3 3 3 12 

7 Charles Nabengatan 4 3 4 4 15 

8 David Putra Prayoga  2 2 3 3 10 

9 Diah Mega Saputri 3 2 3 3 11 

10 Eka Putri Okaviani 4 3 3 4 14 

11 Eli Setiowati 3 2 3 3 11 

12 Ivan Ariawan 3 3 3 3 12 

13 Jovandra Nebar S 2 2 3 3 10 

14 Kurnia Khoirunnisa 4 3 4 4 15 

15 Marlianawati 3 3 3 4 13 

16 Marsyabilla A. 4 4 4 4 16 

17 Muhammad Rizal A 3 3 3 3 12 

18 Nanang Kurniawan 2 2 3 3 10 

19 Nurcholis 3 3 3 3 12 

20 Nurwahyuni 3 3 3 3 12 

21 Prahara Dhimas Putra  2 2 2 2 8 

22 Rohmatul Hidayah 3 3 3 3 12 

23 Rico Asyisyam M 4 3 4 4 15 

24 Rifki Ardianto 3 2 3 3 11 
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25 Riki Setiadi 2 2 3 3 10 

26 Risma Heryana 3 3 3 3 12 

27 Sahda Ramdani  M 4 4 4 4 16 

28 Sherni Karnia 4 4 4 4 16 

29 Sudrajat 2 2 2 2 8 

30 Umi Latifatul 3 3 3 3 12 

31 Viky Kurniawan 2 2 3 3 10 

32 Wildatul Alif 3 4 4 4 15 

33 Yulianingsih 3 3 3 3 12 

34 Dedi Setiawan 2 2 3 3 10 

35 Wahyu Dwi F 2 2 3 3 10 

36 Ayu Rizki 3 3 3 3 12 

37 Muhammad Diva 3 3 3 3 12 

38 Muhammad Rizal 3 3 3 3 12 

39 Nadia 3 3 4 4 14 

40 Gunawan 3 3 3 3 12 

Jumlah 117 108 127 129 481 

Rata-rata 12,01 

Kriteria Baik 

 
Kriteria Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13 Baik B 

7 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 7 Kurang D  

                Semarang, 24 Maret 2014 

                     Observer 

 

                               

Azhma Azizah N. 

                                              NIM 1401410015 
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HASIL PENILAIAN KETERCAPAIAN KARAKTER SISWA 

SIKLUS III 

 

No  Nama 
Karakter yang dinilai 

Jumlah 
Kompetitif Jujur Toleransi Bertanggungjawab 

1 Agum Indra Prasetya 3 3 3 3 12 

2 Khabib Prima A 3 3 3 3 12 

3 Kristiyan Setyo U 3 3 3 3 12 

4 Rafaillo Jati  3 3 3 3 12 

5 Amanda Helsa 4 3 4 4 15 

6 Ario Riky Roven 3 3 4 4 14 

7 Charles Nabengatan 4 4 4 4 16 

8 David Putra Prayoga  3 3 3 3 12 

9 Diah Mega Saputri 3 3 3 3 12 

10 Eka Putri Okaviani 4 4 4 4 16 

11 Eli Setiowati 3 3 3 3 12 

12 Ivan Ariawan 4 4 4 4 16 

13 Jovandra Nebar S 3 3 3 3 12 

14 Kurnia Khoirunnisa 4 4 4 4 16 

15 Marlianawati 4 3 4 4 15 

16 Marsyabilla A. 4 4 4 4 16 

17 Muhammad Rizal A 3 3 3 3 12 

18 Nanang Kurniawan 3 3 3 3 12 

19 Nurcholis 4 3 3 4 14 

20 Nurwahyuni 3 3 3 3 12 

21 Prahara Dhimas Putra  2 2 3 3 10 

22 Rohmatul Hidayah 4 3 4 4 15 

23 Rico Asyisyam M 4 3 4 4 15 

24 Rifki Ardianto 3 3 3 3 12 
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25 Riki Setiadi 3 3 3 3 12 

26 Risma Heryana 4 4 4 4 16 

27 Sahda Ramdani  M 4 4 4 4 16 

28 Sherni Karnia 4 4 4 4 16 

29 Sudrajat 3 2 3 3 11 

30 Umi Latifatul 3 3 3 4 13 

31 Viky Kurniawan 2 2 3 3 10 

32 Wildatul Alif 4 4 4 4 16 

33 Yulianingsih 3 3 3 4 13 

34 Dedi Setiawan 3 3 3 3 12 

35 Wahyu Dwi F 3 3 3 3 12 

36 Ayu Rizki 4 3 4 4 15 

37 Muhammad Diva 3 3 4 4 14 

38 Muhammad Rizal 3 3 4 4 14 

39 Nadia 4 4 4 4 16 

40 Gunawan 3 3 4 4 14 

Jumlah 134 127 139 142 542 

Rata-rata 13,55 

Kriteria Sangat Baik 

 
Kriteria Penilaian Karakter 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Nilai  

13≤ skor ≤ 16 Sangat baik A 

10 ≤ skor < 13 Baik B 

7 ≤ skor < 10 Cukup C 

4 ≤ skor < 7 Kurang D  

                            Semarang, 27 Maret 2014 

                   Observer 

 

    

              Eropa Ratna Sari 

                                   NIM 1401410240 
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HASIL PENILAIAN PRODUK 

 SIKLUS I 

 

No  Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1 Agum Indra Prasetya 82 80 80 242 80,7 B 

2 Khabib Prima A 82 80 80 242 80,7 B 

3 Kristiyan Setyo U 82 85 84 251 83,7 AB 

4 Rafaillo Jati  82 85 84 251 83,7 AB 

5 Amanda Helsa 80 81 80 241 80,3 B 

6 Ario Riky Roven 80 81 80 241 80,3 B 

7 Charles Nabengatan 84 87 88 259 86,3 A 

8 David Putra Prayoga  84 87 88 259 86,3 A 

9 Diah Mega Saputri 84 87 88 259 86,3 A 

10 Eka Putri Okaviani 84 87 88 259 86,3 A 

11 Eli Setiowati 80 81 80 241 80,3 B 

12 Ivan Ariawan 80 81 80 241 80,3 B 

13 Jovandra Nebar S 82 85 84 251 83,7 AB 

14 Kurnia Khoirunnisa 82 85 84 251 83,7 AB 

15 Marlianawati 82 80 80 242 80,7 B 

16 Marsyabilla A. 82 80 80 242 80,7 B 

17 Muhammad Rizal A 73 78 72 223 74,3 B 

18 Nanang Kurniawan 73 78 72 223 74,3 B 

19 Nurcholis 82 85 84 251 83,7 AB 

20 Nurwahyuni 80 76 75 231 77 B 

21 Prahara Dhimas Putra  80 81 80 241 80,3 B 

22 Rohmatul Hidayah 82 83 85 250 83,3 AB 
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23 Rico Asyisyam M 84 87 88 259 86,3 A 

24 Rifki Ardianto 81 80 83 244 81,3 AB 

25 Riki Setiadi 81 80 83 244 81,3 AB 

26 Risma Heryana 81 80 83 244 81,3 AB 

27 Sahda Ramdani  M 82 83 85 250 83,3 AB 

28 Sherni Karnia 82 83 85 250 83,3 AB 

29 Sudrajat 80 76 75 231 77 B 

30 Umi Latifatul 80 76 75 231 77 B 

31 Viky Kurniawan 73 78 72 223 74,3 B 

32 Wildatul Alif 82 80 80 242 80,7 B 

33 Yulianingsih 73 78 72 223 74,3 B 

34 Dedi Setiawan 73 78 72 223 74,3 B 

35 Wahyu Dwi F 80 76 75 231 77 B 

36 Ayu Rizki 80 76 75 231 77 B 

37 Muhammad Diva 82 83 85 250 83,3 AB 

38 Muhammad Rizal 82 83 85 250 83,3 AB 

39 Nadia 81 80 83 244 81,3 AB 

40 Gunawan 81 80 83 244 81,3 AB 

Jumlah 670,1 
AB 

Rata-rata 83,76 
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HASIL PENILAIAN PRODUK 

 SIKLUS II 

 

No  Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1 Agum Indra Prasetya 77 80 80 228 79 B 

2 Khabib Prima A 81 83 85 249 83 AB 

3 Kristiyan Setyo U 85 86 87 258 86 A 

4 Rafaillo Jati  85 86 87 258 86 A 

5 Amanda Helsa 81 83 82 246 82 AB 

6 Ario Riky Roven 81 83 82 246 82 AB 

7 Charles Nabengatan 84 84 86 254 84,6 AB 

8 David Putra Prayoga  77 80 80 228 79 B 

9 Diah Mega Saputri 85 86 86 257 85,6 AB 

10 Eka Putri Okaviani 84 84 86 254 84,6 AB 

11 Eli Setiowati 81 83 82 246 82 AB 

12 Ivan Ariawan 81 83 82 246 82 AB 

13 Jovandra Nebar S 85 86 87 258 86 A 

14 Kurnia Khoirunnisa 85 86 87 258 86 A 

15 Marlianawati 81 83 85 249 83 AB 

16 Marsyabilla A. 77 80 80 228 79 B 

17 Muhammad Rizal A 77 80 80 228 79 B 

18 Nanang Kurniawan 81 83 85 249 83 AB 

19 Nurcholis 83 84 84 251 83,6 AB 

20 Nurwahyuni 85 86 87 258 86 A 

21 Prahara Dhimas Putra  81 83 82 246 82 AB 

22 Rohmatul Hidayah 85 86 88 259 86,3 A 



297 
 

 

23 Rico Asyisyam M 84 84 86 254 84,6 AB 

24 Rifki Ardianto 77 80 80 228 79 B 

25 Riki Setiadi 85 86 86 257 85,6 AB 

26 Risma Heryana 84 84 86 254 84,6 AB 

27 Sahda Ramdani  M 85 86 88 259 86,3 A 

28 Sherni Karnia 85 86 88 259 86,3 A 

29 Sudrajat 83 84 84 251 83,6 AB 

30 Umi Latifatul 83 84 84 251 83,6 AB 

31 Viky Kurniawan 85 86 86 257 85,6 AB 

32 Wildatul Alif 81 83 85 249 83 AB 

33 Yulianingsih 81 83 85 249 83 AB 

34 Dedi Setiawan 84 84 86 254 84,6 AB 

35 Wahyu Dwi F 83 84 84 251 83,6 AB 

36 Ayu Rizki 83 84 84 251 83,6 AB 

37 Muhammad Diva 85 86 88 259 86,3 A 

38 Muhammad Rizal 85 86 88 259 86,3 A 

39 Nadia 85 86 86 257 85,6 AB 

40 Gunawan 85 86 86 257 85,6 AB 

Jumlah 670,1 
AB 

Rata-rata 83,76 
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HASIL PENILAIAN PRODUK 

 SIKLUS III 

 

No  Nama 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 

1 Agum Indra Prasetya 86 85 88 259 86,3 A 

2 Khabib Prima A 86 85 88 259 86,3 A 

3 Kristiyan Setyo U 81 83 82 246 82,0 AB 

4 Rafaillo Jati  86 86 88 260 86,7 A 

5 Amanda Helsa 86 87 88 261 87 A 

6 Ario Riky Roven 81 83 82 246 82,0 AB 

7 Charles Nabengatan 86 87 88 261 87 A 

8 David Putra Prayoga  80 82 82 244 81,3 AB 

9 Diah Mega Saputri 83 82 85 250 83,3 AB 

10 Eka Putri Okaviani 86 86 88 260 86,7 A 

11 Eli Setiowati 86 87 88 261 87 A 

12 Ivan Ariawan 86 87 88 261 87 A 

13 Jovandra Nebar S 80 82 82 244 81,3 AB 

14 Kurnia Khoirunnisa 86 87 88 261 87 A 

15 Marlianawati 86 85 88 259 86,3 A 

16 Marsyabilla A. 84 86 86 256 85,3 AB 

17 Muhammad Rizal A 84 86 86 256 85,3 AB 

18 Nanang Kurniawan 81 83 82 246 82,0 AB 

19 Nurcholis 81 83 82 246 82,0 AB 

20 Nurwahyuni 83 82 85 250 83,3 AB 

21 Prahara Dhimas Putra  83 82 85 250 83,3 AB 

22 Rohmatul Hidayah 85 87 85 257 85,6 AB 



299 
 

 

23 Rico Asyisyam M 86 86 88 260 86,7 A 

24 Rifki Ardianto 80 82 82 244 81,3 AB 

25 Riki Setiadi 81 83 82 246 82,0 AB 

26 Risma Heryana 86 86 88 260 86,7 A 

27 Sahda Ramdani  M 85 87 85 257 85,6 AB 

28 Sherni Karnia 85 87 85 257 85,6 AB 

29 Sudrajat 83 82 85 250 83,3 AB 

30 Umi Latifatul 80 82 82 244 81,3 AB 

31 Viky Kurniawan 80 82 82 244 81,3 AB 

32 Wildatul Alif 84 86 86 256 85,3 AB 

33 Yulianingsih 84 86 86 256 85,3 AB 

34 Dedi Setiawan 86 85 88 259 86,3 A 

35 Wahyu Dwi F 84 86 86 256 85,3 AB 

36 Ayu Rizki 83 82 85 250 83,3 AB 

37 Muhammad Diva 85 87 85 257 85,6 AB 

38 Muhammad Rizal 85 87 85 257 85,6 AB 

39 Nadia 86 86 88 260 86,7 A 

40 Gunawan 86 85 88 259 86,3 A 

Jumlah 677,5 

AB 

Rata-rata 84,68 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS I 

 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Agum Indra Prasetya √  √  √   √ √  

2 Khabib Prima √  √  √   √ √  

3 Kristiyan Setyo √  √  √   √ √  

4 Rafaillo Jati √  √  √   √ √  

5 Amanda Helsa √  √  √   √ √  

6 Ario Riky Roven √  √  √   √ √  

7 Charles Nabengatan √  √  √   √ √  

8 David Putra Prayoga √  √  √   √ √  

9 Diah Mega Saputri √  √  √  √  √  

10 Eka Putri Oktaviani √  √  √   √ √  

11 Eli Setiowati √  √  √   √ √  

12 Ivan Ariawan √  √  √   √ √  

13 Jovandra Nebar √  √  √   √ √  

14 Kurnia Khoirunnisa √  √  √   √ √  

15 Marlianawati √  √  √   √ √  

16 Marsyabilla A. √  √  √   √ √  

17 Muhammad Rizal A. √  √  √   √ √  

18 Nanang Kurniawan √  √  √  √  √  

19 Nurcholis √  √  √   √ √  

20 Nurwahyuni √  √  √   √ √  

21 Prahara Dhimas √  √   √ √  √  

22 Rohmatul Hidayah √  √  √   √ √  



301 
 

 

23 Rico Asyisyam √  √  √   √ √  

24 Rifki Ardianto √  √  √   √ √  

25 Riki Setiadi √  √  √   √ √  

26 Risma Heryana √  √  √   √ √  

27 Sahda Ramdani √  √  √   √ √  

28 Sherni Karnia √  √  √   √ √  

29 Sudrajat √  √  √  √  √  

30 Umi Latifatul √  √  √   √ √  

31 Viky Kurniawan √  √   √ √  √  

32 Wildatul Alif √  √  √   √ √  

33 Yulianingsih √  √  √   √ √  

34 Dedi Setiawan √  √  √  √  √  

35 Wahyu Dwi F √  √  √   √ √  

36 Ayu Rizki √  √  √   √ √  

37 Muhammad Diva √  √  √   √ √  

38 Muhammad Rizal √  √  √   √ √  

39 Nadia √  √  √   √ √  

40 Gunawan √  √  √   √ √  
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS II 

 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Agum Indra Prasetya √  √  √   √ √  

2 Khabib Prima √  √  √   √ √  

3 Kristiyan Setyo √  √  √   √ √  

4 Rafaillo Jati √  √  √   √ √  

5 Amanda Helsa √  √  √   √ √  

6 Ario Riky Roven √  √  √   √ √  

7 Charles Nabengatan √  √  √   √ √  

8 David Putra Prayoga √  √  √   √ √  

9 Diah Mega Saputri √  √  √   √ √  

10 Eka Putri Oktaviani √  √  √   √ √  

11 Eli Setiowati √  √  √   √ √  

12 Ivan Ariawan √  √  √   √ √  

13 Jovandra Nebar √  √  √   √ √  

14 Kurnia Khoirunnisa √  √  √   √ √  

15 Marlianawati √  √  √   √ √  

16 Marsyabilla A. √  √  √   √ √  

17 Muhammad Rizal A. √  √  √   √ √  

18 Nanang Kurniawan √  √  √  √  √  

19 Nurcholis √  √  √   √ √  

20 Nurwahyuni √  √  √   √ √  

21 Prahara Dhimas √  √  √  √  √  

22 Rohmatul Hidayah √  √  √   √ √  
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23 Rico Asyisyam √  √  √   √ √  

24 Rifki Ardianto √  √  √   √ √  

25 Riki Setiadi √  √  √   √ √  

26 Risma Heryana √  √  √   √ √  

27 Sahda Ramdani √  √  √   √ √  

28 Sherni Karnia √  √  √   √ √  

29 Sudrajat √  √  √  √  √  

30 Umi Latifatul √  √  √   √ √  

31 Viky Kurniawan √  √  √  √  √  

32 Wildatul Alif √  √  √   √ √  

33 Yulianingsih √  √  √   √ √  

34 Dedi Setiawan √  √  √   √ √  

35 Wahyu Dwi F √  √  √   √ √  

36 Ayu Rizki √  √  √   √ √  

37 Muhammad Diva √  √  √   √ √  

38 Muhammad Rizal √  √  √   √ √  

39 Nadia √  √  √   √ √  

40 Gunawan √  √  √   √ √  
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS III 

 

No Nama 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 

Y T Y T Y T Y T Y T 

1 Agum Indra Prasetya √  √  √   √ √  

2 Khabib Prima √  √  √   √ √  

3 Kristiyan Setyo √  √  √   √ √  

4 Rafaillo Jati √  √  √   √ √  

5 Amanda Helsa √  √  √   √ √  

6 Ario Riky Roven √  √  √   √ √  

7 Charles Nabengatan √  √  √   √ √  

8 David Putra Prayoga √  √  √   √ √  

9 Diah Mega Saputri √  √  √   √ √  

10 Eka Putri Oktaviani √  √  √   √ √  

11 Eli Setiowati √  √  √   √ √  

12 Ivan Ariawan √  √  √   √ √  

13 Jovandra Nebar √  √  √   √ √  

14 Kurnia Khoirunnisa √  √  √   √ √  

15 Marlianawati √  √  √   √ √  

16 Marsyabilla A. √  √  √   √ √  

17 Muhammad Rizal A. √  √  √   √ √  

18 Nanang Kurniawan √  √  √   √ √  

19 Nurcholis √  √  √   √ √  

20 Nurwahyuni √  √  √   √ √  

21 Prahara Dhimas √  √  √  √  √  

22 Rohmatul Hidayah √  √  √   √ √  
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23 Rico Asyisyam √  √  √   √ √  

24 Rifki Ardianto √  √  √   √ √  

25 Riki Setiadi √  √  √   √ √  

26 Risma Heryana √  √  √   √ √  

27 Sahda Ramdani √  √  √   √ √  

28 Sherni Karnia √  √  √   √ √  

29 Sudrajat √  √  √   √ √  

30 Umi Latifatul √  √  √   √ √  

31 Viky Kurniawan √  √  √  √  √  

32 Wildatul Alif √  √  √   √ √  

33 Yulianingsih √  √  √   √ √  

34 Dedi Setiawan √  √  √   √ √  

35 Wahyu Dwi F √  √  √   √ √  

36 Ayu Rizki √  √  √   √ √  

37 Muhammad Diva √  √  √   √ √  

38 Muhammad Rizal √  √  √   √ √  

39 Nadia √  √  √   √ √  

40 Gunawan √  √  √   √ √  
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : Senin/ 17 Maret 2014 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran dengan Strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS! 

Catatan  :  

- Saat guru menayangkan media audio visual mayoritas siswa merasa gembira 

dan menginginkan untuk diputar kembali media yang ditampilkan 

- Guru menjelaskan beberapa kali mengenai aturan kerja kelompok karena siswa 

belum terbiasa dengan pembelajaran berkelompok 

- Kerja sama dalam kelompok sudah cukup baik, mayoritas siswa dapat 

berpartisipasi 

- Guru membimbing jalannya diskusi antar kelompok dengan menyampaikan 

apa yang belum dipahami oleh tiap kelompok 

- Siswa yang mengajukan pertanyaan ketika belum memahami masih belum 

begitu tampak 

- Menjelang akhir pembelajaran, siswa tidak begitu fokus karena telah memasuki 

waktu pulang 

 

 
Semarang, 17 Maret 2014 

Observer 

 

 

 

 

Eropa Ratna Sari 

NIM 1401410240 
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : Senin/ 24 Maret 2014 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran dengan Strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS! 

Catatan  :  

- Saat guru menayangkan media audio visual mayoritas siswa merasa 

bersemangat untuk memperhatikan dan menginginkan media audio visual 

ditampilkan kembali 

- Media audio visual yang ditayangkan guru sudah dilengkapi gambar-gambar 

yang menarik 

- Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penayangan media audio visual 

dengan mengganggu teman lain atau sekedar bermain dengan alat tulisnya 

- Siswa kurang memiliki keberanian untuk bertanya walaupun telah diberikan 

kesempatan untuk bertanya 

- Guru ikut serta mengatur tempat duduk siswa pada saat pembentukan 

kelompok, sehingga hal tersebut dapat menciptakan kondisi belajar yang lebih 

baik.  

- Kerja sama dalam kelompok sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan 

mayoritas siswa berpartisipasi dalam tugas kelompoknya 

- Guru sudah mengarahkan siswa dalam pembuatan peta konsep melalui contoh-

contoh yang semakin memperjelas        

Semarang, 24 Maret 2014 

Observer 

 

 

Eropa Ratna Sari 

NIM 1401410240 
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CATATAN LAPANGAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

 

Kelas / Semester : V/2 

Hari/tanggal  : Kamis/ 27 Maret 2014 

Subjek   : Guru, Murid, Proses Pembelajaran 

Petunjuk  : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, 

siswa, dan proses pembelajaran dengan Strategi Concept 

Mapping berbantuan audio visual dalam pembelajaran IPS! 

Catatan  :  

- Guru memberikan motivasi dengan menayangkan video yang menarik 

perhatian siswa 

- Ketika siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, guru memberikan informasi 

tambahan atau tuntunan untuk memudahkan siswa menjawab 

- Guru memberikan contoh peta konsep 

- Guru berkeliling untuk mengecek hasil kerja kelompok siswa 

- Hasil kerja siswa dalam pembuatan peta konsep semakin baik dan semakin rapi  

- Walaupun masih ada siswa yang ramai dan mengganggu teman lain, kerja 

sama kelompok berjalan dengan baik 

- Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tenang 

 

Semarang, 27 Maret 2014 

Observer 

 

 

 

 

           Luthfatus Tsaniyah A. 

 NIM 1401410342 
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LAMPIRAN 5 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I,  

SIKLUS II, DAN SIKLUS III DAN HASIL PRODUK 

CONCEPT MAPPING 
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DATA AWAL PENELITIAN 
Daftar nilai mata pelajaran IPS kelas V SDN Mangkangkulon 01 

 Kota Semarang 
 

NO NAMA SISWA KKM 

NILAI 

KETERANG

AN UH 1 UH 2 UH 3 

Ra 

ta-

rata 

1 Agum Indra Prasetya 62 60 40 50 50 Tidak Tuntas 

2 Khabib Prima Asmara 62 70 50 60 60 Tidak Tuntas 

3 Kristiyan Setyo Utomo 62 50 60 40 50 Tidak Tuntas 

4 Rafaillo Jati Alamsyah 62 70 50 60 60 Tidak Tuntas 

5 Amanda Helsa 62 65 55 60 60 Tidak Tuntas 

6 Ario Riky Roven 62 80 60 70 70 Tuntas 

7 Charles Nabengatan 62 80 70 60 70 Tuntas 

8 David Putra Prayoga  62 45 35 40 40 Tidak Tuntas 

9 Diah Mega Saputri 62 65 45 55 55 Tidak Tuntas 

10 Eka Putri Okaviani 62 75 75 60 70 Tuntas 

11 Eli Setiowati 62 60 40 50 50 Tidak Tuntas 

12 Ivan Ariawan 62 85 75 65 75 Tuntas 

13 Jovandra Nebar Saputra 62 40 35 45 40 Tidak Tuntas 

14 Kurnia Khoirunnisa 62 70 90 80 80 Tuntas 

15 Marlianawati 62 65 55 60 60 Tidak Tuntas 

16 Marsyabilla Anastasya 62 85 70 85 80  Tuntas 

17 Muhammad Rizal A. 62 50 45 40 45 Tidak Tuntas 

18 Nanang Kurniawan 62 40 35 45 40 Tidak Tuntas 

19 Nurcholis 62 70 50 60 60 Tidak Tuntas 

20 Nurwahyuni 62 70 60 65 65 Tuntas 

21 Prahara Dhimas Putra W 62 65 45 55 55 Tidak Tuntas 

22 Rohmatul Hidayah 62 70 75 65 70  Tuntas 

23 Rico Asyisyam Maulana 62 70 60 50 60 Tidak Tuntas 

24 Rifki Ardianto 62 55 65 45 55 Tidak Tuntas 

25 Riki Setiadi 62 60 30 30 40 Tidak Tuntas 

26 Risma Heryana 62 70 75 65 70 Tuntas 

27 Sahda Ramdani  Mufit 62 70 75 80 75 Tuntas 

28 Sherni Karnia 62 90 70 80 80  Tuntas 

29 Sudrajat 62 35 40 45 40 Tidak Tuntas 

30 Umi Latifatul 62 80 70 60 70 Tuntas 

31 Viky Kurniawan 62 50 45 40 45 Tidak Tuntas 

32 Wildatul Alif 62 70 90 80 80 Tuntas 

33 Yulianingsih 62 65 55 60 60 Tidak Tuntas 
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34 Dedi Setiawan 62 35 40 45 40 Tidak Tuntas 

35 Wahyu Dwi Febrianto 62 55 40 40 45 Tidak Tuntas 

36 Ayu Rizki 62 80 60 55 65 Tuntas 

37 Muhammad Diva 62 85 75 50 70 Tuntas 

38 Muhammad Rizal 62 70 75 65 70 Tuntas 

39 Nadia 62 85 80 85 80 Tuntas 

40 Gunawan 62 70 60 80 70 Tuntas 

Jumlah 2625 2320 2325 2420  

Rata-rata kelas 65,62 58 58,12 60,5  

Prosentase Ketidak tuntasan 55% 
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HASIL BELAJAR SIKLUS I, SIKLUS II, SIKLUS III 
 

 

No  Nama Siklus I Siklus II Siklus III Rata-rata 

1 Agum Indra Prasetya 50 50 60 53,33 

2 Khabib Prima Asmara 50 55 85 63,33 

3 Kristiyan Setyo Utomo 50 45 65 53,33 

4 Rafaillo Jati Alamsyah 60 80 80 73,33 

5 Amanda Helsa 73 75 80 76,00 

6 Ario Riky Roven 70 70 65 68,33 

7 Charles Nabengatan 80 70 80 76,67 

8 David Putra Prayoga  36 50 65 50,33 

9 Diah Mega Saputri 60 50 60 56,67 

10 Eka Putri Okaviani 70 90 85 81,67 

11 Eli Setiowati 60 65 60 61,67 

12 Ivan Ariawan 73 70 80 74,33 

13 Jovandra Nebar S. 57 65 85 69,00 

14 Kurnia Khoirunnisa 80 80 85 81,67 

15 Marlianawati 67 75 85 75,67 

16 Marsyabilla Anastasya 80 90 95 88,33 

17 Muhammad Rizal A. 66 70 65 67,00 

18 Nanang Kurniawan 50 50 70 56,67 

19 Nurcholis 53 65 70 62,67 

20 Nurwahyuni 53 65 75 64,33 

21 Prahara Dhimas Putra  43 40 50 44,33 

22 Rohmatul Hidayah 70 70 75 71,67 

23 Rico Asyisyam M. 80 80 90 83,33 

24 Rifki Ardianto 63 65 70 66,00 

25 Riki Setiadi 70 80 85 78,33 

26 Risma Heryana 63 75 90 76,00 

27 Sahda Ramdani  Mufit 90 95 100 95,00 

28 Sherni Karnia 93 95 100 96,00 

29 Sudrajat 36 60 55 50,33 

30 Umi Latifatul 77 70 75 74,00 

31 Viky Kurniawan 46 55 60 53,67 

32 Wildatul Alif 73 80 85 79,33 

33 Yulianingsih 60 60 80 66,67 

34 Dedi Setiawan 30 45 75 50,00 

35 Wahyu Dwi Febrianto 47 75 75 65,67 
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36 Ayu Rizki 66 65 95 75,33 

37 Muhammad Diva 60 80 80 73,33 

38 Muhammad Rizal 60 75 80 71,67 

39 Nadia 70 85 90 81,67 

40 Gunawan 67 75 80 74,00 

Jumlah 2502 2755 3085 2780,67 

Rata-rata kelas 62,55 68,87 77,12 69,51 

Ketuntasan belajar 52,5% 72,5% 85% 75% 
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PRODUK CONCEPT MAPPING 
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LAMPIRAN 6 

SURAT IJIN PENELITIAN DAN SURAT 

KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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FOTO/ DOKUMENTASI KEGIATAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Plang SDN Mangkangkulon 01 

 

 

Foto 2 Guru membuka pelajaran 
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Foto 3 Guru menayangkan media audio visual melalui LCD 

 

Foto 4 Siswa berdiskusi kelompok 

 

Foto 5 Guru membimbing dalam pembuatan peta konsep 
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Siklus II 

 

 

 

Foto 6 Guru melakukan apersepsi 

 

Foto 7 Guru menjelaskan materi 
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Foto 8 Guru membimbing diskusi kelompok 

 

Foto 9 Siswa membuat peta konsep 

 

Foto 10 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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Siklus III 

 

 

Foto 11 Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran 

 

Foto 12 Guru melakukan tanya jawab terhadap siswa 

 

Foto 13 Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran 
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Foto 14 Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 

 

Foto 15 Kolaborator dan Observer 

 


