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ABSTRAK 
Nilamsari, Tianida. 2014. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Mind Mapping Berbantuan Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas 
V SD Gunungpati 01 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Masitah, S.Pd, M.Pd. 

 
Pembelajaran IPS dilaksanakan secara interaktif, kreatif, dan inspiratif 

sebagai bekal siswa menghadapi arus perkembangan zaman. Namun, berdasarkan 
hasil refleksi, guru belum mengadakan variasi pembelajaran sehingga partisipasi 
belajar siswa rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap hasil belajar siswa. 
Peneliti bersama kolaborator menetapkan alternatif pemecahan masalah dengan 
menerapkan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. Rumusan 
masalah yang ditetapkan adalah apakah model mind mapping berbantuan 
multimedia interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
hasil belajar siswa kelas V SD Gunungpati 01. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V 
SD Gunungpati 01 melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif 
pada mata pelajaran IPS. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Gunungpati 01 
sejumlah 24 siswa (11 siswa laki laki dan 13 siswa perempuan). Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan 3 siklus, dengan 1 kali pertemuan tiap 
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Variabel penelitian ini meliputi keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar. Data diperoleh dari tes di akhir pembelajaran 
dan non tes meliputi: observasi, angket, catatan lapangan, wawancara, dan rubik 
penilaian produk. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, 
sedangkan data kualitatif dianalisis dengan mengklasifikasikan berdasarkan 
kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Hasil penelitian keterampilan guru ketiga siklus memperoleh kriteria baik 
dengan skor siklus I 28, siklus II 32, dan siklus III 35. Aktivitas siswa siklus I 
mendapat skor 15,6 kriteria baik, skor siklus II 21,75 kriteria sangat baik, dan 
meningkat pada siklus III menjadi 25,2 kriteria sangat baik. Hasil ketuntasan 
belajar klasikal siklus I sebesar 63%, dengan nilai rata-rata 65, siklus II sebesar 
79% dengan nilai rata-rata 73, dan meningkat pada siklus III menjadi 96% dengan 
nilai rata-rata 79. 

Peneliti menyimpulkan bahwa model mind mapping berbantuan 
multimedia interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Peneliti menyarankan hendaknya 
guru dapat menggunakan pembelajaran inovatif salah satunya model mind 
mapping dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki sekolah seperti LCD dan 
laptop untuk media pembelajaran. 
 
Kata kunci: kualitas pembelajaran IPS, model mind mapping, multimedia 
interaktif.        
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Permasalahan kehidupan berbangsa di Indonesia yang paling utama adalah 

rendahnya kualitas pendidikan nasional. Kualitas pendidikan seharusnya mampu 

menciptakan sumber daya manusia yang terdidik sehingga mampu mengelola dan 

mengembangkan sumber daya di Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat yang 

terus berkembang. Perkembangan kehidupan masyarakat dapat menimbulkan 

gejala sosial yang perlu disikapi secara cerdas oleh sumber daya manusia yang 

terdidik. Usaha pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang menghasilkan 

sumber daya manusia terdidik dan cerdas dalam menyikapi gejala sosial, sejalan 

dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada Undang-undang No. 20 tahun 

2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Sumber daya manusia yang terdidik melalui pendidikan yang berkualitas 

perlu diciptakan oleh pihak yang berada di lembaga pendidikan dan yang terlibat 

dalam proses pendidikan. Guru sebagai tokoh yang berperan penting dalam 

menjalankan proses pendidikan, berkewajiban menciptakan kegiatan
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pembelajaran yang menarik sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 

32 tahun 2013 (2013:10), bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Guru harus mampu membuat inovasi pembelajaran yang dirancang dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat memotivasi siswa dalam 

belajar. Hamdani (2010:204), menegaskan bahwa pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran menuntut pemikiran, pengambilan keputusan, dan 

pertimbangan guru. Guru dalam mengembangkan kurikulum mengacu pada 

standar proses yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional 

Pendidikan penting dan mendesak untuk disempurnakan, sehingga dapat selaras 

dengan dinamika perkembangan masyarakat dalam mewujudkan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah dalam 

memperbaiki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) merupakan bagian dari 

pendekatan pedagogis pelaksanaan pembelajaran dalam kelas sesuai dengan hasil 

pengembangan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus 

pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan tidak langsung.  Siswa 

dalam proses pembelajaran langsung melakukan kegiatan belajar mengamati, 
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menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan 

mengkomunikasikan. Lima tahapan kegiatan belajar tersebut dikenal sebagai 

pendekatan ilmiah (scientific appoach). Sedangkan, pembelajaran tidak langsung 

berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap (Permendikbud no. 81 A tahun 

2013:4-5). 

Keunggulan pendekatan scientific dalam proses pembelajaran adalah dapat 

menyentuh tiga ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan); hasil yang 

diperoleh lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran traditional; tujuan 

pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, sistem penyajiannya 

menarik; serta dapat mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara 

kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran (Kemendikbud, 

2013). 

Kurikulum 2013 selain memiliki komponen pendekatan scientific juga 

menggunakan penilaian kelas. Penilaian dilakukan secara holistik meliputi aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan, selama 

pembelajaran berlangsung (penilaian proses) maupun penilaian hasil belajar. 

Karakteristik penilaian kelas dalam Kurikulum 2013 adalah belajar tuntas, 

autentik, berkesinambungan, menggunakan teknik yang bervariasi, dan 

berdasarkan acuan kriteria (Kemendikbud, 2013).  

Implementasi Kurikulum 2013 telah ditetapkan dan diterapkan secara 

bertahap sejak awal tahun ajaran 2013 pada jenjang kelas 1 dan IV untuk SD, 

kelas VII SMP, dan kelas IX SMA. Sekolah di Indonesia yang 
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mengimplementasikan Kurikulum 2013 sebesar 2% (2.598) untuk SD, 4% (1.436) 

untuk SMP, 10% (10.628) untuk SMK, dan 10% (11.629) untuk SMA 

(Wicaksono, 2013). Sedangkan, sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 

2013 tetap menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. SD Gunungpati 

01 Kota Semarang tidak ditunjuk sebagai sekolah sasaran implementasi 

Kurikulum 2013, sehingga peneliti dalam proses penelitian masih menggunakan 

acuan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Namun, peneliti 

mengintegrasikan komponen pendekatan scientific dan penilaian kelas dengan 

model pembelajaran dalam proses penelitian. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 

tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, pola pikir pendekatan scientific untuk Sekolah Dasar, 

bertujuan membuat pembelajaran siswa aktif dan menyebabkan semua 

matapelajaran yang diajarkan akan diwarnai oleh mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oleh karena itu, pendekatan 

scientific dapat diterapkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Dasar. 

Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di tingkat Sekolah Dasar 

berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dirancang 

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat 

yang dinamis (Depdiknas, 2006:575). 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar bertujuan supaya 

peserta didik memiliki kemampuan (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, 

di tingkat lokal, nasional, dan global. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran 

menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat 

(Depdiknas, 2006:575). 

Nursid Sumaatmaja menyatakan bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah 

yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa kehidupan masyarakat (Depdiknas, 2007:2). Ilmu Pengetahuan Sosial 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui pemecahan masalah. Oleh karena itu, Depdiknas menetapkan ruang 

lingkup bahan kajian IPS untuk SD/MI (2006:575) meliputi aspek (1) manusia, 

tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 3) sistem sosial 

dan budaya; 4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di jenjang Sekolah Dasar sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bertujuan menumbuhkan 

kesadaran terhadap kehidupan di masyarakat dan kepekaan terhadap gejala sosial 

yang terjadi. Tujuan tersebut menunjukkan hubungan yang sama dengan 

pendekatan scientific yaitu pembelajaran siswa aktif sehingga mampu 

menumbuhkan kepekaan sosial. Namun kenyataannya, pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial tidak berlangsung sesuai dengan harapan pemerintah.  

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 

IPS (2007:5-6), pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang berlangsung di 

Sekolah Dasar masih mengalami permasalahan. Permasalahan yang ditemui 

adalah banyak guru dalam proses belajar mengajar tidak mengacu pada 

kurikulum. Mereka lebih memilih pada buku teks yang dianggap sudah 

menjabarkan kurikulum. Kondisi ini jelas salah, karena seharusnya guru sendiri 

yang harus menjabarkan dan mengembangkan kurikulum. Selain itu, ditemukan 

dalam dokumen KTSP khusus jenjang Sekolah Dasar, sebaran materi mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tidak merata dan alokasi waktu yang 

disediakan kurang proporsional. Waktu yang diberikan sangat singkat sedangkan 

materi yang harus diberikan cukup banyak.  

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan dalam pembelajaran IPS 

secara umum. Peneliti bersama tim kolaborasi melakukan refleksi awal. Hasil 

yang diperoleh adalah kualitas pembelajaran IPS di Kelas V SD Gunungpati 01 

masih rendah. Rendahnya kualitas pembelajaran disebabkan keterampilan guru 

sebagai fasilitator, belum mampu mengadakan variasi, mengembangkan materi 
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pembelajaran dengan media pembelajaran maupun alat peraga yang mampu 

menarik minat siswa terhadap proses belajar di kelas. Interaksi belajar mengajar 

guru dengan siswa melalui budaya bertanya di dalam kelas tidak ditumbuhkan 

oleh guru. Siswa tidak berani bertanya kepada guru dan guru tidak memberikan 

umpan kepada siswa untuk bertanya. Akibatnya, suasana keaktifan pembelajaran 

di kelas tidak tampak dan siswa asyik sendiri. 

Guru yang kurang terampil menyebabkan keaktifan siswa yang rendah. Siswa 

hanya diberikan tugas mencatat materi pelajaran dari satu sumber buku teks, 

kemudian guru sedikit menjelaskan materi pelajaran tanpa mengecek catatan 

siswa. Setelah mencatat, siswa diberi tugas mengerjakan soal latihan di buku teks. 

Hal tersebut berlangsung setiap pelajaran IPS, sehingga siswa bosan dan asyik 

dengan aktivitas lain di luar kegiatan belajar.  

Guru yang tidak terampil mengajar dan siswa yang tidak aktif berpartisipasi 

dalam kegiatan belajar mengajar, berpengaruh pada hasil ulangan harian mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa Kelas V SD Gunungpati 01. Rata-rata 

nilai ulangan harian siswa adalah 62, dengan ketuntasan belajar sebesar 37% atau 

sebanyak 9 siswa dari 24 siswa mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 65. 

Sedangkan 15 siswa (63%) masih mendapatkan nilai di bawah KKM. 

Rendahnya kualitas pembelajaran IPS di Kelas V SD Gunungpati 01 juga 

disebabkan cakupan materi yang kompleks dengan waktu yang singkat membuat 

pembelajaran berlangsung tidak efektif. Apalagi, pembelajaran dengan rutinitas 

tugas mencatat tanpa adanya umpan balik dari guru menyebabkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran masih rendah. Permasalahan tersebut membuat 
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peneliti bersama tim kolaborasi berinisiatif mencari alternatif pemecahan 

masalahnya melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneliti dan tim kolaborasi 

menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan 

scientific dan penggunaan penilaian kelas. Penerapan model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan 

scientific dan penggunaan penilaian kelas, akan melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, memotivasi siswa untuk mengembangkan kreativitas dalam 

membuat mind mapping, memudahkan guru dalam menumbuhkan interaksi 

dengan siswa selama proses pembelajaran, serta tidak hanya menilai hasil belajar 

siswa tetapi juga menilai proses pembelajaran. 

Penerapan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif sesuai 

degan teori perkembangan kognitif Piaget. Berdasarkan teori Piaget, karakteristik 

siswa kelas V berada pada tahapan operasional konkret (7-11 tahun), yaitu siswa 

yang mulai mampu berpikir terlebih dahulu mengenai akibat dari perbuatan yang 

dilakukan dan masih terikat pada objek-objek konkret atau melalui penggunaan 

media pembelajaran (Slameto, 2010:116).   

Model mind mapping merupakan hasil temuan seorang ahli psikologi 

bernama Tony Buzan. Marcus Ingemann melalui e-book FortuneWell.com 

mengemukakan, mind mapping adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

kapasitas pembelajaran dan pemahaman terhadap materi yang strukturnya 

kompleks saling terkait. Olivia (2013:xx) menambahkan bahwa mind mapping  

merupakan salah satu teknik mencatat tinggi sehingga memiliki banyak kelebihan. 
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Kelebihan model mind mapping adalah memacu kreativitas siswa, aktivitas 

yang menarik, dan karya yang mudah tertangkap oleh mata (Swadarma, 2013:9). 

Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar menggunakan model mind 

mapping dapat menumbuhkan kebermaknaan belajar, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Model ini juga baik digunakan untuk 

membangun pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban 

(Aqib, 2013:23). Sehingga siswa akan terlatih belajar mandiri dengan 

menuangkan kreativitasnya dalam membuat catatan yang baik dan menarik. 

Kegiatan mencatat siswa yang melibatkan kreativitas mereka dalam menggunakan 

warna, mampu mempertajam daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran. 

Penelitian yang mendasari pemilihan model mind mapping adalah penelitian 

Imaduddin (2012) yang berjudul Efektifitas Metode Mind Mapping untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika pada Siswa Kelas VIII. Hasil analisis 

paired sample t-test pada kelompok eksperimen, diperoleh bahwa metode mind 

mapping berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi 

belajar fisika (t= -11,006; p= 0,000) dan hasil analisis independent sample t-test 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, diperoleh bahwa ada 

perbedaan yang signifikan rata-rata (mean) hasil posttest kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol (t=2,144; p=0,020). Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

ditunjukkan bahwa metode mind mapping sangat efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar fisika. 

Media pembelajaran yang dapat mendukung model mind mapping adalah 

multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan gabungan dari berbagai 
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kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi yang bersatu menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pelajaran. Penggabungan tersebut sebagai satu kesatuan 

yang menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran secara menarik, mudah 

dimengerti, dan jelas (Arsyad, 2013:162).  

Penggunaan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial mampu menumbuhkan interaksi siswa dan guru serta 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Pendapat tersebut 

diperkuat oleh Hamdani (2011:191) yang menyatakan bahwa aplikasi multimedia 

ditujukan untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) serta 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga proses 

belajar bertujuan dan terkendali. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Asyhar 

(2012:35) mengenai salah satu fungsi media pembelajaran dari aspek psikologis, 

yaitu media pembelajaran memiliki fungsi atensi (mengambil perhatian) siswa 

untuk mengkonsentrasikan pikiran terhadap materi yang dibahas sesuai dengan 

karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan kerucut pengalaman, multimedia interaktif memberikan 

pengalaman yang lengkap bagi seluruh karakteristik siswa. Selain itu, Hamdani 

(2011:191) menyatakan bahwa penggunaan multimedia interaktif mampu 

menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu 

mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan sikap 

siswa dapat ditingkatkan. 

Penggunaan multimedia interaktif dalam penelitian ini telah dibuktikan 

dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Rahayaningrum. Penelitian 
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Rahayaningrum (2011) yang berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbantuan Komputer untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIIF di 

SMP Negeri 2 Imogiri Bantul” Penelitian dilaksanakan dua siklus dan 

menunjukkan respon motivasi belajar siswa terhadap penggunaan multimedia 

sebesar 73.64% dengan kriteria baik, dan kemampuan memecahkan masalah 

matematika siswa semakin meningkat. Nilai rata-rata pre-tes = 44.81, tes siklus I 

= 55,19, dan tes siklus II = 64.42, dan post- test = 76.92. Penggunaan multimedia 

interaktif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa multimedia interaktif dapat 

memotivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar. 

Hasil penelitian terdahulu meyakinkan peneliti untuk menerapkan model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan 

pendekatan scientific dan penggunaan penilaian kelas supaya proses pembelajaran 

IPS berlangsung menarik, interaktif, antusias, dan bermakna bagi siswa sehingga 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian 

adalah “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping 

Berbantuan Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas V SD Gunungpati 01 Kota 

Semarang”. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti, maka fokus 

perumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS siswa kelas V SD Gunungpati 01 Kota Semarang?”. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah model mind mapping berbantuan multimedia interaktif pada mata 

pelajaran IPS dapat meningkatkan keterampilan guru kelas V SD Gunungpati 

01 Kota Semarang? 

2. Apakah model mind mapping berbantuan multimedia interaktif pada mata 

pelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SD Gunungpati 01 

Kota Semarang? 

3. Apakah model mind mapping berbantuan multimedia interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gunungpati 01 Kota 

Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Permasalahan yang dikemukakan peneliti dapat diatasi melalui penerapan 

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan 

dengan pendekatan scientific dan penggunaan penilaian kelas sebagai kolaborasi 

penggunaan unsur KTSP dan Kurikulum 2013. Langkah-langkah tindakan 

tersebut adalah:  
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Sintaks 
Pendekatan 
Scientific 

(Permendikbud 
nomor 81A 

tahun 2013:5) 

Sintaks Model 
Mind Mapping 

(Swadarma, 
2013:65) 

Sintaks 
Multimedia 
Interaktif 

(Hamdani, 
2011:192) 

Sintaks Model Mind 
Mapping Berbatuan 

Multimedia Interaktif 
Terintegrasi Pendekatan 

Scientific 

1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpul

kan 
informasi 

4. Mengasosi-
asi  

5. Mengkomu-
nikasikan 

1. Guru 
menyampai-
kan tujuan 
pembelajaran 

2. Guru 
memberikan 
penjelasan 
tentang 
materi 
pelajaran. 

3.  Guru 
membagi 
siswa dalam 
kelompok. 

4. Siswa 
membuat 
mapping 
secara 
berkelompok. 

5. Kelompok 
menyajikan 
karyanya, 
sedangkan 
kelompok 
lain memberi 
penilaian. 

6. Guru 
bersama 
siswa 
menyimpul-
kan materi 
pembelajaran 

Penyajian 
multimedia 
interaktif 
dalam 
penelitian ini 
adalah model 
tutorial 
pembelajaran. 
Langkahnya 
adalah: 
1. Tutorial 

materi. 
2. Pertanyaan 

atau tugas. 
3. Jawaban 

atau 
pembaha-
san. 

4. Tes 

1. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
(kompetensi) yang 
ingin dicapai. 

2. Siswa mengamati 
tayangan melalui 
multimedia interaktif. 

3. Siswa dan guru saling 
tanya jawab mengenai 
materi pelajaran. 

4. Siswa membentuk 
kelompok (1 
kelompok 4-5 orang). 

5. Siswa membuat mind 
mapping secara 
berkelompok sambil 
kembali mencari 
informasi dalam 
multimedia interaktif 
dan buku teks 
pelajaran. 

6. Kelompok 
menyajikan produk 
mind mapping di 
depan kelas. 

7. Kelompok lain 
memberi penilaian. 

8. Siswa dibimbing guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan, tujuan penelitian 

secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas V 

SD Gunungpati 01 Kota Semarang melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan keterampilan guru kelas V SD Gunungpati 01 dalam 

mengelola pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. 

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS, siswa kelas V SD Gunungpati 01 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gunungpati 01 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikan. Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

adapun manfaat tersebut adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di kelas, menambah kajian tentang hasil penelitian 
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pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya di Sekolah Dasar, dan sebagai 

bahan referensi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Penerapan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang 

diintegrasikan dengan pendekatan scientific dan penggunaan penilaian kelas 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menimbulkan kebermaknaan belajar, sehingga mampu 

meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

Guru dapat meningkatkan keterampilan mengajar sehingga kelas menjadi 

kondusif. Guru pun akan menjadi lebih profesional dengan penggunaan model 

dan media pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, 

meningkatkan mutu lulusan sekolah, serta dapat mendorong sekolah untuk 

melakukan pembelajaran yang inovatif guna perbaikan dalam pembelajaran 

IPS.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Manusia sering melakukan aktivitas belajar. Aktivitas belajar menjadi 

kebutuhan bagi kehidupan manusia. Slameto (2010:2) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu proses usaha untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan 

belajar menurut Winkel dalam Purwanto (2013:38), merupakan proses dalam diri 

individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakunya. Belajar diartikan sebagai aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Aktivitas belajar menimbulkan perubahan sehingga bermanfaat bagi 

manusia. Rifa’I (2010:82) menyatakan bahwa, belajar memegang peranan penting 

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

persepsi seseorang. Hal tersebut sesuai dengan teori behavioristik yang 

menyatakan belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku akibat interaksi 

antara stimulus dan respon (Aqib, 2013:66). Dahar dalam Purwanto 

menambahkan (2013:41), belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati 

melalui kaitan antara stimulus dan respon menurut prinsip yang kinistatik, para 
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behavioris meyakini bahwa hasil belajar akan lebih baik dikuasi kalau dihafal 

secara berulang-ulang. 

Belajar tidak hanya sebuah perubahan perilaku, belajar menurut teori 

kontruktivisme adalah upaya untuk membangun pemahaman atau persepsi atas 

dasar pengalaman nyata yang dialami siswa (Aqib, 2013:66). Pengalaman nyata 

tersebut membutuhkan sebuah proses belajar. Hal ini sesuai dengan teori Gestalt, 

belajar merupakan tindakan keseluruhan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga 

emosional dan jasmaniah serta pengalamannya dalam proses belajar (Slameto, 

2010:10).   

Pengalaman belajar didapatkan dari proses berupa aktivitas fisik, psikis, 

maupun sosial secara terus-menerus. Gagne dalam Slameto (2010:13) menyatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Hal tersebut sesuai 

dengan pandangan teori kognitif yang menyatakan belajar adalah proses untuk 

membangun persepsi seseorang dari sebuah obyek yang dilihat maupun dari 

instruksi (Aqib, 2013:66). Oleh karena itu, belajar menurut pandangan kognitif 

lebih mementingkan sebuah proses daripada hasil.  

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian belajar, peneliti 

menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha atau aktivitas yang 

dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif permanen 

dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, melalui interaksi individu 

dengan lingkungannya. 
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2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Belajar bukan hanya kegiatan membaca, melainkan terdapat prinsip-

prinsip belajar. Suprijono (2012:4) menyebutkan prinsip-prinsip belajar adalah: 

(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. 

 Berdasarkan pendapat Suprijono, peneliti dapat menyimpulkan prinsip-

prinsip belajar adalah kegiatan yang memiliki tujuan yang akan dicapai dengan 

ditandai adanya perubahan perilaku sebagai hasil belajar. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar adalah proses usaha atau aktivitas yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku melalui interaksi individu dengan lingkungannya. 

Slameto (2010:54) menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa. Rifa’I (2009:97) menyebutkan faktor internal yang 

mempengaruhi belajar meliputi kondisi fisik (kesehatan organ tubuh), kondisi 

psikis (kemampuan intelektual dan emosional), dan kondisi sosial (kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan). Sedangkan, Slameto (2010:54-59) 
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menyebutkan faktor internal yang mempengaruhi belajar adalah faktor psikologis 

(inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan), faktor 

jasmaniah atau fisiologis (kesehatan, cacat tubuh), dan faktor kelelahan. Faktor 

yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar diri siswa. 

Menurut Slameto (2010:60), faktor eksternal meliputi keadaan keluarga, keadaan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar adalah faktor yang muncul dari dalam diri 

siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal).  

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta 

didik. Degeng menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

membelajarkan pembelajar (anak, siswa, peserta didik). Setyosari dan Sulton 

memiliki pandangan tentang pembelajaran, yaitu upaya yang dilakukan oleh 

pembelajar (guru, instruktur) dengan tujuan untuk membantu siswa agar bisa 

belajar dengan mudah. Sehingga komponen penting yang menentukan efektivitas 

proses pembelajaran adalah guru, siswa, materi, metode, media, dan situasi 

(Asyhar, 2012:7).  

Pembelajaran, diartikan sebagai upaya membuat individu belajar. Guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi siswa yang belajar sendiri, dan terjadi dialog 

interaktif, karena pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif 

(Suprijono, 2012:13). Hal tersebut sejalan dengan Gagne yang menyatakan 
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pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seseorang peserta 

didik, dan dirancang serta dimanfaatkan untuk memudahkan proses belajar 

(Rifa’i, 2010:193). 

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan  atau stimulus. 

Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu 

yang sedang dipelajari. Adapun humanistik mendeskripsikan pembelajaran 

sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Hamdani, 

2011:23). 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Rusman (2012:1) yang menyatakan 

pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari komponen yang saling 

berhubungan. Komponen tesebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 

Komponen tersebut harus diperhatikan guru untuk menentukan model-model 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 

pembelajaran, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi yang melibatkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan dalam upaya memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan dan 

perubahan perilaku. 

Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Rifa’I 

(2009:194-196) menyebutkan komponen pembelajaran yang mendukung 
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keberhasilan pembelajaran adalah: (1) tujuan yang terdiri dari tiga ranah yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran khusus; (2) subjek belajar; (3) materi pelajaran (4) strategi 

pembelajaran; (5) media pembelajaran; dan (6) alat penunjang. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan suatu pembelajaran. 

Pembelajaran berhasil jika pembelajarannya berkualitas. Hamdani (2011:194) 

menyatakan kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Sedangkan pembelajaran meruapakan proses interaksi antara pendidik dan peserta 

didik untuk memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perubahan 

perilaku. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran adalah keterkaitan sistemik dan 

sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan 

sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal 

sesuai dengan tuntutan kurikuler (Depdiknas, 2004:7-10). 

Pembelajaran memiliki komponen yang menunjukkan kualitas. Depdiknas 

(2004:7) menyebutkan tujuh komponen kualitas pembelajaran meliputi: (1) 

keterampilan guru merupakan kecakapan melaksanakan pembelajaran dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, (2) aktifitas siswa adalah segala bentuk 

kegiatan siswa baik secara fisik maupun non-fisik, (3) hasil belajar siswa yaitu 

perubahan perilaku setelah mengalami aktifitas 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 
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proses yang terjadi di sekolah. Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti 

menyimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat keefektifan atau 

keberhasilan dalam menghasilkan output, sehingga menjadi indikator keberhasilan 

proses pembelajaran dalam mencapai tujuan. 

Defini kualitas pembelajaran, peneliti gunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas. Peneliti menetapkan tiga komponen 

kualitas pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

dalam penelitian ini. 

Komponen kualitas pembelajaran penelitian ini, antara lain: 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Guru adalah sebuah profesi yang berperan penting dalam kemajuan 

negara. Saputro dalam Asyhar (2012:6) menyatakan bahwa tugas guru dalam 

proses pembelajaran selain menyampaikan informasi, juga bertugas mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, menyeleksi materi ajar, mensupervisi kegiatan belajar, 

menstimulasi kegiatan belajar siswa, memberikan bimbingan belajar, serta 

mengembangkan dan menggunakan strategi dan metode. Oleh karena itu, guru 

perlu memiliki keterampilan supaya dapat melaksanakan tugasnya. 

Keterampilan guru tidak begitu saja muncul, melainkan dari keterampilan 

yang menuntut latihan terprogram. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki 

keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar adalah keterampilan 

standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. 

Keterampilan dasar sangat penting dimiliki oleh seorang guru, sebagai tolak ukur 

keberhasilan implementasi strategi dan model pembelajaran yang diterapkannya 

(Aqib, 2013:83). Sedangkan, Rusman (2012:80) mendefinisikan keterampilan 
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dasar mengajar (teaching skills) adalah suatu karakteristik umum dari seseorang 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan 

melalui tindakan. Berdasarkan definisi para ahli, keterampilan guru merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk menunjang 

keberhasilannya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Rusman (2012:80-92) menyebutkan keterampilan dasar mengajar yang 

harus dimiliki guru sehingga mempengaruhi kualitas dari sebuah pembelajaran, 

adalah: 

1. Keterampilan membuka pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada siswa. Guru dapat 

menggunakan alat bantu seperti alat peraga/surat kabar/ gambar-gambar untuk 

menarik perhatian dan memotivasi siswa (Murni, 2010:55). Usman (dalam 

Rusman, 2012:81) menjabarkan komponen membuka pelajaran 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. 
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2. Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya seorang guru akan menentukan kualitas jawaban siswa, 

sehingga perlu teknik melontarkan pertanyaan dan suruhan yang tepat supaya 

aktivitas dan kreativitas siswa dapat meningkat. John I Bolla dalam Rusman 

(2012:82) menyatakan pengajuan pertanyaan oleh guru dalam proses 

pembelajaran bermanfaat supaya siswa memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir.  

Aqib (2013:84-85) membagi keterampilan bertanya menjadi dua yaitu: (1) 

Komponen keterampilan bertanya dasar, terdiri dari: (a) pengungkapan 

pertanyaan secara jelas dan singkat, (b) pemberian acuan, (c) pemusatan 

perhatian, (d) penyebaran pertanyaan: ke seluruh kelas, ke siswa tertentu, atau 

meminta siswa lain untuk menanggapi jawaban temannya, (e) pemindahan giliran, 

(f) pemberian waktu berpikir, dan (g) pemberian tuntunan; (2) Komponen 

keterampilan bertanya lanjut, terdiri dari: (a) mengubah tuntutan kognitif dalam 

menjawab pertanyaan yaitu dari tingkat yang paling rendah (mengingat ke tingkat 

yang lebih tinggi, seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi); (b) pengaturan urutan pertanyaan dari yang sederhana ke yang 

kompleks; (c) penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik seperti: 

klasifikasi yaitu meminta penjelasan lebih lanjut atas jawaban siswa, meminta 

siswa memberi alasan atas jawabannya, meminta kesepakatan pandangan dari 

siswa lain, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, 

meminta contoh, meminta jawaban yang lebih kompleks; (d) peningkatan 

terjadinya interaksi dengan jawaban atas pertanyaan yang sama. 
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3. Keterampilan memberikan penguatan (reinforcement skills) 

Penguatan ialah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Komponen 

keterampilan memberikan 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). 

4. Keterampilan mengadakan variasi 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu perubahan dalam proses kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Komponen dalam mengadakan variasi 

(Aqib, 2013:87) antara lain: (1) Variasi dalam gaya mengajar, meliputi: variasi 

suara, variasi mimik dan gerakan badan, perubahan posisi, kesenyapan, 

memusatakan perhatian, dan mengadakan kontak pandang; (2) penggunaan media 

dan bahan pelajaran, meliputi: variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, variasi 

alat dan bahan yang dapat didengar, dan variasi alat dan bahan yang dapat diraba 

dan dimanipulasi.; (3) varasi pola interaksi dan kegiatan pola interaksi dapat 

berbentuk: klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluasan, 

sedangkan variasi kegiatan dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah 

materi, diskusi, latihan, atau demonstrasi. 
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5. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan 

yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh 

siswa. Rusman (2012:86) menyatakan bahwa penjelasan yang baik adalah 

penjelasan yang dapat memberikan kesempatan secara luas bagi siswa untuk 

mengajukan pertanyaan. Komponen keterampilan menjelaskan menurut Aqib 

(2013:88) adalah: (1) kejelasan, yang dicapai dengan cara seperti: bahasa yang 

jelas, berbicara lancar, mendefinisi istilah-istilah teknis, berhenti sejenak untuk 

respon siswa atau penjelasan siswa; (2) penggunaan contoh dan ilustrasi yang 

dapat mengikuti pola induktif atau deduktif; (3) pemberian tekanan pada bagian-

bagian yang penting dengan cara: penekanan suara, membuat ikhtisar, atau 

mengemukakan tujuan; dan (3) penggunaan balikan tentang penjelasan yang 

disajikan dengan melihat mimik siswa atau mengajukan pertanyaan. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan, terjadi dalam konteks pengajaran 

klasikal. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien. 

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil (Aqib, 2013:92-94) 

adalah: (1) memusatkan perhatian dengan cara: merumuskan tujuan diskusi secara 

jelas, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal yang tidak relevan jika 

terjadi penyimpangan, merangkum hasil pembicaraan pada saat-saat tertentu; (2) 

memperjelas masalah atau pendapat dengan cara: menguraikan kembali atau 

merangkum urunan pendapat peserta, mengajukan pertanyaan pada anggota 
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kelompok tentang pendapat kelompok lain, menguraikan gagasan anggota 

kelompok dengan tambahan informasi; (3) menganalisis pandangan siswa dengan 

cara: meneliti apakah alasan yang dikemukakan punya dasar yang kuat dan 

dengan memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati; (4) 

meningkatkan pendapat siswa dengan cara: mengajukan pertanyaan kunci untuk 

menantang mereka untuk berpikir, memberi contoh pada saat yang tepat; 

menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang 

perbedaan pendapat, memberi waktu untuk berpikir, mendengarkan dengan penuh 

perhatian; (5) menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan cara: memancing 

pendapat siswa yang enggan berpartisipasi, memberi kesempatan pertama pada 

siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah peserta yang suka memonopoli 

secara bijaksana, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat temannya, 

mencari pendapat siswa jika terjadi jalan buntu; (6) menutup diskusi dapat 

dilakukan dengan cara: merangkum hasil diskusi, memberikan gambaran tindak 

lanjut, mengajakan para siswa menilai proses diskusi yang telah berlangsung. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas ialah keterampilan dalam menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal. Komponen keterampilan mengelola kelas 

meliputi: (1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (prefentif), meliputi: menunjukkan 

sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan 

petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan; (2) keterampilan 

yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal (represif) 
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meliputi: modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelompok, menemukan dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah (Aqib, 2013:94). 

8. Keterampilan Pembelajaran Perorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interest 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 

(Rusman,2012:91). 

9. Kegiatan menutup pelajaran 

Kegiatan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Komponen menutup pelajaran, meliputi: (1) 

meninjau kembali dengan cara merangkum atau membuat ringkasan, (2) 

mengadakan evaluasi penugasan siswa, dan (3) memberikan tindak lanjut 

(Aqib,2013:90). 

Peneliti menetapkan indikator keterampilan guru dalam penelitian ini adalah 

keterampilan membuka pelajaran, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan pembelajaran perseorangan, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan menutup pelajaran. 
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2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Proses pembelajaran berlangsung jika ada aktivitas di dalamnya. Dave 

Meier melalui tulisan Martinis Yamin dalam Rusman (2012:389) menyatakan, 

“Belajar harus dilakukan dengan aktivitas, yaitu menggerakkan fisik ketika 

belajar, dan memanfaatkan indera siswa sebanyak mungkin, dan membuat seluruh 

tubuh/pikiran terlibat dalam proses belajar”. 

Pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa secara langsung dapat 

mengaktifkan siswa, karena siswa secara otomatis melibatkan fisik, indera, 

mental, dan intelektual secara bersama-sama. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 (2013:10), bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Diedrich dalam Asyhar (2012:87) mengelompokkan jenis aktivitas siswa 

kedelapan kelompok, yaitu: (1) visual activities, antara lain membaca, menyimak, 

melakukan percobaan, dan memperhatikan; (2) oral activities, antara lain 

bertanya, menyatakan, mengeluarkan pendapat, memberi saran, berdiskusi, dan 

menginterupsi; (3) listening activities, contoh mendengarkan pidato, musik, 

percakapan, puisi, dan vocabulary; (4) writing activities, mencatat poin-poin 

penting, menulis karangan, menulis naskah; (5) drawing activities, membuat 

grafik, peta, membuat gambar; (6) motor activities, misalnya mereparasi, 

mengembangkan alat, menggunakan komputer, berkebun; (7) mental activities, 
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contoh mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, mengambil keputusan; 

(8) emotional activities, menaruh minat, merasa gembira, bosan, bersemangat, 

tenang, gugup. 

Pembelajaran yang menarik, lingkungan belajar yang lebih dinamis, dan 

efektif dapat tercipta dari beragam aktivitas siswa yang didukung media 

pembelajaran yang sesuai. Tetapi, dibutuhkan kreativitas guru dan kemampuan 

inovasi dalam menentukan pilihan jenis media yang digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Peneliti menetapkan indikator dalam penelitian ini adalah mempersiapkan 

diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan emotional activities), 

memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif (visual 

activities, listening activities dan emotional activities), aktif dalam melakukan 

tanya jawab (listening activities dan oral activities), membuat produk mind 

mapping secara berkelompok (drawing dan motor activities), mempresentasikan 

produk mind mapping (oral dan mental activities), aktif mengevaluasi produk 

yang ditampilkan (mental, oral, dan listening activities), menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing activities). 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan setelah proses 

pembelajaran. Winkel dalam Purwanto (2013:45) mengartikan hasil belajar 

sebagai 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. 
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Keberhasilan sebuah pembelajaran juga dilihat dari ketercapian tujuan 

pembelajaran. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Grounland dalam 

Purwanto (2013:45) yang 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. Tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku, yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Perumusan 

tujuan pembelajaran itu adalah hasil belajar yang diinginkan pada diri pembelajar, 

agak lebih rumit untuk diamati dibandingkan dengan tujuan lainnya, karena tujuan 

pembelajaran tidak dapat diukur secara langsung (Rifa’I, 2010). 

Pengambilan keputusan terhadap hasil belajar siswa pada ketentuan 

Kurikulum 2013 menggunakan penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan secara 

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 
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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). 

Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (dalam Purwanto, 2013:52) 

dapat diklasifikasikan kedalam tiga ranah (domain), yaitu:  

1. Domain kognitif 

Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi kategori 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), 

analisis (analysis), penilaian (evaluation), dan mencipta (creating)). 

Indikator ranah kognitif dalam pembelajaran IPS melalui model mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif adalah menjelaskan pentingnya 

perumusan dasar negara (C2), membandingkan isi rumusan Piagam Jakarta 

dengan rumusan Pancasila (C5), membuat mind mapping kronologi peristiwa 

perumusan dasar negara Republik Indonesia (C6), menganalisis reaksi tokoh 

Indonesia tentang berita kekalahan Jepang (C4), menentukan peranan tokoh dalam 

peristiwa Rengasdengklok (C3), menceritakan proses penyusunan teks proklamasi 
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(C2), dan menyebutkan peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

(C1). Teknik penilaian kelas aspek kognitif dinilai berdasarkan bentuk tes yang 

digunakan. Peneliti menggunakan tes tertulis. 

2. Domain afektif  

Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai peserta 

didik. Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai 

dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta didik afektif adalah 

penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian (valuing), 

pengorganisasian (organization) dan karakterisasi (Purwanto, 2013:52). 

Teknik penilaian kelas aspek afektif penelitian ini adalah dengan cara 

pengamatan dan penilaian diri. Peneliti menyediakan lembar pengamatan karakter 

bagi guru pengisi dan angket yang diberikan kepada siswa sebagai penilaian diri. 

Aspek yang dinilai dalam angket meliputi mengikuti pembelajaran dengan 

semangat dan penuh perhatian, memahami materi pembelajaran, aktif dalam 

diskusi kelompok (ikut membuat mind mapping), mengerjakan tugas yang 

diberikan guru tepat waktu, dan memberi tanggapan dalam presentasi. 

Indikator pengamatan karakter pada pembelajaran IPS melalui model mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif adalah religius, disiplin, toleransi, 

tanggung jawab, dan kerja sama. Berdasarkan panduan penerapan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran oleh Kemendiknas (2011:37-61), komponen masing-

masing karakter adalah: 

a. Religius merupakan sikap dan perilaku dalam rangka melaksanakan 

kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, meliputi berdoa sebelum dan 
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sesudah pelajaran, siswa melaksanakan amanat siswa memberi salam 

kepada guru sebelum dan sesudah kegiatan, anak dibiasakan mengucapkan 

terima kasih, maaf, permisi, dan tolong. 

b. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan, meliputi hadir tepat waktu, 

berpakaian rapi, saling mengingatkan ketika ada pelanggaran sekolah, 

berbicara dengan sopan, berani mengucapkan terima kasih atau pun kata 

maaf, dan menghargai pendapat orang lain. 

c. Toleransi merupakan tindakan yang menunjukkan kebiasaan perilaku dan 

sikap bertoleransi antar agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya, meliputi menerima 

pembentukan kelompok belajar tanpa membedakan agama, suku, 

menyimak presentasi kelompok lain, menghargai perbedaan pendapat 

antar anggota kelompok, dan menghargai perbedaan antar kelompok. 

d. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa, meliputi melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru sesuai 

petunjuk yang diberikan, melaksanakan tugas sesuai kemampuan, menjaga 

fasilitas laptop  dengan baik, dan mengumpulkan produk mind mapping 

tepat waktu. 
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e. Kerja sama, meliputi menempatkan diri dalam kelompok dengan tenang, 

saling berbagi tugas kelompok, bersama-sama membuat produk, dan 

mempresentasikan produk yang telah dibuat. 

3. Domain psikomotor 

Domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik peserta didik 

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

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah persepsi (perception), 

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa 

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality) (Purwanto, 2013:53). Indikator ranah 

psikomotor dalam pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping dengan 

multimedia interaktif adalah mampu menampilkan hasil mapping hasil kreativitas. 

Teknik penilaian kelas aspek psikomotor dalam penelitian ini adalah 

penilaian produk. Produk yang dinilai adalah hasil mind mapping yang dibuat 

siswa secara berkelompok. Peneliti menyediakan pedoman penilaian produk 

dengan empat indikator (Kemendikbud, 2013), yaitu: 

a. Mempersiapkan alat dan sumber membuat mind mapping dengan 

deskriptor peralatan yang dibawa (spidol warna, pensil, bolpen, kertas 

manila) dan buku teks pelajaran tersedia. 

b. Proses pembuatan, dengan deskriptor ketertiban dan kerapian. 

c. Produk mind mapping, dengan deskriptor sesuai unsur mind mapping oleh 

Swadarma (2013) meliputi ragam warna, garis, huruf jelas, kata kunci, 

kata bergambar, dan kelengkapan materi (terstruktur). 
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d. Penilaian kemampuan menyajikan mind mapping, dengan deskriptor 

penggunaan bahasa komunikatif dan kesesuaian dengan materi. 

Berdasarkan penjelasan tentang hasil belajar kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa siswa dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran IPS 

apabila pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, pengalaman dan daya pikir 

siswa mengalami suatu peningkatan  yang baik. Hasil belajar siswa digunakan 

oleh guru untuk ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Jika tujuan pembelajaran tercapai maka dapat dikatakan pembelajaran IPS sudah 

berhasil diterapkan. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.4.1 Pengertian IPS 

IPS sebagai bidang pendidikan, tidak hanya membekali siswa dengan 

pengetahuan sosial, melainkan lebih jauh daripada itu berupaya membina dan 

mengembangkan siswa menjadi SDM Indonesia yang berketerampilan sosial dan 

intelektual sebagai warga negara yang memiliki perhatian serta kepedulian sosial 

yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional (Mariana, 2010:1). 

Pada dasarnya Mulyono, sebagaimana dikutip oleh Hidayati (2009:1.7) 

memberi batasan pada IPS, yaitu IPS merupakan suatu pendekatan interdisipliner 

(Inter-disciplinary Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS merupakan 

integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi 

budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. 

Pembelajaran IPS berhubungan dengan keadaan sosial lingkungan. 

Depdiknas (2007:575) menyatakan pada mata pelajaran IPS, peserta didik 
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diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Sebagai bekal bagi 

peserta didik di masa yang akan datang yang akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat, 

mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Berdasarkan defini para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa IPS 

merupakan perpaduan dari beberapa mata pelajaran sosial yang disinkronasi 

menjadi suatu bidang studi yang mempunyai peran untuk membentuk siswa agar 

memiliki kemampuan intelektual maupun keterampilan dalam lingkup sosial yang 

dapat terintregrasi menjadi perhatian dan kepedulian sosial yang bertanggung 

jawab demi terwujudnya tujuan-tujuan nasional. 

2.1.4.2 Tujuan IPS SD 

Nursid Sumaatmaja menyatakan bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah 

yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa kehidupan masyarakat (Depdiknas, 2007:2) 

Depdiknas (2007) menyebutkan tujuan mata pelajaran IPS di SD/MI 

adalah supaya peserta didik memiliki kemampuan: 
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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, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

2.1.4.3 Ruang Lingkup IPS SD 

Ruang Lingkup mata pelajaran IPS untuk SD/MI yang tertulis pada 

Standar Isi (2007) meliputi aspek-aspek berikut: 

1.   Manusia, Tempat, dan Lingkungan  

2.   Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya  

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

Penelitian ini dilakukan pada standar kompetensi perumusan dasar negara, 

peristiwa menjelang Proklamasi kemerdekaan, dan detik-detik proklamasi 

kemerdekaan. Pokok bahasan tersebut termasuk dalam ruang lingkup waktu, 

keberlanjutan dan perubahan. 

2.1.4.4 Karakteristik Pendidikan IPS SD 

IPS terdiri dari disiplin ilmu-ilmu Sosial yang mempunyai karakteristik 

tersendiri dengan bidang studi lainnya. Karakteristik pendidikan IPS SD dapat 

dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Karakteristik IPS berdasarkan 

materinya antara lain: (1) segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di 
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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 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, 

karakteristik IPS ditinjau dari strategi penyampaian pengajaran, berdasarkan pada 

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

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

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS di SD 

diarahkan untuk membekali siswa sebagai warga negara Indonesia yang 

demokratis, dan bertanggung jawab dengan karakteristik pembelajaran IPS di 

tingkat SD yang mengkaji lingkungan sekitar, kehidupan dunia serta gejala sosial 

yang muncul seiring perkembangan zaman. 

2.1.5 Pendekatan Scientific 

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) merupakan bagian dari pendekatan 

pedagogis pelaksanaan pembelajaran dalam kelas sesuai dengan hasil 

pengembangan Kurikulum 2013. Pendekatan ini dianggap lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Proses pembelajaran dapat 

menyentuh tiga ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), sehingga 

diharapkan menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.  
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Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran langsung dan tidak langsung.  Siswa dalam proses pembelajaran 

langsung melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Lima 

tahapan kegiatan belajar tersebut dikenal sebagai pendekatan ilmiah (scientific 

appoach). Sedangkan, pembelajaran tidak langsung adalah berkenaan dengan 

pengembangan nilai dan sikap (Permendikbud, 2013:4-5). Keunggulan 

pendekatan scientific dalam proses pembelajaran adalah dapat mendorong dan 

menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

substansi atau materi pembelajaran serta menarik penyajian proses pembelajaran. 

Permendikbud nomor 81 A tentang Implementasi Kurikulum 2013 

(Permendikbud, 2013:5-6) menyebutkan lima langkah pembelajaran 

menggunakan pendekatan scientific sebagai berikut: 

1. Mengamati 

Mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu 

dengan alat inderanya secara teliti. Kegiatan belajar dalam proses mengamati 

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

2. Menanya 

Menanya merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang diamati. Tujuan guru bertanya adalah 
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membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik serta 

mendorong siswa untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 

3. Mengumpulkan informasi  

Kegiatan dalam tahap mengumpulkan informasi antara lain melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek kejadian 

atau aktivitas, melakukan wawancara dengan nara sumber, dan lain sebagainya. 

4. Mengasosiasikan  

Kegiatan dalam tahap mengasosiasikan adalah mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan mengumpulkan maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman informasi dari berbagai sumber.  

5. Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya. 

2.1.6 Model Mind Mapping 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan 

kerja sama antarsiswa. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk membantu siswa 

mengkonstruksi pengetahuannya secara kooperatif. Piaget dalam Suprijono 

(2012:55) menjelaskan bahwa peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dengan 

mentransformasikan, mengorganisasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan 

dan informasi sebelumnya. 

Mind mapping merupakan salah satu jenis model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran mind mapping mengajak siswa bekerja sama dalam mencatat 
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kembali dalam bentuk mind mapping yang penuh kreativitas sehingga menarik 

dan bermakna bagi siswa. Swadarma (2013:3) menyatakan mind mapping terdiri 

dari kata mind dan mapping. Mind adalah pemikiran. Mapping adalah cara 

mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna karena 

dilakukan dengan cara memetakan pikiran-pikiran kita. Mind mapping merupakan 

hasil penemuan seorang ahli psikologi yang bernama Tony Buzan pada awal 

tahun 1970. Mind mapping merupakan salah satu metode mengingat informasi 

atau ide yang berasal dari proses kerja otak dalam merekam informasi (Wolff, 

2004). Model ini baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk 

menemukan alternatif jawaban (Aqib, 2013:23). 

Mind mapping memiliki komponen yang menunjukkan ciri khasnya. 

Komponen dasar dalam mind mapping meliputi gambar, asosiasi, warna, luar 

biasa, gambaran besar, dan kata kunci. Menurut Tony Buzan, dengan manfaatkan 

gambar dan teks ketika seseorang mencatat atau mengeluarkan suatu ide yang ada 

di dalam pikiran, maka kita telah menggunakan dua belahan otak secara sinergis. 

Apalagi jika dalam peta pikiran itu kemudian ditambahkan warna-warna dan hal-

hal yang memperkuat emosi (Olivia, 2013:ix). Swadarma (2013:10) 

menambahkan, aturan dalam pembuatan mapping ada kertas, warna, garis, huruf, 

key word, key image, dan struktur. 

Keunggulan mapping adalah saling berhubungan satu sama lain sehingga 

makin banyak ide dan informasi yang dapat disajikan, memacu kreativitas 

sederhana dan mudah dikerjakan, serta sewaktu-waktu dapat me-recall data yang 

ada dengan mudah. Olivia (2013:xi) menambahkan manfaat mind mapping bagi 
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anak adalah membantu untuk berkonsentrasi, meningkatkan kecerdasan visual, 

melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi, meningkatkan kreativitas dan 

daya cipta, membuat catatan dan ringkasan yang lebih baik, membantu 

mengembangkan diri serta merangsang pengungkapan pemikiran, membantu 

menggunakan kedua belahan otak yang membuat kita ingin terus-menerus belajar, 

serta mampu menghemat waktu. 

Selain kelebihan, menurut Kiranawati (dalam Putra, 2012) mind mapping 

juga memiliki kelemahan yaitu: (1) hanya siswa yang aktif yang terlibat, (2) tidak 

sepenuhnya siswa yang belajar, dan (3) mind mapping murid bervariasi sehingga 

guru akan kesulitan memeriksa mind mapping siswa. Oleh karena itu, peneliti 

menetapkan solusi untuk mencegah terjadinya permasalahan selama 

pembelajaran, dengan cara: (1) melibatkan seluruh siswa dalam kelompok untuk 

membuat produk mind mapping dengan alokasi waktu yang ditetapkan, (2) 

memanfaatkan multimedia interaktif sebagai sumber belajar, sehingga siswa 

berusaha mencari informasi sendiri, dan (3) menetapkan indikator penilaian 

produk, sehingga produk dinilai berdasarkan indikator yang sama. 

Langkah-langkah model mind mapping adalah (Swadarma, 2013:83): 

1. Guru menyampaikan tujuan kegiatan belajar. 

2. Guru membagi siswa untuk bekerja kelompok. 

3. Guru menjelaskan tugas siswa. 

4. Guru menjelaskan konsep. 

5. Siswa mendengarkan penjelasan guru sambil membuat mapping secara 

berkelompok. 
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6. Setiap kelompok siswa menyajikan karyanya di depan kelas. 

Berdasarkan definisi mengenai model mind mapping, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa model mind mapping merupakan model pembelajaran yang 

meningkatkan daya ingat dengan melibatkan siswa dalam kegiatan kerja 

kelompok untuk mencatat materi pembelajaran yang berstruktur dan menarik 

sehingga daya ingat siswa sangat kuat. 

2.1.7 Multimedia interaktif 

Multimedia interaktif merupakan media yang tidak hanya menggunakan satu 

unsur, melainkan banyak unsur, seperti penggunaan visual juga didukung dengan 

audio dan grafis. Vaughan dalam Asyhar (2012:75) menjelaskan bahwa 

multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, 

animasi dan video yang diterima oleh pengguna melalui hardware komputer. 

Heinich et al. memiliki pendapat yang sejalan dengan Vaughan, (dalam Asyhar, 

2012:75) menyatakan bahwa multimedia merupakan penggabungan dua tau lebih 

format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk 

membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer.  

Multimedia interaktif selain menggabungkan berbagai unsur media juga 

melibatkan interaksi siswa dalam memanfaat media tersebut. Hamdani (2011:191) 

menyatakan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Sedangkan, Arsyad 

(2013:162) berpendapat, multimedia interaktif merupakan gabungan dari berbagai 

kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi yang bersatu menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pelajaran.  
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Berdasarkan definisi multimedia interaktif dari para ahli, peneliti 

menyimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah program aplikasi komputer 

yang memadukan unsur audio dan visual secara bersama-sama sebagai sarana 

meningkatkan interaksi guru dan siswa. Penggunaan unsur audio dan visual dapat 

memenuhi kebutuhan tipe belajar seluruh siswa, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan bantual multimedia interaktif. Mutimedia pembelajaran 

interaktif dalam penelitian ini menggunakan dasar aplikasi power point yang 

berisi video pembelajaran, audio, dan grafis yang dimanfaatkan sendiri oleh siswa 

berdasarkan instruksi guru. 

Multimedia interaktif memiliki karakteristik tersendiri. Hamdani 

menyebutkan karakteristik multimedia pembelajaran adalah (2011:192): 

1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual. 

2. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respons pengguna. 

3. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberikan kemudahan dan kelengkapan 

isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain. 

Karakteristik multimedia interaktif yang menggunakan lebih dari satu 

media, merupakan strategi untuk memenuhi seluruh kebutuhan belajar siswa yang 

berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamdani (2011:191) mengenai 

keunggulan multimedia interaktif adalah mampu meningkatkan daya tarik dan 

perhatian siswa, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas 
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belajar siswa dapat ditingkatkan, dan dapat menyajikan peristiwa yang kompleks, 

rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. 

Multimedia interaktif bersifat kompleks sehingga memberikan pengalaman 

belajar yang lengkap bagi siswa. Edgar Dale menggambarkan pengalaman belajar 

berdasarkan derajat kekonkretan dan keabstrakan pada the cone of experiences 

(kerucut pengalaman) (Asyhar, 2012:22), sebagai berikut: 

 
Bagan 1. The Cone of Experiences (Kerucut Pengalaman) Dale 

 

Multimedia interaktif memberikan pengalaman belajar kompleks dari yang 

bersifat konkret hingga abstrak ditinjau dari kerucut pengalaman Edgar Dale. 

Apalagi penerapan multimedia interaktif didukung model mind mapping bagi 

siswa kelas V yang memiliki karakteristik kognitif belajar menggunakan benda 

konkret. Multimedia interaktif juga memiliki komponen lengkap dalam aktivitas 

siswa melihat, membaca, mendengar, dan mengatakan. Vernon A. Magnesen 

(dalam Aqib, 2013:48) menyatakan bahwa, hakikatnya manusia dapat belajar 

melalui enam tingkatan, yaitu: (1) 10% dari apa yang dibaca, (2) 20% dari apa 
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yang didengar, (3) 30% dari apa yang dilihat, (4) 50% dari apa yang dilihat dan 

didengar, (5) 70% dari apa yang dikatakan, dan (6) 90% dari apa yang dikatakan 

dan dilakukan.  

Berdasarkan pendapat Edgar Dale dan Vernon A. Magnesen, dapat 

disimpulkan bahwa multimedia interaktif bersifat kompleks, memenuhi seluruh 

karakteristik peserta didik, dan memberikan pengalaman nyata hingga abstrak. 

Penelitian ini akan menggunakan sajian tutorial pada multimedia interaktif 

menggunakan laptop yang dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar. Oleh 

karena itu, langkah penggunaan multimedia interaktif adalah: (1) tutorial materi, 

meliputi penayangan video pembelajaran; (2) pertanyaan atau tugas; (3) jawaban 

atau pembahasan disampaikan oleh guru secara lisan sebagai kegiatan 

menjelaskan guru; dan (4) tes, diberikan guru saat tes formatif secara tertulis 

(Hamdani, 2011:192). 

2.1.8 Teori Belajar yang Mendasari Model Mind Mapping Berbantuan 

Multimedia Interaktif 

Teori belajar yang mendasari model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif adalah teori belajar Piaget, Gardner, Skinner, Gagne, Thorndike, dan 

Bruner. 

Teori belajar Piaget lebih mengarah pada pembelajaran konstruktivistik. 

Menurut Rifa’I (2010:128), peserta didik dalam pembelajaran konstruktivistik 

harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri serta dalam implikasi pembelajaran 

menurut teori belajar Piaget, setiap akhir pembelajaran dalam satu pokok bahasan, 

siswa diminta membuat mind mapping. Kesesuaian teori belajar Piaget dengan 
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pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif menurut Swadarma (2013:26) adalah peserta didik dapat menuangkan 

ide mereka berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan kreativitas 

masing-masing, mapping menggambarkan dan mengkomunikasikan cara berpikir 

yang terstruktur, memberikan pengalaman, serta mengutamakan lingkungan 

belajar yang kondusif.  

Teori kecerdasan berganda (multiple intelligences) Howard Gardner 

menyatakan bahwa tipe kecerdasan berbeda-beda dan ada sembilan tipe 

diantaranya adalah kecerdasan visual-spasial, kecerdasan bahasa, kecerdasan 

logis-matematis, kecerdasan jasmani kinestetik, kecerdasan musik, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan 

eksistensialis (Swadarma, 2013: 29-32). Teori multiple intelligences sesuai 

dengan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif karena 

karakteristik mind mapping dengan kata kunci, gambar, dan warna dapat 

memaksimalkan potensi kecerdasan sesuai kecerdasan masing-masing anak. 

Teori penguatan (reinforcement) Skinner menganggap penguatan 

(reinforcement) merupakan faktor penting dalam belajar (Suprijono, 2012:21). 

Swadarma (2013:39) menyebutkan kesesuaian model mind mapping dengan 

multimedia interaktif adalah  mind mapping memiliki banyak unsur penguat 

belajar seperti menggambar, mewarnai, memberi key images yang sesuai dengan 

kreativitas masing-masing anak. Selain itu, multimedia interaktif memiliki unsur 

penguatan sebagai metode menarik dan memotivasi siswa dalam belajar. 
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Teori belajar fase Gagne memiliki empat fase utama dalam proses 

pembelajaran, yaitu fase motivasi, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase 

umpan balik. Mind mapping dapat mengakomodasi seluruh fase belajar Gagne 

sehingga dapat menyimpan informasi ke dalam memori jangka panjang 

(Swadarma, 2013:47). 

Mind mapping yang memilik fase belajar Gagne, juga sesuai dengan teori 

belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike atau teori koneksionisme menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara stimulus dan respon. Pemilihan respon yang 

tepat melalui latihan berupa usaha coba-coba dan kegagalan terlebih dahulu 

(Swadarma, 2013:49). Hukum latihan yang dikemukakan Thorndike sangat sesuai 

dengan model mind mapping yang menekankan daya ingat untuk menyimpan 

informasi seumur hidup melalui proses latihan terus menerus. 

2.1.9 Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan Multimedia interaktif 

dalam Pembelajaran IPS 

Keberhasilan pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan scientific perlu 

didukung persiapan berupa langkah-langkah pembelajaran. Adapun langkah 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif 

adalah: 

Sintaks 
Pendekatan 
Scientific 

(Permendikbud 
nomor 81A 

tahun 2013:5) 

Sintaks 
Model Mind 

Mapping 
(Swadarma, 

2013:65) 

Sintaks 
Multimedia 
Interaktif 

(Hamdani, 
2011:192) 

Sintaks Model Mind Mapping 
Berbatuan Multimedia Interaktif 

Terintegrasi Pendekatan 
Scientific 

Aktivitas 
Siswa Aktivitas Guru 

1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpul

1. Guru 
menyamp
aikan 

Penyajian 
multimedia 
interaktif 

1. Siswa 
mendengar
kan tujuan 

1. Guru 
menyampai
kan tujuan 
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kan 
informasi 

4. Mengasosias
i  

5. Mengkomun
ikasikan 

tujuan 
pembelaj
aran 

2. Guru 
memberi
kan 
penjelasa
n tentang 
materi 
pelajaran. 

3.  Guru 
membagi 
siswa 
dalam 
kelompok 

4. Siswa 
membuat 
mapping 
secara 
berkelom
pok. 

5. Kelompo
k 
menyajik
an 
karyanya, 
sedangka
n 
kelompok 
lain 
memberi 
penilaian. 

6. Guru 
bersama 
siswa 
menyimp
ul-kan 
materi 
pembelaj
aran 

dalam 
penelitian 
ini adalah 
model 
tutorial 
pembelajar
an. 
Langkahny
a adalah: 
1. Tutorial 

materi. 
2. Pertanya

an atau 
tugas. 

3. Jawaban 
atau 
pembaha
-san. 

4. Tes 

pembelajar
an. 

2. Siswa 
mengamati 
tayangan 
melalui 
multimedia 
interaktif. 

3. Siswa dan 
guru saling 
tanya 
jawab 
mengenai 
materi 
pelajaran. 

4. Siswa 
berkelom-
pok (1 
kelompok 
4-5 orang). 

5. Siswa 
membuat 
mind 
mapping 
secara 
berkelom-
pok sambil 
kembali 
mencari 
informasi 
dalam 
multimedia 
interaktif 
dan buku 
teks 
pelajaran. 

6. Kelompok 
menyajikan 
produk 
mind 
mapping di 
depan 
kelas. 

7. Kelompok 
lain 
memberi 

pembelaja-
ran. 

2. Guru 
mengawasi 
siswa 
dalam 
menggunak
an 
multimedia 
interaktif. 

3. Guru 
menjelas-
kan materi 
melalui 
kegiatan 
tanya 
jawab 
dengan 
siswa. 

4. Guru 
mengkondi
sikan siswa 
saat 
berkelom-
pok. 

5. Guru 
membim-
bing 
kelompok 
dalam 
membuat 
mind 
mapping. 

6. Guru 
memberi-
kan tindak 
lanjut 
terhadap 
produk 
mind 
mapping 
siswa. 

7. Guru 
memberi 
kesempa-
tan 
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penilaian. 
8. Siswa 

dibimbing 
guru 
menyimpul
kan materi 
pembelaja-
ran. 

kelompok 
lain 
berpartisi-
pasi. 

8. Guru 
membim-
bing siswa 
menyimpul
kan materi 
pembelaja-
ran. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS  

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh 

Ozgul Keles, Ramadhan, Slameto, dan Imaduddin. 

Penelitian Ozgul Keles yang berjudul “Elementary Teachers Views on Mind 

Mapping” yang diterbitkan oleh International Journal of Education Macrothink 

Institute (2012, Vol. 4, No. 1) bertujuan untuk menginvestigasi guru sekolah dasar 

tentang mind mapping menggunakan metode interview dengan pertanyaan 

terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mind mapping 

membantu guru meningkatkan pengajarannya, perencanaan, dan evaluasi 

pembelajaran serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu, teknik 

mind mapping dapat memperluas materi yang saling berhubungan seperti materi 

pembelajaran yang berbeda. Selain mind mapping berperan untuk melihat 

keterkaitan dari setiap informasi, mind mapping juga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan menunjukkan kreativitasnya menggunakan warna dan 

bentuk yang berbeda, sehingga hasil yang didapatkan sangat positif. 

Penelitian Ramadhan (2012) yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping dengan 
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Multimedia Proyektor pada Siswa Kelas IIIB SDN Karanganyar 01 Semarang”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru selalu mengalami 

peningkatan dari siklus I mendapatkan skor 26, siklus II mendapatkan skor 29, 

dan siklus III mendapatkan skor 32. Aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan 

skor 12,4, siklus II mendapatkan skor 12,4, dan siklus III mendapatkan skor 16,6. 

Ketuntasan hasil belajar IPS pada siklus I mendapatkan ketuntasan belajar klasikal 

66,67%, siklus II 80,95%, dan siklus III 85,71%. 

Penelitian Imaduddin (2012) yang berjudul “Efektifitas Metode Mind 

Mapping untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika pada Siswa Kelas VIII” 

bertujuan untuk mengetahui efektifitas metode mind mapping dalam 

meningkatkan prestasi belajar fisika. Subjek penelitian ini adalah siswa dengan 

nilai di bawah 6,5 dengan metode eksperimen pretest-posttest control group 

design. Hasil analisis uji-t yaitu paired sample t-test pada kelompok eksperimen, 

diperoleh bahwa metode mind mapping berpengaruh positif yang sangat 

signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar fisika (t= -11,006; p= 0,000). 

Hasil analisis uji-t yaitu Independent sample t-test pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, diperoleh bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata 

(mean) hasil posttest kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (t= 2,144; 

p= 0,020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mind mapping sangat 

efektif dalam meningkatkan prestasi belajar fisika. 

Slameto (2013) dalam penelitian yang berjudul Utilizing ICT to Improve 

Influential Cooperative Learning toward Student’s Achievement in Satya Wacana 

Christian University Salatiga 2012, permasalahan yang dibahas adalah apakah 
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model elaboratif pada pengorganisasian isi pelajaran memberikan dampak pada 

prestasi siswa dan apakah penggunaan ICT dalam pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa?. Berdasarkan permasalahan tersebut, hasil 

dari penelitian Slameto adalah penggunaan model elaboratif yang berisi kegiatan 

kooperatif dapat memberikan dampak pada prestasi siswa dan penggunaan ICT 

dalam pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

22,60%. 

Hasil penelitian terdahulu dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa sehingga dapat memperkuat pemecahan masalah 

pembelajaran IPS siswa kelas V SD Gunungpati 01 melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 
Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor dalam proses 

pembelajaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas 

pembelajaran IPS di SD Gunungpati 01 adalah keterampilan guru. Suasana 

pembelajaran terasa monoton karena guru tidak mengembangkan materi 

pembelajaran menggunakan variasi model dan media pembelajaran yang menarik 

minat siswa selama mengikuti pembelajaran. Guru menggunakan metode ceramah 

dalam menjelaskan materi tanpa ada interaksi tanya jawab dengan siswa. 

Rendahnya keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran berakibat siswa 

pasif dan bosan. Rutinitas mencatat secara konvensional dan mengerjakan soal 

latihan di buku teks tanpa mendapatkan tindak lanjut dari guru membuat motivasi 
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belajar menjadi rendah. Kondisi tersebut berdampak pada pencapaian hasil belajar 

siswa. Data hasil belajar menunjukkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM sebesar 65 atau mengalami ketidaktuntasan belajar mencapai 15 siswa 

(67%) dari 24 siswa. Sedangkan siswa yang tuntas belajar sebanyak 9 siswa 

(37%) dengan rata-rata nilai ulangan harian siswa adalah 62.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

menerapkan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang 

diintegrasikan dengan pendekatan scientific. Model mind mapping mampu 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, karena siswa dituntut untuk 

mencatat kembali materi pelajaran yang telah dipelajari dengan kreativitasnya 

dalam menggunakan warna sehingga mampu mempertajam daya ingat siswa 

terhadap materi pembelajaran. Penggunaan model mind mapping akan dibantu 

dengan multimedia interaktif yang memiliki unsur audio maupun visual sehingga 

mampu memotivasi siswa untuk aktif berinteraksi selama proses pembelajaran. 

Multimedia interaktif juga sangat cocok untuk menggambarkan peristiwa-

peristiwa sejarah dalam materi IPS kelas V, karena siswa merasa ikut 

menyaksikan peristiwa tersebut. Keunggulan model mind mapping dan 

multimedia interaktif menjadi pertimbangan peneliti untuk menyelesaikan 

masalah rendahnya kualitas pembelajaran IPS di Kelas V SD Gunungpati 01. 

Langkah-langkah penerapan model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif adalah: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (kompetensi) yang ingin dicapai. 

2. Siswa memperhatikan tayangan melalui multimedia interaktif. 
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3. Siswa dan guru saling tanya jawab mengenai materi pelajaran. 

4. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). 

5. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. 

6. Kelompok menyajikan produk mind mapping di depan kelas. 

7. Kelompok lain memberi penilaian. 

8. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi pembelajaran 

Langkah pembelajaran tersebut menunjukkan guru telah menggunakan 

variasi dalam mengembangkan materi pembelajaran melalui penerapan model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan 

pendekatan scientific. Multimedia interaktif dapat diakses sendiri oleh siswa 

sehingga menumbuhkan antusiasme dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Setelah siswa secara mandiri mendapatkan materi dari multimedia interaktif, guru 

menjelaskan materi melalui proses tanya jawab dengan siswa. Siswa aktif dalam 

proses tanya jawab dan mengerjakan tugas kelompok mencatat kembali melalui 

mind mapping. Keterlibatan siswa dalam menyelesaikan produk mind mapping 

mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa di atas KKM SD 

Gunungpati 01 yaitu 65. Oleh karena itu, tindakan dalam pembelajaran IPS sesuai 

langkah pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Gunungpati 01. 

Pelaksanaan penelitian ini didesain dalam 3 siklus, dengan tiap siklus 

berlangsung 1 kali pertemuan. Apabila dalam 2 siklus pelaksanaannya sudah 

berhasil, maka pada siklus ketiga digunakan sebagai sarana untuk refleksi dan 

evaluasi materi.  
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Berikut ini kerangka berpikir yang akan diterapkan oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kondisi awal 
 

Pelaksanaan 
Tindakan 

Penggunaan model mind mapping berbatuan multimedia 
interaktif pada mata pelajaran IPS: 
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (kompetensi) yang 

ingin dicapai. 
2. Siswa memperhatikan tayangan melalui multimedia interaktif. 
3. Siswa dan guru saling tanya jawab mengenai materi pelajaran. 
4. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). 
5. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok sambil 

kembali mencari informasi dalam multimedia interaktif dan buku 
teks pelajaran. 

6. Kelompok menyajikan produk mind mapping di depan kelas. 
7. Kelompok lain memberi penilaian. 
8. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi pembelajaran 

Kondisi akhir 

1. Guru menggunakan variasi dalam mengembangkan materi 
pembelajaran melalui model mind mapping berbantuan 
multimedia interaktif.  

2. Guru menyajikan materi melalui multimedia interaktif yang 
diakses sendiri oleh siswa, setelah itu guru menjelaskan materi 
melalui proses tanya jawab dengan siswa. 

3. Guru memberi umpan dalam proses tanya jawab dengan siswa. 
4. Guru mentindaklanjuti hasil kerja siswa. 
5. Siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
6. Siswa mencatat dengan cara mind mapping. 
7. Siswa mengerjakan tes formatif sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 
8. Hasil belajar siswa meningkat dengan pencapaian hasil belajar di 

atas KKM SD Gunungpati 01 yaitu 65. 
 

Kualitas pembelajaran IPS masih rendah, ditandai dengan indikator 
sebagai berikut: 
1. Guru 

1. Guru kurang bervariasi dalam mengembangkan materi 
pembelajaran dengan model dan media pembelajaran yang 
menarik minat siswa mengikuti pembelajaran. 

2. Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah. 
3. Guru tidak menumbuhkan budaya bertanya. 
4. Guru tidak mentindaklanjuti hasil kerja siswa. 

2. Siswa 
a. Siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran. 
b. Siswa bosan dengan rutinitas mencatat secara konvensional. 
c. Siswa selalu mengerjakan soal latihan di buku teks. 

3. Hasil Belajar 
Hasil belajar siswa rendah. Rata-rata nilai ulangan harian siswa 
adalah 62, dengan ketuntasan belajar sebesar 9 siswa (37%) dari 24 
siswa mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 65. Sedangkan 15 siswa 
(67%) masih mendapatkan nilai di bawah KKM. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir, dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa Kelas V SD Gunungpati 01 pada mata pelajaran 

IPS.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Menurut 

Trianto (2012:16), penelitian tindakan kelas adalah penelitian kualitatif yang 

dilakukan oleh guru sendiri ketika mendapatkan permasalahan dalam 

pembelajaran dan mencarikan solusinya dalam upaya memperbaiki kualitas 

pembelajarannya. 

Arikunto (2010:137) menuliskan ada beberapa model yang dapat diterapkan 

dalam penelitian tindakan kelas (PTK), tetapi yang paling dikenal dan biasa 

digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. Taggart. 

Model PTK yang dimaksud menggambarkan adanya empat langkah (dan 

pengulangannya) yang disajikan dalam bagan sebagai berikut: 

 

Bagan 2. Siklus Penelitian Tindakan (Arikunto, 2010:137)
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Rancangan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Rencana tindakan yang dikemukakan Trianto (2012:36) mencakup segala 

keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi/bahan ajar, rencana pengajaran 

yang mencakup metode/teknik mengajar, serta teknik atau instrumen 

observasi/evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan ini. 

Selain itu, perlu dipikirkan segala alternatif untuk mengantisipasi kendala yang 

mungkin terjadi. 

Perencanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi: 

1. Menelaah standar kompetensi dan kompetensi dasar materi pelajaran IPS dan 

mengembangkannya menjadi indikator pembelajaran. 

2. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, 

lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar kerja siswa, 

lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, kunci jawaban tes 

formatif, kriteria penilaian tes formatif,  dan lembar pengamatan karakter 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan serta membuat skenario 

pembelajaran sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan 

pendekatan scientific. 

3. Menyiapkan media pembelajaran berupa multimedia interaktif. 

4. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman wawancara, 

catatan lapangan, dan angket sebagai penilaian diri siswa. 



60 
 

 
 

5. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran, seperti LCD, laptop, kertas 

manila, dan spidol warna. 

6. Guru meminta siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol warna, 

pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan penelitian. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

“Tahap ini merupakan implementasi (pelaksanaan) dari semua rencana yang 

telah dibuat” (Trianto, 2012:36). Penelitian ini direncanakan tiga siklus, setiap 

siklus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif 

yang diintegrasikan dengan pendekatan scientific. Jika tindakan siklus pertama 

belum mencapai indikator keberhasilan pembelajaran, maka diperbaiki pada 

siklus berikutnya. Siklus berikutnya, pembelajaran IPS tetap dilaksanakan melalui 

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan 

dengan pendekatan scientific sesuai perencanaan pada RPP.  

3.1.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati hasil atau dampak dari tindakan 

yang dilakukan atau dikenakan terhadap siswa (Arikunto, 2010). Kegiatan 

obeservasi penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Data yang dikumpulkan juga untuk mengetahui dampak tindakan terhadap proses 

dan hasil belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu berupa instrumen 

pengamatan yang telah dikembangakan peneliti saat tahap perencanaan. 

Peneliti bersama tim kolaborasi dan tim teman sejawat melaksanakan 

observasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan guru dan 
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aktivitas siswa selama proses pembalajaran IPS melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan 

scientific. Hasil observasi juga didukung data hasil wawancara, data angket, dan 

data dari catatan lapangan. Sedangkan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif 

yang diintegrasikan dengan pendekatan scientific diperoleh dari data hasil belajar 

siswa melalui tes, hasil penilaian produk mind mapping, dan pencapaian karakter 

yang diharapkan. 

3.1.4 Refleksi 

Tahap ini merupakan tahap memproses data yang telah dikumpulkan. Dalam 

proses refleksi ini segala pengalaman, pengetahuan, dan teori instruksional yang 

dikuasai dan relevan dengan tindakan kelas yang dilaksanakan sebelumnya, 

menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan sehingga dapat ditarik sauatu 

kesimpulan yang mantap dan sahih. Proses ini memiliki peranan yang terpenting 

sebagai tolak ukur keberhasilan dalam PTK (Trianto, 2012:37). 

Berdasarkan hasil analisis, peneliti melakukan refleksi dengan mengkaji 

proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa kelas V SD Gunungpati 01. Refleksi ini berguna untuk mengetahui 

keberhasilan tindakan pada siklus pertama. Kemudian tim kolaborasi membuat 

tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada hasil refleksi silkus 

sebelumnya. 
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3.2 SIKLUS PENELITIAN 

Model penelitian tindakan menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen 

yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). Keempat komponen tersebut saling berhubungan 

menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan berulang (Arikunto, 2010:131). 

Adapun rincian tiap siklus penelitian ini sebagai berikut: 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi: 

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan 

ajar, lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar 

kerja siswa, lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, 

kunci jawaban tes formatif, kriteria penilaian tes formatif, dan lembar 

pengamatan karakter sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan 

dengan pendekatan scientific, berdasarkan indikator pembelajaran: 

2.2.1 Menjelaskan pentingnya perumusan dasar negara  

2.2.2 Membandingkan isi rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan 

Pancasila 

2.2.3 Membuat mind mapping kronologi peristiwa perumusan dasar negara 

Republik Indonesia 

b. Menyiapkan multimedia interaktif tentang perumusan dasar negara 

Republik Indonesia. 
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c. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman 

wawancara, catatan lapangan, dan angket sebagai penilaian diri siswa. 

d. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran, seperti LCD, laptop, 

kertas manila, dan spidol warna untuk membuat mind mapping. 

e. Guru meminta siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol 

warna, pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan 

penelitian. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama berlangsung satu kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 3x35 menit. Materi pokok pembelajaran pada 

siklus pertama adalah perumusan dasar negara Republik Indonesia yang 

dijabarkan menjadi alasan pentingnya dasar negara bagi suatu negara hingga 

proses perumusan dasar negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus pertama sebagai berikut: 

Pra Kegiatan: 

1. Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok. 

2. Guru mengkondisikan kelas. 

3. Guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 

(religius) 

4. Guru melakukan presensi terhadap siswa. (disiplin) 

5. Guru menuliskan tanggal pelaksanaan pembelajaran di sisi kanan papan 

tulis. (disiplin) 
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A. Kegiatan Awal 

1. Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu 

“Garuda Pancasila” dan dilanjutkan guru memberikan pertanyaan 

“Apakah judul lagu yang kalian nyanyikan?; Apakah Pancasila itu?” 

2. Guru menyampaikan pokok materi pembelajaran yaitu perumusan 

dasar negara Republik Indonesia, tujuan pembelajaran dan manfaat 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan langkah pembelajaran.  

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

B. Kegiatan Inti 

1. Siswa membaca buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI 

Kelas V karya Siti Syamsiah halaman 90, materi proses perumusan 

dasar negara Republik Indonesia. (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati tayangan video pada multimedia interaktif tentang 

pentingnya dasar negara bagi suatu negara (eksplorasi-mengamati) 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai alasan pentingnya 

perumusan dasar negara. (eksplorasi-menanya) 

4. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan multimedia 

interaktif dan menggali informasi dari buku teks yang mereka miliki 

tentang proses perumusan dasar negara Republik Indonesia. 

(eksplorasi-mengumpulkan informasi) 

5. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). (elaborasi) 

(disiplin) 
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6. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. (elaborasi-

mengasosiasi) (kerja sama) 

7. Siswa mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas. 

(elaborasi-mengkomunikasikan) (kerja sama) 

8. Kelompok lain memberikan evaluasi produk mind mapping kelompok 

presentator. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap 

kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

10. Guru memberikan penghargaan hasil produk mind mapping siswa. 

(konfirmasi) 

C. Kegiatan Penutup 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan tes formatif. 

3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk membuat mapping 

secara individu di rumah tentang materi yang telah dipelajari. 

4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi dilaksanankan selama proses tindakan atau pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang 

diintegrasikan dengan pendekatan scientific. Adapun rincian kegiatan pada tahap 

observasi sebagai berikut:  
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1. Kolaborator menggunakan instrumen pengamatan keterampilan guru 

untuk mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran, dan mencatat 

kejadian penting yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

instrumen catatan lapangan.  

2. Teman sejawat mengamati aktivitas siswa serta karakter yang muncul 

selama proses pembelajaran, menggunakan pedoman pengamatan aktivitas 

siswa dan lembar pengamatan karakter. Teman sejawat juga mencatat 

kejadian penting yang dilakukan oleh siswa maupun guru pada lembar 

catatan lapangan.  

3. Guru mengamati dan memberikan penilaian hasil kerja kelompok 

membuat produk mind mapping untuk mengetahui pencapaian ranah 

psikomotorik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru juga 

menyebar angket untuk diisi siswa seusai proses pembelajaran. Angket 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4. Guru mewawancarai kolaborator mengenai proses kegiatan belajar 

mengajar yang telah berlangsung. 

3.2.1.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan dampak tindakan pada siklus 

pertama. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 
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3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua berdasarkan hasil refleksi siklus pertama 

yang bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus pertama. Tahap perencanaan siklus kedua meliputi sebagai 

berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan 

ajar, lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar 

kerja siswa, lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, 

kunci jawaban tes formatif, kriteria penilaian tes formatif, dan lembar 

pengamatan karakter sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan 

dengan pendekatan scientific, berdasarkan indikator pembelajaran: 

2.3.1 Menganalisis penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok 

2.3.2 Menentukan peranan tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok 

2. Menyiapkan multimedia interaktif tentang peristiwa Rengasdengklok. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman 

wawancara, catatan lapangan, dan angket sebagai penilaian diri siswa. 

4. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran, seperti laptop, kertas 

manila, dan spidol warna untuk membuat mind mapping. 
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5. Guru meminta siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol 

warna, pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan 

penelitian. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, kegiatan akhir. 

Pra Kegiatan: 

1. Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok. 

2. Guru mengkondisikan kelas. 

3. Guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 

(religius) 

4. Guru melakukan presensi terhadap siswa. (disiplin) 

5. Guru menuliskan tanggal pelaksanaan pembelajaran di sisi kanan papan 

tulis. (disiplin) 

A. Kegiatan Awal 

1. Apersepsi guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu 

Bangsa” dan dilanjutkan guru mengajukan pertanyaan “Jepang 

menjanjikan memberikan kemerdekan kepada Indonesia, Apa hasil 

dari janji Jepang? Apa kepanjangan BPUPKI? Apa yang telah 

dihasilkan dari BPUPKI” 

2. Guru menyampaikan pokok materi pembelajaran yaitu peristiwa 

Rengasdengklok, tujuan pembelajaran dan manfaat yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti pembelajaran. 
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3. Guru menyampaikan langkah pembelajaran. 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

B. Kegiatan Inti 

1. Siswa membaca buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI 

Kelas V karya Siti Syamsiah, materi peristiwa Rengasdengklok. 

(eksplorasi) 

2. Siswa menyaksikan video pada tutorial multimedia interaktif tentang 

latar belakang Peristiwa Rengasdengklok (eksplorasi-mengamati) 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai latar belakang 

timbulnya peristiwa Rengasdengklok. (eksplorasi-menanya) 

4. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan multimedia 

interaktif tentang kronologi peristiwa Rengasdengklok dan menggali 

informasi dari buku teks yang mereka miliki. (eksplorasi-

mengumpulkan informasi) 

5. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). (elaborasi) 

(disiplin) 

6. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. (elaborasi-

mengasosiasi) (kerja sama) 

7. Siswa mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas. 

(elaborasi-mengkomunikasikan) (kerja sama) 

8. Kelompok lain memberikan evaluasi produk mind mapping kelompok 

presentator. (konfirmasi) 
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9. Guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap 

kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

10. Guru memberikan penghargaan hasil produk mind mapping siswa. 

(konfirmasi) 

C. Kegiatan Penutup 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan tes formatif. 

3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk membuat mapping 

secara individu di rumah tentang materi yang telah dipelajari. 

4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikut.  

3.2.2.3 Observasi 

Observasi dilaksanankan selama proses tindakan atau pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang 

diintegrasikan dengan pendekatan scientific. Adapun rincian kegiatan pada tahap 

observasi sebagai berikut:  

1. Kolaborator menggunakan instrumen observasi keterampilan guru untuk 

mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran dan mencatat kejadian 

penting yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

instrumen catatan lapangan. 

2. Teman sejawat mengamati aktivitas siswa serta karakter yang muncul 

selama proses pembelajaran, menggunakan pedoman pengamatan aktivitas 

siswa dan lembar pengamatan karakter. Teman sejawat juga mencatat 



71 
 

 
 

kejadian penting yang dilakukan oleh siswa maupun guru pada lembar 

catatan lapangan. 

3. Guru mengamati dan memberikan penilaian hasil kerja kelompok 

membuat produk mind mapping untuk mengetahui pencapaian ranah 

psikomotorik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru juga 

menyebar angket untuk diisi siswa seusai proses pembelajaran. Angket 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4. Guru mewawancarai kolaborator mengenai proses kegiatan belajar 

mengajar yang telah berlangsung. 

3.2.2.4 Refleksi 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan dampak tindakan pada siklus 

kedua. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

3. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus kedua. 

4. Merencanakan perencanaan tindak lanjut pada siklus ketiga untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran IPS. 

3.2.3 Siklus Ketiga 

3.2.3.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ketiga berdasarkan hasil refleksi siklus kedua 

yang bertujuan memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran yang telah 

dilakukan pada siklus kedua. Tahap perencanaan siklus ketiga meliputi: 
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1. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan 

ajar, lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar 

kerja siswa, lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, 

kunci jawaban tes formatif, kriteria penilaian tes formatif, dan lembar 

pengamatan karakter sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang diintegrasikan 

dengan pendekatan scientific, berdasarkan indikator pembelajaran: 

2.3.3 Menceritakan proses penyusunan teks proklamasi 

2.3.4 Menyebutkan peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan 

2. Menyiapkan multimedia interaktif tentang Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman 

wawancara, catatan lapangan, dan angket sebagai penilaian diri siswa. 

4. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran, seperti laptop, kertas 

manila, dan spidol warna untuk membuat mind mapping. 

5. Guru meminta siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol 

warna, pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan 

penelitian. 

3.2.3.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam siklus ketiga meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, kegiatan akhir. 
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Pra Kegiatan: 

1. Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok. 

2. Guru mengkondisikan kelas. 

3. Guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa. (religius) 

4. Guru melakukan presensi terhadap siswa. (disiplin) 

5. Guru menuliskan tanggal pelaksanaan pembelajaran di sisi kanan 

papan tulis. (disiplin) 

A. Kegiatan Awal 

1. Apersepsi guru mengajukan pertanyaan “tanggal berapakah Indonesia 

merdeka? Bagaimanakah proses Indonesia merdeka?”. 

2. Guru menyampaikan pokok materi pembelajaran yaitu Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia, tujuan pembelajaran dan manfaat 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan langkah pembelajaran.  

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

B. Kegiatan Inti 

1. Siswa membaca buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI 

Kelas V karya Siti Syamsiah, materi Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. (eksplorasi) 

2. Siswa mengamati video pada multimedia interaktif tentang proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia. (eksplorasi-mengamati) 
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3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai kronologi 

perumusan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 

(eksplorasi-menanya) 

4. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan multimedia 

interaktif dan menggali informasi dari buku teks yang mereka miliki 

tentang peranan tokoh yang berperan dalam menyusun teks proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia hingga proses memproklamasikan 

kemerdekaan Republik Indonesia. (eksplorasi-mengumpulkan 

informasi) 

5. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). (elaborasi) 

(disiplin) 

6. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. (elaborasi-

mengasosiasi) (kerja sama) 

7. Siswa mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas. 

(elaborasi-mengkomunikasikan) (kerja sama) 

8. Kelompok lain memberikan evaluasi produk mind mapping kelompok 

presentator. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap 

kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

10. Guru memberikan penghargaan hasil produk mind mapping siswa. 

(konfirmasi) 
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C. Kegiatan Penutup 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa mengerjakan tes formatif. 

3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk membuat mapping 

secara individu di rumah tentang materi yang telah dipelajari. 

4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

3.2.3.3 Observasi 

Observasi dilaksanankan selama proses tindakan atau pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif yang 

diintegrasikan dengan pendekatan scientific. Adapun rincian kegiatan pada tahap 

observasi sebagai berikut:  

1. Kolaborator menggunakan instrumen observasi keterampilan guru untuk 

mengamati keterampilan guru dalam pembelajaran dan mencatat kejadian 

penting yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

instrumen catatan lapangan. 

2. Teman sejawat mengamati aktivitas siswa serta karakter yang muncul 

selama proses pembelajaran, menggunakan pedoman pengamatan aktivitas 

siswa dan lembar pengamatan karakter. Teman sejawat juga mencatat 

kejadian penting yang dilakukan oleh siswa maupun guru pada lembar 

catatan lapangan.  

3. Guru mengamati dan memberikan penilaian hasil kerja kelompok 

membuat produk mind mapping untuk mengetahui pencapaian ranah 
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psikomotorik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru juga 

menyebar angket untuk diisi siswa seusai proses pembelajaran. Angket 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4. Guru mewawancarai kolaborator mengenai proses kegiatan belajar 

mengajar yang telah berlangsung. 

3.2.3.4 Refleksi 

Refleksi siklus ketiga dirinci sebagai berikut: 

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran ditinjau dari aktivitas siswa dan 

keterampilan guru serta dampak tindakan pada siklus ketiga. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus ketiga. 

3. Menganalisis hasil belajar siswa tiap siklus. 

4. Memberikan data kekurangan maupun keberhasilan selama tindakan 

sehingga dapat menjadi keberlanjutan dalam pembelajaran IPS dan 

penelitian selanjutnya. 

 

3.3 SETTING 

Penelitian dilaksanakan di SD Gunungpati 01 Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 
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3.4 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas V SD 

Gunungpati 01. Jumlah siswa Kelas V adalah 24 siswa, terdiri dari 11 siswa laki 

laki dan 13 siswa perempuan. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian tindakan kelas di Kelas V SD Gunungpati 01 

adalah: 

1. Keterampilan guru kelas V SD Gunungpati 01 dalam pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

2. Aktivitas siswa kelas V SD Gunungpati 01 dalam pembelajaran IPS melalui 

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

3. Hasil belajar siswa kelas V SD Gunungpati 01 dalam pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru 

Sumber data guru diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru 

dan catatan lapangan selama mengajar IPS melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif. 
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3.6.1.2 Siswa 

Sumber data siswa Kelas V SD Gunungpati 01 yang berjumlah 24 siswa, 

terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Data siswa diperoleh dari 

hasil pengamatan aktivitas siswa, hasil pengamatan karakter, catatan lapangan, 

angket, hasil wawancara kepada kolaborator, penilaian produk mind mapping, dan 

hasil belajar siswa Kelas V SD Gunungpati 01 pada pembelajaran IPS melalui 

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

3.6.1.3 Data dokumen 

Data dokumen diperoleh dari data hasil belajar IPS sebelum dilakukan 

tindakan dan setelah pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini diperoleh dari hasil belajar siswa Kelas V 

tiap siklus pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif. 

3.6.2.2 Data Kualitatif  

Menurut Moleong (Arikunto, 2010:22), sumber data penelitian kualitatif 

adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan dan tertulis yang dicermati oleh 

peneliti, dan benda-benda diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna 

yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data kualitatif penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengamatan terhadap aktivitas serta karakter siswa dan 

keterampilan guru dalam mengajar, catatan lapangan, angket, penilaian produk 
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mind mapping, dan hasil wawancara kepada kolaborator pada pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif di Kelas V SD 

Gunungpati 01. 

 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.7.1 Non Tes 

Teknik non tes merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari peserta didik yang tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar 

atau salah, seperti segi ranah afektif dan ranah keterampilan (Hamdani, 

2011:316). Data yang diperoleh dengan teknik nontes dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi menurut Arikunto (2010:199), adalah kegiatan mengobservasi 

yang dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap. Lembar observasi atau pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas siswa terdiri dari 7 indikator, 

lembar pengamatan karakter siswa terdiri dari 5 indikator, dan keterampilan 

guru terdiri dari 10 indikator. Lembar observasi dengan deskriptor berdiri 

sendiri menggunakan skala 4 dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

Observasi dalam penelitian ini, dilakukan oleh kolaborator dan teman 

sejawat. Kolaborator mengamati keterampilan guru dalam mengajar, 

sedangkan teman sejawat mengamati aktivitas siswa dan karakter siswa 

dalam proses pembelajaran IPS. 
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b. Catatan lapangan 

Catatan lapangan berisi rangkuman seluruh data lapangan yang 

terkumpul selama sehari atau periode tertentu, yang disusun berdasarkan 

catatan pendek, catatan harian, log lapangan, dan juga mencakup data terkait 

yang berasal dari dokumen, rekaman, dan catatan telaah dan pemahaman 

terhadap situasi sosial yang bersangkutan. Catatan ini disusun sesegera 

mungkin setelah observasi pada hari yang bersangkutan selesai (Trianto, 

2012:57). 

Catatan lapangan penelitian ini diisi oleh kolaborator untuk mencatat 

kejadian penting yang belum dideskripsikan dalam lembar pengamatan 

keterampilan guru maupun aktivitas siswa, selama proses pembelajaran IPS 

melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. Kolaborator 

dan teman sejawat dibantu peneliti melengkapi catatan lapangan dari video 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang (Arikunto, 

2010:198). Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka. Wawancara 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk mengetahui 

tanggapan kolaborator terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS melalui 

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. Hasil dari 

wawancara digunakan untuk mendukung data lain dan data pendukung 

dalam melakukan refleksi pembelajaran. 
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d. Angket 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:194). 

Penggunaan angket dalam penelitian ini merupakan penilaian diri yang 

dilakukan oleh siswa sehingga guru mengetahui respon seluruh siswa setelah 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif. Angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan dua pilihan 

jawaban berupa “Ya” atau “Tidak”. 

e. Rubik penilaian produk 

Rubik adalah pedoman penskoran yang digunakan untuk menentukan 

tingkat kemahiran siswa dalam mengerjakan tugas, dengan menggunakan 

daftar cek atau skala penilaian (Poerwanti, 2007:5.26). Peneliti 

menggunakan rubik atau lembar penilaian produk mind mapping untuk 

mengetahui informasi tentang ranah psikomotorik siswa dengan skala 

penilaian bertingkat. Peneliti menetapkan 4 indikator penilaian dengan 

tingkat penilaian sesuai panduan teknik penilaian kelas oleh Kemendikbud 

(2013),  skala 1 “perlu bimbingan”, skala 2 “cukup”, skala 3 “baik”, dan 

skala 4 “baik sekali”. 

3.7.2 Tes 

Tes adalah serentatan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Terdapat tes yang digunakan sebagai 
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alat ukur yang sifatnya terstandar, yaitu tes prestasi. Tes prestasi adalah tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu 

(Arikunto, 2010:193).  

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan hasil belajar siswa 

Kelas V SD Gunungpati 01 dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis. Tes 

ini merupakan tes formatif, yaitu tes yang diberikan kepada siswa setiap akhir 

pokok materi pembahasan. Adapun indikator tes disesuaikan dengan indikator 

keberhasilan belajar siswa yang telah dijabarkan dalam RPP. 

 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes tertulis siswa yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah mean, median, modus, nilai terendah dan 

tertinggi, serta ketuntasan belajar secara individual maupun klasikal dan 

ditampilkan dalam bentuk persentase. 

Analisis hasil tes siswa dilakukan setelah proses pembelajaran IPS 

menggunakan model mind mapping dengan multimedia interaktif tiap siklus. 

Adapun analisis hasil tes siswa sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai rata-rata kelas  

푀푒 = 푥̅ =
∑푓 .푥
∑푓  

(Sugijono, 2011:54) 
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Keterangan: 

푥̅ = nilai rata-rata kelas 

∑푓 .푥  = jumlah semua nilai siswa 

∑푓  = jumlah siswa 

2. Menentukan median hasil belajar siswa 

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang 

terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya (Sugijono, 2011:48). Cara 

menentukan median nilai siswa adalah: 

푀푑 = 푏 + 푝
1
2푛 − 퐹

푓  

(Sugijono, 2011:53) 
Keterangan: 

Md = median 

b = batas bawah 

n = banyak data/ jumlah siswa 

p = panjang kelas interval 

F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f = frekuensi kelas median 

3. Menentukan modus hasil belajar siswa 

Untuk menyatakan nilai yang paling banyak terjadi ditentukan dengan jalan 

menentukan frekuensi terbanyak di antara data itu. Nilai modus tampak dari 

frekuensi terbanyak (Sudjana, 2002:77). Cara menentukan modus nilai siswa 

adalah: 
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푀표 = 푏 + 푝
푏

푏 + 푏  

(Sugijono, 2011:52) 
Keterangan: 

Mo = modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang kelas interval 

bi = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 

terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya 

4. Menentukan ketuntasan belajar individu  

KB = 푥 100% 
(Trianto, 2012:63) 

Keterangan:  

KB= Ketuntasan belajar 

T= Jumlah skor yang diperoleh 

Tt=Jumlah skor total  

Hasil penghitungan ketuntasan belajar individu dikonsultasikan dengan 

kriteria ketuntasan belajar siswa, dengan kualifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 
Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Individual Kualifikasi 
 ≥ 65 Tuntas 
< 65 Tidak Tuntas 

KKM SD Gunungpati 01 mata pelajaran IPS adalah 65 

5. Menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal 

  푃 = ∑     
∑

 x 100% (Aqib, 2011:41) 
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Hasil penghitungan ketuntasan belajar klasikal dikonsultasikan dengan 

kriteria ketuntasan belajar siswa, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 
> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 
 
Tingkatan ketuntasan belajar dalam penelitian ini, jika ketuntasan belajar 

klasikal yang diperoleh ≥75% (Trianto, 2012:64). 

3.8.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari data hasil observasi aktifitas siswa dan 

keterampilan guru, catatan lapangan, angket, dan wawancara selama pelaksanaan 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia interaktif. 

Data kualitatif dianalisis dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan 

berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

1. Analisis data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan karakter 

siswa 

Hasil observasi keterampilan guru aktivitas siswa, dan karakter siswa 

dianalisis dengan mengelola data skor dalam bentuk kriteria. Berdasarkan 

contoh mengelola data skor dalam bentuk kriteria oleh Poerwanti (2007:7.8), 

dapat disimpulkan cara mengelola data skor dalam bentuk kriteria adalah: 

a. Menentukan skor maksimal (T) 
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b. Menentukan skor minimal (R) 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang). 

Cara menghitung data skor adalah dengan menentukan letak kuartil 

pertama, kedua, dan ketiga dengan rumus, di bawah ini: 

Letak Q1 =   (n)  

Letak  Q2 =   (n)  

Letak   Q3 =   (n)  

Nilai  Qn = Letak Q1 + (R) 

Keterangan: 

R = skor terendah  

T = skor tertinggi  

Q1 = kuartil pertama  

Q2 = kuartil kedua 

Q3 = kuartil ketiga  

n = banyaknya skor = (T-R) 

(Herrhyanto, 2008:5.6) 

Rentang nilai kuartil yang didapat dari jumlah indikator, kemudian dibuat 

kualifikasi kinerja supaya diperoleh tingkat keberhasilan. 
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Tabel 3.3. 
Kriteria Tingkat Keberhasilan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 
nilai Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Berhasil 
nilai Q2 ≤ skor < nilai Q3 Baik Berhasil 
nilai Q1 ≤ skor < nilai Q2 Cukup Tidak Berhasil 
R ≤ skor < nilai Q1 Kurang Tidak Berhasil 

(Poerwanti, 2007:7.8) 
 

Petunjuk pembacaan kriteria keberhasilan data kualitatif adalah: 

1. Jika skor lebih dari atau sama dengan nilai Q3 dan kurang dari atau sama 

dengan T, maka data termasuk kriteria sangat baik dan berhasil. 

2. Jika skor lebih dari atau sama dengan nilai Q2 dan kurang dari nilai Q3, 

maka data termasuk kriteria baik dan berhasil. 

3. Jika skor lebih dari atau sama dengan nilai Q1 dan kurang dari nilai Q2, 

maka data termasuk kriteria cukup dan tidak berhasil. 

4. Jika skor lebih dari atau sama dengan R dan kurang dari nilai Q1, maka 

data termasuk kriteria kurang dan tidak berhasil. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kriteria tingkat kemampuan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dapat ditentukan sebagai berikut:  

Tabel 3.4.  
Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru  

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru Tingkatan Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 (Poerwanti, 2007:7.8) 
 

Tabel 3.4. diperoleh dari skor tiap indikator keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif yang terdiri dari 9 indikator. 
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Tabel 3.5. 
Kriteria Tingkat Keberhasilan Aktivitas Siswa 

(Poerwanti,  2007:7.8) 
 

Tabel 3.5. diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif yang terdiri dari 7 indikator. 

Tabel 3.6. 
Kriteria Penilaian Pengamatan Karakter Siswa 

(Poerwanti,  2007:7.8) 
Tabel 3.6. diperoleh dari skor tiap indikator karakter siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif yang terdiri dari 5 indikator. 

2. Analisis data hasil wawancara 

Hasil wawancara peneliti kepada kolaborator disimpulkan dan dijadikan 

data pendukung dalam melakukan refleksi. 

3. Analisis data hasil angket 

Angket pada penelitian ini dianalisis jawaban tiap butir pertanyaan dengan 

membuat presentase pilihan yang dipilih oleh siswa. Hasil analisis angket ini 

akan digunakan sebagai pendukung data lain. 

Skala Skor 
Pencapaian 

Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa 

Tingkatan 
Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang Tidak Berhasil 

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik 
10 ≤ skor < 15 Baik 
5 ≤ skor < 10 Cukup 
0 ≤ skor < 5 Kurang 
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푝푟푒푠푒푛푡푎푠푒 푡푖푎푝 푏푢푡푖푟 푠표푎푙 =
푗푢푚푙푎ℎ 푠푖푠푤푎 푚푒푛푗푎푤푎푏 "푌푎"

푗푢푚푙푎ℎ 푠푖푠푤푎
× 100% 

(Trianto, 2012:64) 
 

4. Analisis data hasil catatan lapangan 

Data hasil catatan lapangan kolaborator yang telah dilengkapi oleh 

peneliti, selanjutnya dianalisis setiap masalah yang ditemukan di lapangan. 

Data tersebut sebagai pendukung hasil pengamatan yang telah dianalisis untuk 

direfleksi. 

5. Analisis data penilaian produk 

Hasil penilaian produk mind mapping dianalisis dengan menggunakan 

rumus pemberian skor sebagai berikut: 

nilai =
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 × 100 

(Trianto, 2012:64) 
 

Hasil penghitungan nilai produk mind mapping dikonsultasikan dengan 

kriteria keterampilan siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.7. 
Kriteria Keterampilan Siswa 

Perolehan Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

(Nasoetion, 2005:4.25) 
 

3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan Kelas V SD Gunungpati 01 pada 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantun multimedia interaktif 

adalah: 
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1. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

berbantun multimedia interaktif meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya 18 ≤ skor < 27. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

berbantun multimedia interaktif meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya 14 ≤ skor < 21. 

3. Hasil belajar siswa kelas V SD Gunungpati 01 mengalami ketuntasan belajar 

klasikal ≥75% dan ketuntasan individual sebesar ≥65. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif pada siswa kelas V SD Gunungpati 01 Kota Semarang. 

 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I penelitian ini, terdiri dari tahap-tahap berikut: 

4.1.1.1 Perencanaan 

Hal-hal yang perlu direncanakan pada siklus I adalah: 

f. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, 

lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar kerja siswa, 

lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, kunci jawaban tes 

formatif, kriteria penilaian tes formatif, dan lembar pengamatan karakter 

sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan scientific, 

berdasarkan indikator pembelajaran: 2.2.1 Menjelaskan pentingnya perumusan 

dasar negara, 2.2.2 Membandingkan isi rumusan Piagam Jakarta dengan 

rumusan Pancasila, 2.2.3 Membuat mind mapping kronologi peristiwa 

perumusan dasar negara Republik Indonesia. 
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g. Menyiapkan multimedia interaktif tentang perumusan dasar negara Republik 

Indonesia. 

h. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman wawancara, 

catatan lapangan, dan angket sebagai penilaian diri siswa. 

i. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran berupa 1 buah LCD, 6 buah 

laptop, sepasang speaker, 5 lembar kertas manila. 

j. Guru meminta siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol warna, 

pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan penelitian. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Hasil dari pelaksanaan tindakan adalah: 

Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Pokok bahasan pemebelajaran adalah perumusan dasar 

negara Republik Indonesia. 

4.1.1.2.1 Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I, meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan (3 menit) 

Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok, menyiapkan 

laptop untuk siswa maupun guru, dan memasang LCD. Guru meminta siswa 

untuk duduk rapi di tempat duduk, memberi salam, dan meminta salah satu siswa 

memimpin doa sebelum belajar. Guru bertanya kepada siswa “Siapa temanmu 

yang tidak ada di kelas?” dan menuliskan tanggal di sisi kanan papan tulis. 
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2. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru dan siswa mendengarkan musik sebuah lagu dan melanjutkan lagu yang 

mereka dengar. Setelah menyanyikan lagu bersama, guru bertanya “Apa judul 

lagu yang kalian nyanyikan tadi?”, siswa menjawab “Garuda Pancasila”, guru 

kembali bertanya kepada siswa “Apakah Pancasila itu?”, siswa menjawab “Dasar 

negara”, kemudian guru melanjutkan bertanya “Mengapa Pancasila sebagai dasar 

negara?”. Guru menuliskan pokok bahasan dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Guru menyampaikan bahwa tiap kelompok meja siswa akan 

mendapatkan fasilitas satu buah laptop. Siswa berteriak “asyik dan yes”. Siswa 

harus mengikuti instruksi guru dalam menggunakan multimedia interaktif. Siswa 

harus mengamati materi pembelajaran yang ada di multimedia interaktif dan 

mencatat hal penting yang mereka peroleh dari multimedia interaktif tersebut, 

karena siswa akan berkelompok mencatat kembali materi pelajaran menggunakan 

mind mapping. Sebelum mulai belajar, guru memotivasi siswa dengan melakukan 

“tepuk kelas V”. 

3. Kegiatan inti (75 menit) 

Siswa membuka buku teks IPS materi proses perumusan dasar negara 

Republik Indonesia dan menunjuk salah satu siswa untuk membaca dengan keras. 

Setelah itu, guru meminta siswa mengamati tayangan pada tutorial multimedia 

interaktif. Setelah mengamati tayangan pada tutorial multimedia interaktif, guru 

bertanya kepada siswa “berdasarkan tayangan yang telah kalian amati, 

mengapakah dasar negara perlu dirumuskan?” Siswa mencoba menjawab dan 

beberapa siswa mencari jawabannya di buku teks mereka. Guru memberi tindak 



94 
 

 
 

lanjut terhadap pertanyaan tersebut dengan menuliskan alasan dirumuskannya 

dasar negara di papan tulis, siswa pun ikut mencatat di buku tulis mereka. Guru 

menjelaskan alasan dirumuskannya dasar negara dengan bantuan tayangan pada 

multimedia interaktif. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan 

multimedia interaktif yang ditayangkan di LCD. Guru menjelaskan materi dan 

memberi umpan pertanyaan. Siswa mencoba menjawab dengan menggali 

informasi dari buku teks yang mereka miliki. Setelah tayangan tersebut selesai 

guru memberi tantangan kepada siswa yang berani menyebutkan kelima sila 

Pancasila saat ini di depan kelas.  Kemudian, siswa diminta membandingkan isi 

Pancasila pada piagam Jakarta dengan Pancasila saat ini. Salah satu siswa berani 

menjawab, bahwa perbedaannya terletak pada sila pertama. Guru memberikan 

penguatan kepada siswa. Selanjutnya, siswa membentuk kelompok, 4 kelompok 

beraggotakan 5 orang, sedangkan 1 kelompok beranggotakan 4 orang. Siswa 

mempersiapkan peralatan seperti spidol warna, pensil, dan bolpoint serta satu 

kertas manila. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai petunjuk 

menyelesaikan lembar kerja siswa yaitu membuat mind mapping. Siswa 

menyelesaikan mind mapping secara kelompok selama 20 menit. Kelompok siswa 

yang telah selesai mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas, 

sedangkan kelompok lain memberikan komentar. Kemudian guru memberikan 

tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap kelompok, serta mengumumkan 

kelompok terbaik dalam membuat mapping. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. 
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4. Kegiatan akhir (22 menit) 

Guru membuat kesimpulan pelajaran hari ini dan memberikan tes formatif 

kepada siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan tes formatif, guru meminta siswa 

untuk persiapan pulang. Sebelum berdoa, guru memberitahukan bahwa tugas 

siswa di rumah adalah mencoba membuat kembali mind mapping. Guru berpesan 

kepada siswa untuk membawa spidol warna pada pertemuan selanjutnya yang 

membahas tentang Peristiwa Rengasdengklok. 

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1. 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus I 

No. Indikator Skor 
1. Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 4 
2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan 

variasi) 
4 

3. Menjelaskan materi (Keterampilan menjelaskan) 3 
4. Mengajar siswa persorangan (Keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 
4 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa 
(Keterampilan bertanya) 

4 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan 
mengelola kelas) 

3 

7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

3 

8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (Keterampilan 
memberikan penguatan) 

2 

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup 
pembelajaran) 

2 

Jumlah Skor 28 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru SB 

Tingkat Keberhasilan Berhasil 
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Keterangan: 

1. Kriteria tingkat keberhasilan keterampilan guru yang diperoleh dicocokkan 

dengan tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

2. Kriteria tingkat keberhasilan keterampilan guru tiap indikator dicocokkan 

dengan tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Tingkat keberhasilan keterampilan guru tiap indikator dapat disajikan dalam 

bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1. Hasil Observasi Keterampilan Guru Tiap Indikator 

 

Tabel 4.1 dan gambar 4.1 menunjukkan hasil pengamatan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 
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multimedia interaktif dengan skor 28 dalam kriteria Sangat Baik. Penjelasan 

secara rinci sebagai berikut: 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator membuka pelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan 

keempat deskriptor, yaitu (1) guru melakukan apersepsi, guru mengajak siswa 

melanjutkan sebuah lagu dan melakukan tanya jawab dengan menghubungkan 

antara lagu dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. (2) guru menyampaikan 

pokok materi dan langkah kegiatan pembelajaran, guru menyebutkan pokok 

materi adalah perumusan dasar negara Republik Indonesia, langkah kegiatan 

pembelajaran pertama guru menyampaikan bahwa tiap kelompok meja siswa akan 

mendapatkan fasilitas satu buah laptop, siswa harus mengikuti instruksi guru 

dalam menggunakan multimedia interaktif, siswa harus mengamati materi 

pembelajaran yang ada di multimedia interaktif dan mencatat hal penting yang 

mereka peroleh dari multimedia interaktif tersebut, karena siswa akan 

berkelompok mencatat kembali materi pelajaran menggunakan mind mapping. (3) 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyebutkan 3 tujuan 

pembelajaran kepada siswa. (4) Guru memotivasi siswa, guru memotivasi siswa 

dengan mengajak mereka “tepuk kelas V”.  

2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan variasi) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator menggunakan multimedia 

interaktif (keterampilan mengadakan variasi) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) 
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guru membuat multimedia interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

multimedia interaktif yang dibuat guru sesuai dengan tujuan pembelajaran 

sehingga kemampuan yang diperoleh siswa di akhir pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. (2) guru menggunakan multimedia 

interaktif secara berkesinambungan, pemanfaatan multimedia interaktif dilakukan 

guru dan siswa sejak apersepsi, eksplorasi, elaborasi, hingga akhir pembelajaran. 

(3) guru menggunakan multimedia interaktif yang telah direncanakan dan secara 

eksplisit dicantumkan dalam RPP, guru telah merencanakan penggunaan 

multimedia interaktif di RPP. (4) guru membuat multimedia interaktif 

mengandung unsur audio dan visual, unsur dalam multimedia interaktif meliputi 

teks, audio, audio visual, dan animasi. 

3. Menjelaskan materi (keterampilan menjelaskan) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator menjelaskan materi 

(keterampilan menjelaskan) memperoleh skor 3 dengan kualifikasi baik. 

Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru merencanakan penjelasan dalam RPP, 

tampak dari guru telah merencanakan penjelasan materi saat memberikan balikan 

pada proses tanya jawab dengan siswa. (2) guru menjelaskan menggunakan 

bahasa yang jelas dan mudah dipahami, tampak dari guru menggunakan bahasa 

yang jelas dan mudah dipahami, sehingga siswa tidak ada yang menunjukkan 

ketidakpahaman. (3) guru menjelaskan dengan memberi tekanan pada topik 

utama, tampak dari guru memberikan tekanan suara maupun tulisan yang 

menunjukkan hal penting saat menjelaskan materi kepada siswa. Deskriptor 

keempat yaitu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 
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ketidakmengertian siswa ketika penjelasan diberikan (balikan) belum tampak, 

karena guru terlalu fokus menyelesaikan materi yang diajarkan dengan alokasi 

waktu yang tersedia. 

4. Mengajar siswa persorangan (keterampilan pembelajaran perseorangan) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator mengajar siswa persorangan 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) memperoleh skor 4 dengan kualifikasi 

sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) guru mampu 

mengadakan pendekatan secara pribadi, aktivitas guru tampak dari pendekatan 

guru kepada beberapa siswa yang sedang tidak fokus belajar untuk kembali fokus 

belajar. (2) guru dapat mengorganisasi siswa secara perseorangan, deskriptor 

tampak dari kegiatan guru yang mengarahkan siswa yang ramai untuk duduk 

berkelompok di bagian depan. (3) guru membimbing dan memudahkan belajar 

siswa, tampak dari kegiatan guru yang membimbing siswa untuk memperoleh 

informasi dari pertanyaan yang diberikan guru. (4) guru bertindak sebagai 

supervisor, tampak dari guru yang memberikan penilaian terhadap sikap siswa 

yang dapat memanfaatkan multimedia interaktif. 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator kemampuan melakukan tanya 

jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) 

guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, tampak dari pertanyaan 

yang diajukan guru menggunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit. (2) 

guru menyebarkan pertanyaan ke kelas, setelah itu ke perseorangan, guru sudah 



100 
 

 
 

mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas, selanjutnya meminta salah satu siswa 

yang berani menjawab untuk tunjuk jari atau pun guru menunjuk siswa untuk 

menjawab pertanyaan guru. (3) guru memberi waktu kepada siswa untuk berpikir 

dengan mencari informasi atau jawaban melalui multimedia interaktif dan buku 

teks siswa. (4) guru memberikan tuntunan/gambaran jawaban yang diharapkan, 

jika siswa tampak susah dan tidak menemukan jawaban. 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan mengelola 

kelas) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator pengkondisian kelas saat 

membentuk kelompok (keterampilan mengelola kelas) memperoleh skor 3 dengan 

kualifikasi baik. Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru memberi petunjuk yang 

jelas kepada siswa saat hendak berkelompok, dengan jumlah setiap kelompok 

lima orang dan menentukan tempat duduk kelompok dari kelompok satu sampai 

kelompok lima, akhirnya ada kelompok yang hanya mendapatkan empat anggota, 

karena satu siswa tidak berangkat sekolah. (2) guru memusatkan perhatian 

kelompok, tampak dari guru memberi instruksi siswa untuk duduk di kursi 

kelompoknya dan memperhatikan lembar kerja siswa yang ditampilkan pada 

multimedia interaktif, kemudian guru menjelaskan petunjuk lembar kerja siswa, 

membuat produk mind mapping. (3) guru menunjukkan sikap tanggap, guru 

segera menghampiri kelompok siswa yang memerlukan bimbingan dari guru 

dalam membuat mind mapping. Deskriptor keempat yaitu guru menegur siswa 

yang berperilaku menyimpang belum tampak, karena guru merasa siswa tertib di 

kelas, namun kolaborator menyatakan siswa ada yang belum tertib. 
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7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator kemampuan membimbing 

kelompok siswa membuat mapping (keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil) memperoleh skor 3 dengan kualifikasi baik. Deskriptor yang tampak yaitu, 

(1) guru memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik kerja kelompok. (2) 

guru memberikan informasi tambahan mengenai contoh produk mind mapping, 

dengan cara guru berkeliling membimbing siswa, memberi bimbingan di depan 

kelas, serta memberi contoh mind mapping di multimedia interaktif. (3) guru 

memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi, tampak dari kegiatan guru yang 

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil mind 

mapping dan memberi kesempatan kepada siswa kelompok lain untuk 

memberikan komentar. Deskriptor keempat yaitu guru mengajak siswa menilai 

proses hingga hasil produk mind mapping belum tampak, karena guru terkendala 

waktu yang direncanakan sudah memasuki kegiatan penutup.  

8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (Keterampilan memberikan 

penguatan) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator kemampuan memberi 

penghargaan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) memperoleh 

skor 2 dengan kualifikasi cukup. Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru memberi 

penguatan kepada kelompok siswa dari yang produk paling menarik hingga 

produk yang kurang menarik, kegiatan yang berlangsung adalah guru telah 

mengumumkan kelompok yang mendapatkan nilai produk mind mapping yang 
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tertinggi, dan memberikan penghargaan kepada seluruh kelompok atas 

kreativitasnya dalam membuat mind mapping. (2) guru memberi penguatan segera 

setelah respon dari siswa, kegiatan yang berlangsung adalah guru memberikan 

penguatan kepada siswa yang berani tampil di depan setelah mereka beraksi. 

Sedangkan dua deskriptor, yaitu (1) guru belum menggunakan variasi dalam 

penggunaan penguatan (verbal maupun gestural), karena guru hanya 

menggunakan penguatan verbal. (2) guru belum memberi penguatan pribadi 

tertentu secara jelas, karena guru tidak sadar jika siswa tersebut perlu 

mendapatkan penguatan.  

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 indikator Kemampuan menutup 

pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) memperoleh skor 2 dengan 

kualifikasi cukup. Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru memberikan tes 

formatif, kegiatan yang berlangsung guru memberikan tes formatif dan berpesan 

kepada siswa untuk mengerjakan mandiri dengan sungguh-sungguh. (2) guru 

memberikan tindak lanjut, berupa tugas di rumah untuk mencoba membuat mind 

mapping materi yang dipelajari sesuai kreativitasnya. Sedangkan dua deskriptor 

belum tampak yaitu, (1) guru belum melibatkan siswa menyimpulkan 

pembelajaran, karena waktu yang kurang 15 menit lebih baik dimanfaatkan siswa 

untuk mengerjakan tes formatif. (2) guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya, karena waktu sudah habis sehingga gambaran 

pengalaman belajar yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya belum 

tersampaikan. 
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 4.1.1.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

No. Indikator 
Jumlah Siswa per 

skor 
Skor 

Seluruh 
Siswa 

Rata-
rata 

Kri-
teria 0 1 2 3 4 

1. 

Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (Mental dan 
emotional activities) 

    24 96 4 SB 

2. 

Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia interaktif 
(Visual activities, listening 
activities dan emotional 
activities) 

    24 96 4 SB 

3. 
Aktif dalam melakukan 
tanya jawab (listening 
activities dan oral activities) 

15  1 3 4 27 1,125 C 

4. 

Membuat produk Mind 
mapping secara 
berkelompok (Drawing dan 
Motor activities) 

 10 12 2 0 40 1,67 C 

5. 
Mempresentasikan produk 
Mind mapping (Oral dan 
Mental activities) 

4  2 3 15 73 3,04 SB 

6. 
Aktif mengevaluasi produk 
yang ditampilkan (mental, 
oral, dan listening activities) 

18   6  18 0,75 K 

7. 

Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan writing 
activities) 

 24    24 1 C 

Jumlah 374 15,6 Baik 
Tingkat Keberhasilan Berhasil 

 

Keterangan: 

1. Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa yang diperoleh dicocokkan 

dengan tabel berikut: 



104 
 

 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (SB) Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik (B) Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

2. Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dapat disajikan 

dalam bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2. Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Tiap Indikator 

 

Tabel 4.2 dan gambar 4.2 menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif dengan skor 15,6 dalam kriteria baik. Penjelasan secara rinci sebagai 

berikut: 

0

1
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1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan emotional 

activities) 

Indikator mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan 

emotional activities) memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hasil tersebut diperoleh dari 24 siswa mendapatkan skor 4, karena seluruh 

deskriptor tampak, yaitu: (1) siswa datang tepat waktu, tampak saat bel tanda 

masuk setelah istirahat kedua berbunyi, siswa langsung masuk kelas dengan tertib. 

(2) siswa tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing tampak dari seluruh 

siswa yang duduk rapi di tempat duduk masing-masing. (3) siswa berdoa bersama, 

tampak dari kegiatan saat salah satu siswa memimpin doa mulai belajar IPS. (4) 

Siswa menyiapkan buku dan alat tulis, tampak ketika siswa mengeluarkan buku 

catatan dan buku teks IPS, serta alat tulis.  

2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(visual activities, listening activities dan emotional activities) 

Indikator memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia 

interaktif (visual activities, listening activities dan emotional activities) 

memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. Keempat deskriptor yaitu 

(1) siswa mengamati tayangan dalam multimedia interaktif, (2) siswa 

melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif, (3) siswa aktif mencatat 

informasi penting dari multimedia interaktif, (4) siswa semangat dalam 

berinteraksi melalui multimedia interaktif tampak pada 24 siswa. Deskriptor 

tersebut tampak dari aktivitas siswa yang antusias menggunakan multimedia 

interaktif. Siswa mengamati tayangan dalam multimedia interaktif dan mencatat 
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informasi penting. Siswa juga memanfaatkan multimedia interaktif sesuai 

instruksi dari guru dan yang tersedia pada multimedia. 

3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 

Indikator aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral 

activities) memperoleh rata-rata skor 1,125 dengan kriteria cukup. Siswa yang 

berani mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru 

sebanyak 8 siswa. Pertanyaan yang diajukan oleh siswa sudah sesuai dengan 

materi yang telah dibahas. 7 siswa berani bertanya mengenai hal yang belum 

dipahaminya dan 4 siswa berani menanggapi jawaban teman ataupun guru. 

4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan motor 

activities) 

Indikator membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan 

motor activities memperoleh rata-rata skor 1,67 dengan kriteria cukup. Aktivitas 

yang tampak adalah dua orang hingga tiga orang tiap kelompok menyadari untuk 

bekerja sesuai dengan tugasnya untuk membuat produk mind mapping dengan 

menarik. Meskipun siswa tertib dalam bekerja kelompok, tetapi seluruh kelompok 

siswa tidak dapat menyelesaikan pembuatan produk tepat waktu. 

5. Mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental activities) 

Indikator mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental 

activities) memperoleh rata-rata skor 3,04 dengan kriteria sangat baik. Seluruh 

siswa berani mempresentasikan produk mind mapping karyanya dihadapan 

seluruh temannya menggunakan bahasa yang jelas. Tetapi, siswa masih belum 
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percaya diri menempelkan produknya di kelas dan hanya menunjukkan kepada 

temannya. 

6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 

Indikator aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan 

listening activities) memperoleh rata-rata skor 0,72 dengan kriteria kurang. 19 

siswa belum menunjukkan deskriptor (1) siswa menanggapi hasil karya/produk 

kelompok lain. (2) siswa menyampaikan saran terhadap produk yang dikritik. (3) 

siswa berani menanggapi produk yang dipresentasikan. (4) siswa menerima 

dengan lapang dada tanggapan dari kelompok lain. Sedangkan 6 siswa lainnya 

sudah berani mengomentari produk yang dipresentasikan. 

7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 

Indikator menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan 

writing activities) memperoleh rata-rata skor 0,96 dengan kriteria kurang. 

Deskriptor yang tampak yaitu, siswa mengerjakan tes formatif dengan tertib. 

Sedangkan 3 deskriptor lain, yaitu (1) siswa berpartisipasi memberikan pendapat 

dalam kegiatan menyimpulkan materi belum tampak karena waktu yang tersisa 

tinggal sedikit, menyebabkan guru tidak melibatkan partisipasi siswa dalam 

menyimpulkan materi pelajaran. (2) siswa mencatat simpulan yang diperoleh  

belum tampak karena setelah guru menyimpulkan materi, siswa langsung 

mengerjakan tes formatif. (3) siswa senang mendapatkan tugas membuat mind 
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mapping secara individu di rumah belum tampak, karena saat guru memberikan 

tindak lanjut, siswa sedang persiapan pulang. 

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Kegiatan siklus I merupakan tindak lanjut setelah melihat data awal 

sebelum dilakukan penelitian. Penilaian hasil belajar siswa diambil dari ranah 

kognitif (nilai tes formatif), ranah afektif (nilai pengamatan karakter), dan ranah 

psikomotorik (nilai produk mind mapping).  

1. Hasil belajar ranah kognitif 

Hasil pelaksanaan tes formatif pada siklus I disajikan dalam daftar 

distribusi frekuensi hasil tes formatif sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 
Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Tes Formatif Siklus I 

Nilai Frekuensi Nilai Tengah f.x 
22-35 2 28.5 57 
36-49 0 42.5 0 
50-63 7 56.5 395.5 
64-77 9 70.5 634.5 
78-91 6 84.5 507 

Jumlah 24  1594 
Rata-rata kelas 65 
Nilai tertinggi 90 
Nilai terendah 22 
Median 69 
Modus 70 
Jumlah siswa tuntas 15 
Jumlah siswa tidak tuntas 9 
Ketuntasan belajar klasikal 63% 

 

Berdasarakan tabel 4.3 ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus I sebesar 63% dengan kualifikasi tinggi dan kriteria pembelajaran berhasil. 

Rata-rata hasil belajar siswa adalah 65 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 
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22. Jumlah ketuntasan belajar sebanyak 15 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 

9 siswa. Presentase ketuntasan belajar siswa, dapat disajikan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3. Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

  
Berdasarkan diagram di atas, target ketuntasan minimal sebesar 75% 

belum tercapai. 

Tabel 4.4. 
Perbandingan Data Awal dengan Hasil Tes Formatif Siklus I 

Pencapaian Data Awal Siklus I 
Rata-rata kelas 62 65 
Nilai tertinggi 92 90 
Nilai terendah  30 22 
Jumlah siswa tuntas 9 15 
Jumlah siswa tidak tuntas 15 9 
Ketuntasan belajar klasikal 37% 63% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 data awal nilai rata-rata kelas sebelum siklus 

adalah 62 dengan nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 92. Namun, siswa yang 

belum tuntas mencapai 15 siswa (sebesar 63%) dan siswa yang tuntas hanya 9 

siswa (sebesar 37%). Setelah mendapatkan tindakan pada siklus I, diperoleh nilai 

rata-rata kelas yaitu 65 dengan nilai terendah 22 dan nilai tertinggi yaitu 90. 

Sedangkan siswa yang mengalami ketuntasan belajar meningkat menjadi 15 siswa 

(63%) dan siswa yang belum tuntas sebesar 9 siswa (37%). 

Tuntas
63%

Tidak Tuntas
37%
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Nilai terendah diperoleh siswa yang tidak aktif dan sulit berkonsentrasi. 

Sedangkan, ketidaktuntasan hasil belajar siswa yang mencapai 37% dikarenakan 

soal tes formatif dalam bentuk uraian dengan jumlah soal 3 membuat siswa 

bingung dan merasa kesulitan dalam mengerjakan tes formatif. Sedangkan, siswa 

dengan nilai tertinggi, dapat mengerjakan secara maksimal. Skor tidak penuh 

hanya diperoleh siswa pada soal nomor 3 yaitu tugas membuat mind mapping 

kronologi perumusan dasar negara dari sidang BPUPKI 1 sampai dengan sidang 

BPUPKI 2. Hal itu disebabkan waktu mengerjakan tes formatif telah habis. 

 
Gambar 4.4. Peningkatan Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I 

 

Diagram pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 26% dari ketuntasan belajar 

klasikal data awal yaitu 37% dengan kualifikasi sedang menjadi 63% pada siklus I 

dengan kualifikasi tinggi. 
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Keterangan: 

Kriteria ketuntasan belajar klasikal diperoleh dicocokkan dengan tabel berikut: 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 
> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 

2. Hasil belajar ranah afektif 

Hasil observasi karakter siswa pada siklus I sebagai berikut: 

Tabel 4.5. 
Data Hasil Observasi Karakter Siswa pada Siklus I 

No. Indikator 
Jumlah Siswa per 

skor 
Skor 

Seluruh 
Siswa 

Rata-
rata Kriteria 

0 1 2 3 4 
1. Disiplin     24 96 4 SB 
2. Toleransi      24 96 4 SB 
3. Kerjasama  5 14 5 0 48 2 B 
4. Tanggungjawab    24 0 72 3 SB 
5. Religius     24 96 4 SB 

Jumlah 408 17  
Kualifikasi Karakter  SB  

 

Keterangan: 

1. Kriteria penilaian observasi karakter siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (SB) 
10 ≤ skor < 15 Baik (B) 
5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 5 Kurang (K) 

 

2. Kriteria penilaian observasi karakter siswa tiap indikator dicocokkan dengan 

tabel berikut: 
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Skala Kualifikasi Karakter 
3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) 

 

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam 

bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5. Hasil Observasi Karakter Siswa Tiap Indikator 

 

Tabel 4.5 dan gambar 4.5 menunjukkan hasil observasi karakter siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif dengan skor 17 dalam kriteria sangat baik. Penjelasan secara rinci hasil 

observasi karakter siswa tiap indikator sebagai berikut: 

1. Disiplin  

Indikator disiplin memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Keempat deskriptor yaitu (1) peserta didik datang tepat waktu, karakter tersebut 

muncul saat siswa langsung masuk kelas setelah bel masuk berbunyi. (2) 

berbicara dengan sopan, karakter tersebut muncul saat siswa bekerja dalam 

kelompok, mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas, dan 

menanggapi produk kelompok lain. (3) berpakaian rapi, karakter tersebut muncul 

karena seluruh siswa berpakaian rapi, meskipun setelah istirahat kedua. (4) 
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menghargai pendapat orang lain, karakter tersebut muncul saat kelompok yang 

mendapatkan tanggapan dari temannya, mengucapkan terima kasih setelah 

temannya memberi tanggapan. 

2. Toleransi  

Indikator toleransi memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Keempat deskriptor sebagian besar tampak, yaitu (1) menerima pembentukan 

kelompok belajar tanpa membedakan agama, suku, karakter tersebut tampak 

karena seluruh siswa menerima dengan lapang dada hasil ploting kelompok. (2) 

menyimak presentasi kelompok lain, karakter tersebut tampak karena siswa takut 

jika tidak bisa memberi tanggapan, tanpa menyimak presentasi kelompok lain. (3) 

menghargai perbedaan pendapat antaranggota kelompok, karakter tersebut tampak 

saat mereka bekerja kelompok, tidak muncul pertikaian dalam anggota kelompok. 

(4) menghargai perbedaan antar kelompok, karakter tersebut tampak karena tidak 

ada kelompok yang menjelek-jelekkan produk kelompok lain. 

3. Kerjasama 

Indikator kerjasama memperoleh skor 2 dengan kriteria baik. Siswa sudah 

berusaha menempatkan diri dalam kelompok dengan tenang. Mereka belum bisa 

berbagi tugas kelompok karena masih merasa bingung mengenai cara membuat 

mind mapping. Setelah memperoleh contoh mind mapping dari guru, siswa sudah 

memahami cara membuat produk mind mapping. Hanya beberapa siswa yang 

berpartisipasi membuat produk mind mapping. Tetapi, mereka semua 

berpartisipasi mempresentasikan produk yang telah dibuat di depan kelas. 
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4. Tanggungjawab 

Indikator tanggungjawab memperoleh skor 3 dengan kriteria sangat baik. 24 

siswa menunjukkan 3 deskriptor, yaitu (1) melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh guru sesuai petunjuk yang diberikan, deskriptor tersebut tampak saat siswa 

membuat mind mapping sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru. (2) 

melaksanakan tugas sesuai kemampuan, deskriptor tersebut tampak saatsiswa 

membuat mind mapping sesuai dengan daya tangkap mereka terhadap materi 

pelajaran. (3) menjaga fasilitas laptop  dengan baik, deskriptor tersebut tampak 

karena tidak ada laptop yang mengalami kerusakan. Sedangakan deskriptor 

mengumpulkan produk mind mapping tepat waktu belum tampak karena siswa 

tidak membagi tugas dan bekerja sama sehingga produk mereka belum jadi. 

5. Religius 

Indikator Religius memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 24 siswa 

menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) memberi salam kepada guru, seluruh 

siswa antusias dalam memberi salam kepada guru. (2) berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran dipimpin salah satu siswa secara bergiliran. (3) melaksanakan 

amanat dalam kelompok dengan penuh tanggung jawab. (4) mengucapkan kata 

permisi, tolong, terima kasih, dan maaf dalam proses pembelajaran, tampak saat 

produk mereka mendapatkan komentar dan selesai pelajaran mereka 

mengucapkan terima kasih kepada guru. 

 

 

 



115 
 

 
 

3. Hasil belajar ranah psikomotorik 

Hasil penilaian produk mind mapping siklus I, adalah: 

Tabel 4.6. 
Data Hasil Penilaian Produk Mind Mapping 

Kelompok Nilai Kriteria 
1 56,25 Kurang 
2 64,58 Cukup 
3 54,2 Kurang 
4 60,4 Kurang 
5 54,2 Kurang 

Rata-rata 57,9 Kurang 
 
Keterangan: 

Kriteria penilaian produk mind mapping yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 

berikut: 

Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

 
Berdasarkan tabel produk mind mapping empat kelompok siswa masuk 

dalam kriteria kurang, sedangkan satu kelompok saja yang berhasil masuk dalam 

kriteria cukup.  

Berdasarkan data di atas, rekapitulasi hasil penelitian siklus 1 adalah: 

Tabel 4.7. 
Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I 

No. Komponen Skor Kualifikasi 
1. Keterampilan guru 28 Sangat Baik 
2. Aktivitas siswa 15,6 Baik 
3. Hasil belajar ranah kognitif 65 Tidak tuntas 
4. Ketuntasan belajar klasikal 63% Tinggi 
5. Hasil belajar ranah afektif 17 Sangat Baik 
6. Hasil belajar ranah psikomotorik 57,9 Kurang 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterampilan guru sudah sangat baik, 

namun deskriptor belum tampak semua. Aktivitas siswa dalam kategori baik perlu 

ditingkatkan sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa yang memperoleh 

rata-rata nilai tes formatif sebesar 65, ranah afektif dalam kualifikasi sangat baik, 

namun ranah psikomotorik siswa dalam kualifikasi kurang. 

4.1.1.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, data hasil observasi keterampilan 

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

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif perlu dianalisis bersama 

kolaborator sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki pembelajaran siklus 

II. 

Adapun hasil refleksi pembelajaran pada siklus I adalah: 

1. Guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

ketidakmengertian siswa ketika penjelasan diberikan (balikan). 

2. Guru tidak menegur siswa yang berperilaku menyimpang. 

3. Guru belum mengajak siswa menilai proses hingga hasil produk mind 

mapping. 

4. Guru belum menggunakan variasi dalam penggunaan penguatan (verbal 

maupun gestural). 

5. Guru belum memberi penguatan pribadi tertentu secara jelas. 

6. Guru belum menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

7. Siswa belum aktif dalam melakukan tanya jawab. 
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8. Siswa tidak aktif bekerja sama dalam membuat produk mind mapping secara 

berkelompok. 

9. Siswa belum percaya diri untuk menampilkan produk mind mapping dan 

masih banyak yang belum berani memberi tanggapan. 

10. Guru tidak melibatkan siswa dalam menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

11. Fokus siswa terpecah antara memperhatikan multimedia interaktif yang 

ditampilkan melalui LCD atau multimedia interaktif di meja mereka. 

12. Pemanfaatan waktu belum maksimal. 

13. Ketuntasan belajar klasikal siklus I adalah 63% yaitu 15 dari 24 siswa tuntas 

belajar dan 37% yaitu 9 dari 24 siswa tidak tuntas belajar. Rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 65 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 22. Hasil 

tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan 

yaitu 75% siswa mengalami ketuntasan belajar individual dari KKM sebesar 

65 dikarenakan tes formatif hanya terdiri dari 3 soal uraian yang memiliki 

bobot nilai yang tinggi. 

14. Hasil belajar ranah afektif menunjukkan skor 17 dalam kriteria Sangat Baik. 

15. Hasil belajar ranah psikomotorik menunjukkan empat kelompok siswa masuk 

dalam kriteria kurang, sedangkan satu kelompok saja yang berhasil masuk 

dalam kriteria cukup. 

Berdasarkan hasil refleksi bersama kolaborator, keterampilan guru dan 

aktivitas siswa sudah mencapai target pada indikator keberhasilan. Namun, 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa siklus I adalah 63%, belum mencapai target 
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indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu 75% siswa mengalami ketuntasan 

belajar individual dari KKM sebesar 65. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif perlu diperbaiki dan dilanjutkan pada siklus II karena indikator 

keberhasilan hasil belajar belum tercapai.  

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan direvisi untuk pelaksanaan siklus II 

adalah: 

1. Guru tidak perlu menampilkan multimedia interaktif melalui LCD, supaya 

konsentrasi siswa tidak pecah. 

2. Guru perlu manajemen waktu supaya proses pembelajaran tidak terburu-buru 

dan semua kegiatan dalam perencanaan dapat dilaksanakan. 

3.  Guru harus menyiapkan penguatan yang beragam. 

4. Guru harus memiliki kata kunci di papan tulis, sehingga memudahkan dan 

mengingatkan guru dalam proses menyimpulkan materi bersama siswa. 

5. Guru harus memberikan tes formatif tidak hanya dalam bentuk soal uraian, 

tetapi juga soal isian. 

6. Guru perlu memberikan banyak contoh dalam membuat catatan mind mapping 

sehingga imajinasi siswa dapat berkembang. 

7. Guru perlu merevisi deskriptor aktivitas siswa yang mengharuskan 

menempelkan produk mind mapping tetapi cukup di pamerkan saat presentasi. 

8. Guru harus membuat umpan pertanyaan melalui multimedia interaktif, supaya 

siswa aktif dalam proses tanya jawab. 
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9. Guru harus memberitahu siswa bahwa proses kerja kelompok dan keaktifan 

mereka dinilai. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus I, maka peneliti bersama 

kolaborator melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan 

masalah untuk memperbaiki perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. 

Siklus II penelitian ini, terdiri dari tahap-tahap berikut: 

4.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, 

lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar kerja siswa, 

lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, kunci jawaban tes 

formatif, kriteria penilaian tes formatif, dan lembar pengamatan karakter 

sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan scientific, 

berdasarkan indikator pembelajaran: 

2.3.1 Menganalisis penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok 

2.3.2 Menentukan peranan tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok  

2. Menyiapkan multimedia interaktif tentang peristiwa Rengasdengklok. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman wawancara, 

catatan lapangan, dan angket sebagai penilian diri siswa. 
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4. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran 5 buah laptop, 5 lembar 

kertas manila, dan 1 paket spidol warna untuk membuat mind mapping. 

5. Guru mengingatkan siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol 

warna, pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan 

penelitian. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Hasil dari pelaksanaan tindakan adalah: 

Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Pokok bahasan yaitu peristiwa Rengasdengklok. 

4.1.2.2.1 Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II, meliputi pra kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan (3 menit) 

Guru melakukan pengkondisian kelas dengan mengatur tempat duduk siswa 

menjadi bentuk kelompok dan menyiapkan laptop untuk siswa. Guru meminta 

siswa untuk duduk rapi di tempat duduknya, kemudian guru memberi salam dan 

meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum belajar. Guru bertanya kepada 

siswa “Siapa temanmu yang tidak ada di kelas?” dan menuliskan tanggal di sisi 

kanan papan tulis. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

Guru meminta siswa menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”. Setelah 

menyanyikan lagu bersama, guru bertanya “Pada pertemuan sebelumnya, kita 

telah belajar bahwa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, Apakah 
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perwujudan janji Jepang terhadap Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945?”, siswa 

menjawab “pembentukan BPUPKI”, guru kembali bertanya “Apa kepanjangan 

BPUPKI?”, siswa menjawab “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia”, guru melanjutkan pertanyaannya, “Apa yang telah dihasilkan dari 

sidang BPUPKI I?”, siswa menjawab “Dirumuskannya Pancasila”, guru kembali 

bertanya kepada siswa “Apa yang telah dihasilkan dari sidang BPUPKI II?”, 

siswa menjawab “Dihasilkannya UUD”, kemudian guru melanjutkan “Setelah 

dasar negara dipersiapkan, Jepang mengalami kekalahan hingga terjadi peristiwa 

Rengasdengklok”. Kemudian Guru menulis pokok bahasan “Peristiwa 

Rengasdengklok” dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan 

fasilitas satu buah laptop tiap kelompok meja. Kemudian menyampaikan langkah 

pembelajaran, siswa harus mengikuti instruksi guru dalam menggunakan 

multimedia interaktif. Siswa harus mengamati materi pembelajaran yang ada di 

multimedia interaktif dan mencatat hal penting yang mereka peroleh dari 

multimedia interaktif tersebut, karena siswa akan berkelompok mencatat kembali 

materi pelajaran menggunakan mind mapping. Sebelum mulai belajar, guru 

memotivasi siswa dengan melakukan “tepuk kelas V”. 

3. Kegiatan inti (75 menit) 

Siswa membuka buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V 

karya Siti Syamsiah, materi peristiwa Rengasdengklok dan membacanya. 

Kemudian guru meminta siswa mengamati tayangan pada tutorial multimedia 

interaktif. Setelah mengamati tayangan pada tutorial multimedia interaktif, guru 

bertanya kepada siswa “Bagaimanakah latar belakang terjadinya peristiwa 
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Rengasdengklok?” Siswa mencoba menjawab dan beberapa siswa mencari 

jawabannya di buku teks mereka. Guru mentindaklanjuti pertanyaan tersebut 

dengan menuliskan latar belakang terjadinya peristiwa Rengasdengklok di papan 

tulis, siswa pun ikut mencatat di buku tulis mereka dan menindaklanjuti tayangan 

pada multimedia interaktif. Selanjutnya, guru bertanya tentang peristiwa 

Rengasdengklok. Siswa mengamati tayangan berikutnya. Setelah itu, siswa 

menjawab pertanyaan guru. Guru menindaklanjuti jawaban siswa dan membuat 

kata kunci di papan tulis. Selanjutnya, siswa membentuk kelompok, 4 kelompok 

beraggotakan 5 orang, sedangakan 1 kelompok beranggotakan 4 orang. Siswa 

mempersiapkan peralatan seperti spidol warna, pensil, dan bolpoint serta satu 

kertas manila. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai petunjuk 

menyelesaikan lembar kerja siswa yaitu membuat mind mapping. Siswa 

menyelesaikan mind mapping secara kelompok selama 20 menit dengan 

memanfaatkan sumber belajar seperti buku teks dan multimedia interaktif. 

Kelompok siswa yang telah selesai mempresentasikan produk mind mapping di 

depan kelas, sedangkan kelompok lain memberikan komentar. Kemudian guru 

memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap kelompok, serta 

mengumumkan kelompok terbaik dalam membuat mapping dan individu yang 

aktif. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas. 

4. Kegiatan akhir (22 menit) 

Guru membuat kesimpulan pelajaran hari ini bersama siswa. Setelah itu, siswa 

mengerjakan tes formatif. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, guru 
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memberitahukan bahwa tugas siswa di rumah adalah mencoba membuat kembali 

mind mapping dan belajar materi Proklamasi pada pertemuan selanjutnya. Guru 

mempersilakan siswa untuk istirahat. 

4.1.2.3 Observasi 

4.1.2.3.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8. 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus II 

No. Indikator Skor 
1. Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 4 
2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan 

variasi) 
4 

3. Menjelaskan materi (Keterampilan menjelaskan) 4 
4. Mengajar siswa persorangan (Keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 
4 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa 
(Keterampilan bertanya) 

4 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan 
mengelola kelas) 

4 

7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

4 

8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (Keterampilan 
memberikan penguatan) 

0 

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup 
pembelajaran) 

4 

Jumlah Skor 32 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru SB 

Tingkat Keberhasilan Berhasil 
 

Keterangan: 

1. Kriteria tingkat keberhasilan keterampilan guru yang diperoleh dicocokkan 

dengan tabel berikut: 

 



124 
 

 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

2. Kriteria tingkat keberhasilan keterampilan guru tiap indikator dicocokkan 

dengan tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Tingkat keberhasilan keterampilan guru tiap indikator dapat disajikan 

dalam bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.6. Hasil Observasi Keterampilan Guru Tiap Indikator 

 

Tabel 4.8 dan gambar 4.6 menunjukkan hasil pengamatan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif dengan skor 32 dalam kriteria sangat baik. Penjelasan secara 

rinci sebagai berikut: 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator
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1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6 indikator membuka pelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan 

keempat deskriptor, yaitu (1) guru melakukan apersepsi, dengan mengajak siswa 

menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” dan melakukan tanya jawab dengan 

menghubungkan antara materi sebelumnya dengan materi pelajaran yang akan 

diajarkan. (2) guru menyampaikan pokok materi dan langkah kegiatan 

pembelajaran, tampak dari kegiatan guru menyebutkan pokok materi yaitu 

peristiwa Rengasdengklok, langkah kegiatan pembelajaran pertama guru 

menyampaikan bahwa tiap kelompok meja siswa akan mendapatkan fasilitas satu 

buah laptop, siswa harus mengikuti instruksi guru dalam menggunakan 

multimedia interaktif, siswa harus mengamati materi pembelajaran yang ada di 

multimedia interaktif dan mencatat hal penting yang mereka peroleh dari 

multimedia interaktif tersebut, karena siswa akan berkelompok mencatat kembali 

materi pelajaran menggunakan mind mapping. (3) guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru yaitu menyebutkan 2 tujuan 

pembelajaran kepada siswa. (4) Guru memotivasi siswa, kegiatan yang dilakukan 

guru adalah memotivasi siswa dengan mengajak mereka “tepuk kelas V” dan 

memberikan laptop ke tiap kelompok meja.  

2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan variasi) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6 indikator menggunakan multimedia 

interaktif (keterampilan mengadakan variasi) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) 
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guru membuat multimedia interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

multimedia interaktif yang dibuat oleh guru sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sehingga kemampuan yang diperoleh siswa di akhir pembelajaran 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. (2) guru menggunakan 

multimedia interaktif secara berkesinambungan, kegiatan yang dilakukan guru 

adalah menginstruksikan kepada siswa secara mandiri untuk memanfaatkan 

multimedia interaktif eksplorasi, elaborasi, hingga akhir pembelajaran. (3) guru 

menggunakan multimedia interaktif yang telah direncanakan dan secara eksplisit 

dicantumkan dalam RPP, guru telah merencanakan penggunaan multimedia 

interaktif di RPP. (4) guru membuat multimedia interaktif mengandung unsur 

audio dan visual, unsur dalam multimedia interaktif meliputi teks, audio, audio 

visual, dan animasi. 

3. Menjelaskan materi (keterampilan menjelaskan) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator menjelaskan materi 

(keterampilan menjelaskan) memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. 

Keempat deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru merencanakan penjelasan dalam 

RPP, guru telah merencanakan penjelasan materi saat memberikan balikan pada 

proses tanya jawab dengan siswa. (2) guru menjelaskan menggunakan bahasa 

yang jelas dan mudah dipahami, guru telah menggunakan bahasa yang jelas dan 

mudah dipahami. (3) guru menjelaskan dengan memberi tekanan pada topik 

utama, guru memberikan tekanan suara maupun tulisan yang menunjukkan hal 

penting saat menjelaskan materi kepada siswa. (4) guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menunjukkan ketidakmengertian siswa ketika penjelasan 
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diberikan (balikan), kegiatan yang dilakukan guru adalah bertanya kepada siswa 

mengenai penjelasan yang belum dipahami, dan memberikan pendekatan individu 

untuk mengetahui ketidakmengertian siswa. 

4. Mengajar siswa persorangan (keterampilan pembelajaran perseorangan) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator mengajar siswa persorangan 

(keterampilan pembelajaran perseorangan) memperoleh skor 4 dengan kualifikasi 

sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) guru mampu 

mengadakan pendekatan secara pribadi, aktivitas guru tampak dari pendekatan 

guru kepada beberapa siswa yang sedang tidak fokus belajar untuk kembali fokus 

belajar dan memberikan bimbingan kepada individu yang belum memahami 

materi pelajaran. (2) guru dapat mengorganisasi siswa secara perseorangan, 

deskriptor tampak dari kegiatan guru yang mengarahkan siswa yang ramai untuk 

duduk berkelompok di bagian depan. (3) guru membimbing dan memudahkan 

belajar siswa, tampak dari kegiatan guru yang membimbing siswa untuk 

memperoleh informasi dari pertanyaan yang diberikan guru. (4) guru bertindak 

sebagai supervisor, tampak dari guru yang memberikan penilaian terhadap sikap 

siswa yang dapat memanfaatkan multimedia interaktif. 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator kemampuan melakukan tanya 

jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) 

guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, pertanyaan yang 

diajukan guru menggunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit. (2) guru 
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menyebarkan pertanyaan ke kelas, setelah itu ke perseorangan, deskriptor tampak 

karena guru sudah mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas, selanjutnya meminta 

salah satu siswa yang berani menjawab untuk tunjuk jari atau pun guru menunjuk 

siswa untuk menjawab pertanyaan guru. (3) guru memberi waktu kepada siswa 

untuk berpikir, tampak dari kegiatan guru selalu memberikan waktu kepada siswa 

untuk mencari informasi atau jawaban melalui multimedia interaktif dan buku 

teks siswa. (4) guru memberikan tuntunan/gambaran jawaban yang diharapkan, 

tampak dari kegiatan guru yang memberikan tuntunan atau gambaran jawaban 

jika siswa tampak susah dan tidak menemukan jawaban. 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan mengelola 

kelas) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator pengkondisian kelas saat 

membentuk kelompok (keterampilan mengelola kelas) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru memberi petunjuk 

yang jelas kepada siswa saat hendak berkelompok, tampak dari kegiatan guru 

yang memberi petunjuk kepada siswa untuk berkelompok dengan jumlah setiap 

kelompok lima orang dan menentukan tempat duduk kelompok dari kelompok 

satu sampai kelompok lima, akhirnya ada kelompok yang hanya mendapatkan 

empat anggota, karena satu siswa tidak berangkat sekolah. (2) guru memusatkan 

perhatian kelompok, tampak dari kegiatan guru yang memberi instruksi siswa 

untuk duduk di kursi kelompoknya dan memperhatikan lembar kerja siswa yang 

ditampilkan pada multimedia interaktif, kemudian guru menjelaskan petunjuk 

lembar kerja siswa yaitu membuat produk mind mapping. (3) guru menunjukkan 
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sikap tanggap, tampak dari kegiatan guru yang segera menghampiri kelompok 

siswa yang memerlukan bimbingan dari guru dalam membuat mind mapping. (4) 

guru menegur siswa yang berperilaku menyimpang tampak saat guru menegur 

salah satu siswa yang gaduh dan berusaha mempengaruhi konsentrasi belajar 

temannya. 

7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator kemampuan membimbing 

kelompok siswa membuat mapping (keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil) memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. Deskriptor yang tampak 

yaitu, (1) guru memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik kerja 

kelompok. (2) guru memberikan informasi tambahan mengenai contoh produk 

mind mapping, tampak dari kegiatan guru yang berkeliling membimbing siswa, 

memberi bimbingan di depan kelas, serta memberi contoh mind mapping di 

multimedia interaktif. (3) guru memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi, 

guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil 

mind mapping dan memberi kesempatan kepada siswa kelompok lain untuk 

memberikan komentar. (4) guru mengajak siswa menilai proses hingga hasil 

produk mind mapping tampak dari kegiatan guru menentukan kelompok terbaik.  

8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (Keterampilan memberikan 

penguatan) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator kemampuan memberi 

penghargaan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) memperoleh 
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skor 0 dengan kualifikasi kurang. Keempat deskriptor belum tampak yaitu, (1) 

guru belum memberi penguatan kepada kelompok siswa dari produk paling 

menarik hingga produk yang kurang menarik, kegiatan yang berlangsung adalah 

guru hanya mengumumkan kelompok yang mendapatkan nilai produk mind 

mapping yang tertinggi, tetapi tidak memberikan penghargaan kepada seluruh 

kelompok atas kreativitasnya dalam membuat mind mapping. (2) guru belum 

menggunakan variasi dalam penggunaan penguatan (verbal maupun non verbal), 

karena guru hanya menggunakan penguatan verbal. Deskriptor ke-3 dan 4, yaitu 

(3) guru memberi penguatan segera setelah respon dari siswa dan (4) guru belum 

memberi penguatan pribadi tertentu secara jelas, menurut kolaborator kegiatan ini 

belum tampak karena guru dianggap tidak menyadari perlunya penguatan individu 

yang aktif dalam proses pembelajaran. Namun, pada saat melakukan refleksi 

kolaborator menyampaikan ketidakmengertiannya pada deskriptor di indikator 

pemberian penguatan. Menurut peneliti dan teman sejawat, peneliti telah 

memberikan penguatan, namun memang belum tampak secara jelas dan belum 

difokuskan pada individu yang perlu mendapatkan penguatan. Oleh karena itu, 

kolaborator memberikan skor 0 pada indikator keterampilan pemberian 

penguatan. 

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.8 dan gambar 4.6, indikator kemampuan menutup 

pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Keempat deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru 

melibatkan siswa menyimpulkan pembelajaran tampak dari guru menggunakan 
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kata kunci di papan tulis menyimpulkan materi pelajaran. (2) guru memberikan 

tes formatif, kegiatan yang berlangsung guru memberikan tes formatif dan 

berpesan kepada siswa untuk mengerjakan mandiri dengan sungguh-sungguh. (3) 

guru memberikan tindak lanjut, berupa tugas di rumah untuk mencoba membuat 

mind mapping materi yang dipelajari sesuai kreativitasnya. (4) guru 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu materi 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

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 

 
Berdasarkan gambar 4.7, jumlah skor keterampilan guru siklus I adalah 

28, meningkat dengan skor 32 pada siklus II dengan sembilan indikator 

mendapatkan skor maksimal, namun menurut observer, keterampilan pemberian 

penguatan belum tampak. 

 4.1.2.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II, sebagai berikut: 

28

32

26
27
28
29
30
31
32
33

Siklus I Siklus II
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Tabel 4.9. 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No. Indikator 
Jumlah Siswa per 

skor 
Skor 

Seluruh 
Siswa 

Rata-
rata 

Kri-
teria 0 1 2 3 4 

1. 

Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (Mental 
dan emotional activities) 

    24 96 4 SB 

2. 

Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia 
interaktif (Visual 
activities, listening 
activities dan emotional 
activities) 

    24 96 4 SB 

3. 

Aktif dalam melakukan 
tanya jawab (listening 
activities dan oral 
activities) 

 7 16  1 44 1,8 C 

4. 

Membuat produk Mind 
mapping secara 
berkelompok (Drawing 
dan Motor activities) 

    24 96 4 SB 

5. 

Mempresentasikan 
produk Mind mapping 
(Oral dan Mental 
activities) 

  12  12 72 3 SB 

6. 

Aktif mengevaluasi 
produk yang ditampilkan 
(mental, oral, dan 
listening activities) 

 10 8 6  44 1,8 C 

7. 

Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan 
writing activities) 

 1 6 6 11 75 3,1 SB 

Jumlah 522 21,75 SB 

Tingkat Keberhasilan Berhasil 
 

Keterangan: 

1. Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa yang diperoleh dicocokkan 

dengan tabel berikut: 
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Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (SB) Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik (B) Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang (K) Tidak Berhasil 

2. Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dapat disajikan 

dalam bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.8. Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Tiap Indikator 

 
Tabel 4.9 dan gambar 4.8 menunjukkan hasil pengamatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif dengan skor 21,75 dalam kriteria sangat baik. Penjelasan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan emotional 

activities) 

Indikator mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan 

emotional activities) memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 
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Hasil tersebut diperoleh dari 24 siswa mendapatkan skor 4, karena seluruh 

deskriptor tampak, yaitu: (1) siswa datang tepat waktu, tampak saat bel tanda 

masuk berbunyi, siswa langsung masuk kelas dengan tertib. (2) siswa tertib dan 

rapi di tempat duduk masing-masing tampak dari seluruh siswa yang duduk rapi 

di tempat duduk masing-masing yang telah dibentuk pola tempat duduk 

berkelompok. (3) siswa berdoa bersama, tampak dari kegiatan saat salah satu 

siswa memimpin doa mengawali proses pembelajaran. (4) siswa menyiapkan 

buku dan alat tulis, tampak ketika siswa mengeluarkan buku catatan dan buku teks 

IPS, serta alat tulis lainnya.  

2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(visual activities, listening activities dan emotional activities) 

Indikator memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia 

interaktif (visual activities, listening activities dan emotional activities) 

memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. Keempat deskriptor yaitu 

(1) siswa mengamati tayangan dalam multimedia interaktif, (2) siswa 

melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif, (3) siswa aktif mencatat 

informasi penting dari multimedia interaktif, (4) siswa semangat dalam 

berinteraksi melalui multimedia interaktif. Deskriptor tersebut tampak dari 

aktivitas siswa yang antusias menggunakan multimedia interaktif. Siswa 

mengamati tayangan dalam multimedia interaktif dan mencatat informasi penting. 

Siswa juga memanfaatkan multimedia interaktif sesuai instruksi dari guru dan 

yang tersedia pada multimedia. 
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3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 

Indikator aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral 

activities) memperoleh rata-rata skor 1,8 dengan kriteria cukup. Siswa yang berani 

mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru 

sebanyak 17 siswa. Pertanyaan yang diajukan sudah sesuai dengan materi yang 

telah dibahas. 6 siswa berani bertanya mengenai hal yang belum dipahaminya dan 

6 siswa berani menanggapi jawaban teman ataupun guru. 

4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan motor 

activities) 

Indikator membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan 

motor activities memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. Keempat 

deskriptor yaitu (1) siswa aktif bekerja sesuai dengan tugasnya dalam kelompok, 

aktivitas siswa yaitu mengerjakan tugasnya dalam kelompok, dan berperan 

menyelesaikan produk. (2) siswa membuat produk mind mapping dengan 

menarik, aktivitas tampak dari keikutsertaan semua anggota kelompok, sehingga 

kreativitas yang dituangkan semakin banyak. (3) siswa tertib selama membuat 

produk mind mapping, deskriptor tersebut tampak dari siswa yang berperan aktif 

dalam kegiatan kelompok menyebabkan tidak ada siswa yang asyik bermain 

sendiri. (4) siswa dapat menyelesaikan pembuatan produk tepat waktu, deskriptor 

tersebut tampak dari peran aktif siswa untuk menyelesaikan produk lebih cepat 

dari waktu yang telah ditentukan. 
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5. Mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental activities) 

Indikator mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental 

activities) memperoleh rata-rata skor 3 dengan kriteria sangat baik. Seluruh siswa 

berani mempresentasikan produk mind mapping karyanya dihadapan seluruh 

temannya menggunakan bahasa yang jelas, dan penuh percaya diri menunjukkan 

produk di depan seluruh teman-temannya. 

6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 

Indikator aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan 

listening activities) memperoleh rata-rata skor 1,8 dengan kriteria cukup. 

Deskriptor (1) siswa menanggapi hasil karya/produk kelompok lain ditunjukkan 

oleh 14 siswa. Deskriptor (2) siswa menyampaikan saran terhadap produk yang 

dikritik ditunjukkan oleh 4 siswa. Deskriptor (3) siswa berani menanggapi produk 

yang dipresentasikan ditunjukkan oleh 7 siswa. Deskriptor (4) siswa menerima 

dengan lapang dada tanggapan dari kelompok lain ditunjukkan oleh 19 siswa, 

karena masih ada siswa yang acuh dengan komentar kelompok lain. 

7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 

Indikator menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan 

writing activities) memperoleh rata-rata skor 3,1 dengan kriteria sangat baik. 

Deskriptor (1) siswa berpartisipasi memberikan pendapat dalam kegiatan 

menyimpulkan materi tampak dari kegiatan guru yang melibatkan siswa untuk 

melihat kata kunci di papan tulis dan meminta partisipasi siswa dalam 
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menyimpulkan materi pelajaran. Deskriptor (2) siswa mencatat simpulan yang 

diperoleh sudah tampak dari 17 siswa. Deskriptor (3) siswa mengerjakan tes 

formatif dengan tertib, karena siswa sudah memahami materi tentang peristiwa 

Rengasdengklok, sehingga mereka mengerjakan dengan tertib. Deskriptor (4) 

siswa senang mendapatkan tugas membuat mind mapping secara individu di 

rumah tampak dari kesungguhan siswa untuk mengatakan “siap”. 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Kegiatan siklus II merupakan tindak lanjut setelah melihat data hasil 

belajar siklus I. Penilaian hasil belajar siswa diambil dari ranah kognitif (nilai tes 

formatif), ranah afektif (nilai pengamatan karakter), dan ranah psikomotorik (nilai 

produk mind mapping).  

1. Hasil belajar ranah kognitif 

Hasil pelaksanaan tes formatif pada siklus II disajikan dalam daftar 

distribusi frekuensi hasil tes formatif sebagai berikut: 

Tabel 4.10. 
Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Tes Formatif Siklus II 

Nilai Frekuensi Nilai Tengah f.x 
25-38 1 31.5 31.5 
39-52 1 45.5 45.5 
53-66 6 59.5 357 
67-80 6 73.5 441 
81-94 10 87.5 875 

∑ 24  1750 
Rata-rata kelas 73 
Nilai tertinggi 95 
Nilai terendah 25 

Median 78 
Modus 85 

Jumlah siswa tuntas 19 
Jumlah siswa tidak tuntas 5 

Ketuntasan belajar klasikal 79% 
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Berdasarakan tabel 4.10 ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus II sebesar 79% dengan kualifikasi tinggi dan kriteria pembelajaran berhasil. 

Rata-rata hasil belajar siswa adalah 73 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 

25. Jumlah ketuntasan belajar sebanyak 19 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 

5 siswa. Presentase ketuntasan belajar siswa, dapat disajikan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.9. Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II  

 
Berdasarkan diagram di atas, target ketuntasan minimal sebesar 75% 

telah tercapai. 

Tabel 4.11. 
Perbandingan Data Hasil Tes Formatif Siklus I dan Siklus II 

Pencapaian Siklus I Siklus II 
Rata-rata kelas 65 73 
Nilai tertinggi 90 95 
Nilai terendah 22 25 
Jumlah siswa tuntas 15 19 
Jumlah siswa tidak tuntas 9 5 
Ketuntasan belajar klasikal 63% 79% 

 

Berdasarkan tabel 4.11, besarnya peningkatan nilai rata-rata kelas siklus 

II dari siklus I adalah 8. Nilai terendah adalah 25, diperoleh seorang siswa yang 

pada siklus I juga mendapatkan nilai terendah. Nilai tertinggi dari 90 menjadi 95 

pada siklus II. Siswa yang belum tuntas dari 9 siswa (sebesar 37%) menjadi 5 

Tuntas
79%

Tidak Tuntas
21%
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siswa (21%) pada siklus II. Siswa yang tuntas belajar pada siklus II meningkat 

menjadi 19 siswa (79%).  

Ketidaktuntasan hasil belajar siswa sebesar 21% dikarenakan aktivitas 5 

siswa yang belum tuntas masih rendah. Guru sudah berusaha memberikan 

pendekatan kepada beberapa siswa mengenai materi yang belum dipahaminya, 

namun siswa tidak berani bertanya kepada guru. Sedangkan, siswa dengan nilai 

tertinggi, dapat mengerjakan secara maksimal dan aktif selama proses 

pembelajaran.  

 
Gambar 4.10. Peningkatan Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II 

 
Diagram pada gambar 4.10 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 16% dari ketuntasan 

belajar klasikal siklus I yaitu 63% dengan kualifikasi tinggi. 

Keterangan: 

Kriteria ketuntasan belajar klasikal diperoleh dicocokkan dengan tabel berikut: 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 
> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 
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2. Hasil belajar ranah afektif 

Hasil observasi karakter siswa pada siklus II sebagai berikut: 

Tabel 4.12. 
Data Hasil Observasi Karakter Siswa pada Siklus II 

No. Indikator 
Jumlah Siswa per 

skor 
Skor 

Seluruh 
Siswa 

Rata-
rata Kriteria 

0 1 2 3 4 
1. Disiplin     24 96 4 SB 
2. Toleransi      24 96 4 SB 
3. Kerjasama  5 14 5 0 83 3,45 SB 
4. Tanggungjawab    24 0 72 3 SB 
5. Religius     24 96 4 SB 

Jumlah 443 18,45  
Kualifikasi Karakter  SB  

 

Keterangan: 

1. Kriteria penilaian observasi karakter siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (SB) 
10 ≤ skor < 15 Baik (B) 
5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 5 Kurang (K) 

2. Kriteria penilaian observasi karakter siswa tiap indikator dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) 

 

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam 

bentuk digaram batang, sebagai berikut: 
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Gambar 4.11. Hasil Observasi Karakter Siswa Tiap Indikator 

 

Tabel 4.12 dan gambar 4.11 menunjukkan hasil observasi karakter siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif dengan skor 18,45 dalam kriteria Sangat Baik. Penjelasan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Disiplin  

Indikator disiplin memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Keempat deskriptor yaitu (1) peserta didik datang tepat waktu, karakter tersebut 

muncul saat siswa langsung masuk kelas setelah bel masuk berbunyi. (2) 

berbicara dengan sopan, karakter tersebut muncul saat siswa bekerja dalam 

kelompok, mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas, dan 

menanggapi produk kelompok lain. (3) berpakaian rapi, karakter tersebut muncul 

karena seluruh siswa berpakaian rapi. (4) menghargai pendapat orang lain, 

karakter tersebut muncul saat kelompok yang mendapatkan tanggapan dari 

temannya, mengucapkan terima kasih setelah temannya memberi tanggapan. 
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2. Toleransi  

Indikator toleransi memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Keempat deskriptor sebagian besar tampak, yaitu (1) menerima pembentukan 

kelompok belajar tanpa membedakan agama, suku, karakter tersebut tampak 

karena seluruh siswa menerima dengan lapang dada hasil ploting kelompok. (2) 

menyimak presentasi kelompok lain, karakter tersebut tampak karena siswa takut 

jika tidak bisa memberi tanggapan, tanpa menyimak presentasi kelompok lain. (3) 

menghargai perbedaan pendapat antar anggota kelompok, karakter tersebut 

tampak saat mereka bekerja kelompok, tidak muncul pertikaian dalam anggota 

kelompok. (4) menghargai perbedaan antar kelompok, karakter tersebut tampak 

karena tidak ada kelompok yang menjelek-jelekkan produk kelompok lain. 

3. Kerjasama 

Indikator kerjasama memperoleh skor 3,45 dengan kriteria sangat baik. Siswa 

sudah berusaha menempatkan diri dalam kelompok dengan tenang dan berbagi 

tugas kelompok, meskipun masih ada beberapa siswa yang tidak ikut membuat 

produk. Tetapi, mereka semua berpartisipasi mempresentasikan produk yang telah 

dibuat di depan kelas. 

4. Tanggungjawab 

Indikator tanggungjawab memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. 24 siswa 

menunjukkan 3 deskriptor, yaitu (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru 

sesuai petunjuk yang diberikan, deskriptor tersebut tampak saat siswa membuat 

mind mapping sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru. (2) melaksanakan 

tugas sesuai kemampuan, deskriptor tersebut tampak saat siswa membuat mind 
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mapping sesuai dengan daya tangkap mereka terhadap materi pelajaran. (3) 

menjaga fasilitas laptop dengan baik, deskriptor tersebut tampak karena tidak ada 

laptop yang mengalami kerusakan. Sedangakan deskriptor mengumpulkan produk 

mind mapping tepat waktu sudah tampak dari tiga kelompok.  

5. Religius 

Indikator Religius memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 24 siswa 

menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) memberi salam kepada guru. (2) 

berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. (3) melaksanakan amanat dalam kelompok 

dengan penuh tanggung jawab. (4) mengucapkan kata permisi, tolong, terima 

kasih, dan maaf dalam proses pembelajaran, tampak saat produk mereka 

mendapatkan komentar dan selesai pelajaran mereka mengucapkan terima kasih 

kepada guru. 

Peningkatan hasil belajar afektif siklus II disajikan pada diagram di 

bawah ini: 

 
Gambar 4.12. Peningkatan Hasil Belajar Afektif Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.12, perbedaan perolehan hasil belajar ranah 

afektif pada siklus I dan siklus II, tampak pada indikator ke tiga. Perbedaan 
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tersebut tampak karena siswa telah aktif bekerja sama membuat produk mind 

mapping. 

3. Hasil belajar ranah psikomotorik 

Hasil penilaian produk mind mapping siklus II, adalah: 

Tabel 4.13. 
Data Hasil Penilaian Produk Mind Mapping Siklus II 
Kelompok Nilai Kriteria 

1 71 Cukup 
2 71 Cukup 
3 73 Cukup 
4 75 Cukup 
5 73 Cukup 

Rata-rata 72,6 Cukup 
 

Keterangan: 

Kriteria penilaian produk mind mapping yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 

berikut: 

Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

Berdasarkan tabel 4.13 produk mind mapping seluruh kelompok 

memperoleh kriteria cukup. 

 
Gambar 4.13. Peningkatan Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Siklus II 
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Berdasarkan gambar 4.13 rata-rata hasil belajar ranah psikomotorik 

mengalami peningkatan dari 57,9 pada siklus I menjadi 72,6 pada siklus II. 

Berdasarkan data di atas, rekapitulasi hasil penelitian siklus II adalah: 

Tabel 4.14. 
Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus II 

No. Komponen Skor Kualifikasi 
1. Keterampilan guru 32 Sangat baik 
2. Aktivitas siswa 21,75 Sangat baik 
3. Hasil belajar ranah kognitif 73 tuntas 
4. Ketuntasan belajar klasikal 79% Tinggi 
5. Hasil belajar ranah afektif 18,45 Sangat Baik 
6. Hasil belajar ranah psikomotorik 72,6 Cukup 

 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa keterampilan guru sudah sangat baik, 

namun deskriptor belum tampak semua. Aktivitas siswa dalam kategori baik perlu 

ditingkatkan sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa yang memperoleh 

rata-rata nilai tes formatif sebesar 73, ranah afektif dalam kualifikasi sangat baik, 

dan ranah psikomotorik siswa dalam kualifikasi cukup.  

4.1.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II, data hasil observasi keterampilan 

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

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif perlu dianalisis bersama 

kolaborator sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 

Adapun hasil refleksi pembelajaran pada siklus II adalah: 

1. Guru belum memberikan penguatan. 

2. Siswa tidak berani bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 
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3. Hanya beberapa siswa yang berani menanggapi jawaban guru atau pun siswa 

lain. 

4. Ketuntasan belajar klasikal siklus II adalah 79% yaitu 19 dari 24 siswa tuntas 

belajar dan 21% yaitu 5 dari 24 siswa tidak tuntas belajar. Rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 73 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 25. Hasil 

tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan 

yaitu 75% siswa mengalami ketuntasan belajar individual dari KKM sebesar 

65. 

5. Hasil belajar ranah afektif menunjukkan skor 18,45 dalam kriteria sangat baik. 

6. Hasil belajar ranah psikomotorik menunjukkan seluruh kelompok siswa 

masuk dalam kriteria cukup. 

Berdasarkan hasil refleksi bersama kolaborator, keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar telah berhasil mencapai indikator yang 

ditetapkan peneliti. Namun, indikator belum tercapai dengan optimal dan 

menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian akan dilanjutkan pada siklus III sehingga 

hal-hal yang perlu diperbaiki dan direvisi untuk pelaksanaan siklus III adalah: 

1. Guru harus menyiapkan penguatan yang beragam 

2. Guru harus memberitahu siswa bahwa proses kerja kelompok dan keaktifan 

mereka dinilai. 

3. Guru harus lebih memberikan pendekatan perseorangan, supaya hasil belajar 

dapat meningkat secara menyeluruh. 
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4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus II, maka peneliti bersama 

kolaborator melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan 

masalah untuk memperbaiki perangkat pembelajaran. Siklus III penelitian ini, 

terdiri dari tahap-tahap berikut: 

4.1.3.1 Perencanaan 

Perencanaan siklus III dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, 

lembar media yang digunakan, lembar kerja siswa, kunci lembar kerja siswa, 

lembar penilaian produk, kisi-kisi tes formatif, tes formatif, kunci jawaban tes 

formatif, kriteria penilaian tes formatif, dan lembar pengamatan karakter 

sesuai dengan sintaks gabungan penggunaan model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif yang diintegrasikan dengan pendekatan scientific, 

berdasarkan indikator pembelajaran: 

2.3.3 Menceritakan proses penyusunan teks proklamasi 

2.3.4 Menyebutkan peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan  

2. Menyiapkan multimedia interaktif tentang proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar pengamatan 

keterampilan guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, pedoman wawancara, 

catatan lapangan, dan angket sebagai penilian diri siswa. 

4. Menyiapkan peralatan pendukung pembelajaran 5 buah laptop, 5 lembar 

kertas manila, dan 1 paket spidol warna untuk membuat mind mapping. 
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5. Guru mengingatkan siswa untuk membawa peralatan belajar berupa spidol 

warna, pensil, pengahapus dan bolpoint, sehari sebelum pelaksanaan 

penelitian. 

6. Guru mempersiapkan reward yang akan diberikan kepada siswa. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Hasil dari pelaksanaan tindakan adalah: 

Siklus III dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 dengan 

alokasi waktu 3x35 menit. Pokok bahasan yaitu “Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia”. 

4.1.3.2.1 Uraian Kegiatan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus III, meliputi pra kegiatan, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1. Pra kegiatan (3 menit) 

Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok dan 

menyiapkan laptop untuk siswa. Guru meminta siswa untuk duduk rapi di tempat 

duduknya, kemudian guru memberi salam dan meminta salah satu siswa 

memimpin doa. Guru bertanya kepada siswa “Siapa temanmu yang tidak ada di 

kelas?” dan menuliskan tanggal di sisi kanan papan tulis. 

2. Kegiatan awal (5 menit) 

“Pada pertemuan sebelumnya, materi apa yang telah kita pelajari?”, siswa 

menjawab “Peristiwa Rengasdengklok”, guru melanjutkan pertanyaannya, 

“Siapakah tokoh yang diculik pada peristiwa Rengasdengklok?”, siswa menjawab 

“Soekarno dan Hatta”, guru kembali bertanya kepada siswa “Mengapa Soekarno 
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dan Hatta diculik golongan muda”, siswa menjawab “Supaya Soekarno dan Hatta 

tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia”, kemudian guru melanjutkan “Setelah terjadi peristiwa 

Rengasdengklok, Indonesia segera memproklamasikan diri, tanggal berapakah 

Indonesia merdeka?”, siswa menjawab “17 Agustus 1945”, kemudian guru 

melanjutkan “Adakah yang tau proses proklamasi Indonesia?”. Kemudian Guru 

mengajak siswa untuk belajar bersama tentang pokok bahasan “Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia”. Guru menulis pokok bahasan di papan tulis 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan bahwa tiap 

kelompok meja siswa akan mendapatkan fasilitas satu buah laptop. Siswa harus 

mengikuti instruksi guru dalam menggunakan multimedia interaktif. Siswa harus 

mengamati materi pembelajaran yang ada di multimedia interaktif dan mencatat 

hal penting yang mereka peroleh dari multimedia interaktif tersebut, karena siswa 

akan berkelompok mencatat kembali materi pelajaran menggunakan mind 

mapping. Sebelum mulai belajar, guru memotivasi siswa dengan menyanyikan 

lagu “Hari Merdeka” bersama. 

3. Kegiatan inti (75 menit) 

Siswa membuka buku teks IPS, materi proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Guru meminta siswa mengamati tayangan pada tutorial multimedia 

interaktif. Setelah mengamati tayangan pada tutorial multimedia interaktif, guru 

mengajak siswa untuk tanya jawab yang difasilitasi multimedia interaktif. Guru 

menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian guru 

bersama siswa lain memberikan tindak lanjut pertanyaan nomor 1. Guru 
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menjelaskan materi dan menuliskan kata kunci di papan tulis. Siswa pun ikut 

mencatat di buku tulis mereka dan menindaklanjuti tayangan pada multimedia 

interaktif. Selanjutnya, guru melanjutkan pembahasan pertanyaan dalam 

multimedia interaktif tentang kronologi peristiwa perumusan teks proklamasi. 

Siswa melemparkan pertanyaan ke seluruh siswa, kemudian menunjuk salah satu 

siswa, bahkan ada yang langsung tunjuk jari menjawab pertanyaan. Setelah 

pembahasan pertanyaan selesai, siswa membentuk kelompok, 4 kelompok 

beraggotakan 5 orang, sedangakan 1 kelompok beranggotakan 4 orang. Siswa 

memperhatikan penjelasan guru mengenai petunjuk menyelesaikan lembar kerja 

siswa yaitu membuat mind mapping. Siswa menyelesaikan mind mapping secara 

kelompok selama 20 menit. Kelompok siswa yang telah selesai mempresentasikan 

produk mind mapping di depan kelas, sedangkan kelompok lain memberikan 

komentar. Kemudian guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind 

mapping tiap kelompok, serta mengumumkan kelompok terbaik dalam membuat 

mapping dan individu yang aktif. Kelompok terbaik mendapatkan reward dari 

guru dan siswa lain juga mendapatkan penghargaan atas keaktifannya di kelas. 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum jelas. 

4. Kegiatan akhir (22 menit) 

Guru membuat kesimpulan pelajaran hari ini bersama siswa dengan bantuan 

kata kunci yang ada di papan tulis. Setelah itu, siswa mengerjakan tes formatif. 

Sebelum berdoa akhir pembelajaran, guru memberitahukan bahwa minggu depan 

akan diadakan ulangan tengah semester, sehingga siswa harus belajar rajin. 
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4.1.3.3 Observasi 

4.1.3.3.1 Deskripsi Data Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Hasil observasi keterampilan guru pada siklus III diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15. 
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru pada Siklus III 

No. Indikator Skor 
1. Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 4 
2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan 

variasi) 
4 

3. Menjelaskan materi (Keterampilan menjelaskan) 4 
4. Mengajar siswa persorangan (Keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 
4 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa 
(Keterampilan bertanya) 

4 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan 
mengelola kelas) 

4 

7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping 
(keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

4 

8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (Keterampilan 
memberikan penguatan) 

4 

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup 
pembelajaran) 

3 

Jumlah Skor 35 
Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru SB 

Tingkat Keberhasilan Berhasil 

Keterangan: 

1. Kriteria tingkat keberhasilan keterampilan guru yang diperoleh dicocokkan 

dengan tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 
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2. Kriteria tingkat keberhasilan keterampilan guru tiap indikator dicocokkan 

dengan tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru 

Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Tingkat keberhasilan keterampilan guru tiap indikator dapat disajikan dalam 

bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.14. Hasil Observasi Keterampilan Guru Tiap Indikator 

 

Tabel 4.15 dan gambar 4.14 menunjukkan hasil pengamatan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif dengan skor 35 dalam kriteria sangat baik. 

Penjelasan secara rinci sebagai berikut: 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14 indikator membuka pelajaran 

memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan 

keempat deskriptor, yaitu (1) guru melakukan apersepsi, deskriptor tampak dari 

kegiatan guru yang bertanyan denganmengaitkan materi yang telah dipelajari 
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siswa dengan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. (2) guru 

menyampaikan pokok materi dan langkah kegiatan pembelajaran, guru 

menyebutkan pokok materi yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 

langkah kegiatan pembelajaran pertama guru menyampaikan bahwa tiap 

kelompok meja siswa akan mendapatkan fasilitas satu buah laptop sehingga siswa 

mengatakan “asyik” dan “yes” menunjukkan rasa senang belajar dengan 

memanfaatkan multimedia interaktif, siswa harus mengikuti instruksi guru dalam 

menggunakan multimedia interaktif, siswa harus mengamati materi pembelajaran 

yang ada di multimedia interaktif dan mencatat hal penting yang mereka peroleh 

dari multimedia interaktif tersebut, karena siswa akan berkelompok mencatat 

kembali materi pelajaran menggunakan mind mapping. (3) guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru yaitu menyebutkan dua tujuan 

pembelajaran kepada siswa. (4) guru memotivasi siswa, kegiatan yang dilakukan 

guru adalah memotivasi siswa dengan mengajak bernyanyi lagu “Hari Merdeka”.  

2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan variasi) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14 indikator menggunakan multimedia 

interaktif (keterampilan mengadakan variasi) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) 

guru membuat multimedia interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

multimedia interaktif yang dibuat oleh guru sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sehingga kemampuan yang diperoleh siswa di akhir pembelajaran 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. (2) guru menggunakan 

multimedia interaktif secara berkesinambungan, kegiatan yang dilakukan guru 
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adalah menginstruksikan kepada siswa secara mandiri untuk memanfaatkan 

multimedia interaktif eksplorasi, elaborasi, hingga akhir pembelajaran. (3) guru 

menggunakan multimedia interaktif yang telah direncanakan dan secara eksplisit 

dicantumkan dalam RPP, guru telah merencanakan penggunaan multimedia 

interaktif di RPP. (4) guru membuat multimedia interaktif mengandung unsur 

audio dan visual, unsur dalam multimedia interaktif meliputi teks, audio, audio 

visual, dan animasi. 

3. Menjelaskan materi (keterampilan menjelaskan) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14 indikator menjelaskan materi 

(keterampilan menjelaskan) memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. 

Keempat deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru merencanakan penjelasan dalam 

RPP, guru telah merencanakan penjelasan materi saat memberikan balikan pada 

proses tanya jawab dengan siswa. (2) guru menjelaskan menggunakan bahasa 

yang jelas dan mudah dipahami, tampak dari kegiatan guru yang telah 

menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. (3) guru menjelaskan 

dengan memberi tekanan pada topik utama, tampak dari kegiatan guru yang 

memberikan tekanan suara maupun tulisan yang menunjukkan hal penting saat 

menjelaskan materi kepada siswa. (4) guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan ketidakmengertian siswa ketika penjelasan diberikan 

(balikan), kegiatan yang dilakukan guru adalah bertanya kepada siswa mengenai 

penjelasan yang belum dipahami, dan memberikan pendekatan individu untuk 

mengetahui ketidakmengertian siswa. 

 



155 
 

 
 

4. Mengajar siswa persorangan (keterampilan pembelajaran perseorangan) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14, indikator mengajar siswa 

persorangan (keterampilan pembelajaran perseorangan) memperoleh skor 4 

dengan kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu 

(1) guru mampu mengadakan pendekatan secara pribadi, aktivitas guru tampak 

dari pendekatan guru kepada beberapa siswa yang sedang tidak fokus belajar 

untuk kembali fokus belajar dan memberikan bimbingan kepada individu yang 

belum memahami materi pelajaran. (2) guru dapat mengorganisasi siswa secara 

perseorangan, deskriptor tampak dari kegiatan guru yang mengarahkan siswa 

yang ramai untuk duduk berkelompok di bagian depan. (3) guru membimbing dan 

memudahkan belajar siswa, tampak dari kegiatan guru yang membimbing siswa 

untuk memperoleh informasi dari pertanyaan yang diberikan guru. (4) guru 

bertindak sebagai supervisor, tampak dari guru yang memberikan penilaian 

terhadap sikap siswa yang dapat memanfaatkan multimedia interaktif. 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14, indikator kemampuan melakukan 

tanya jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Guru telah menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) 

guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, pertanyaan yang 

diajukan guru melalui multimedia interaktif menggunakan bahasa yang jelas dan 

tidak berbelit-belit. (2) guru menyebarkan pertanyaan ke kelas, setelah itu ke 

perseorangan, deskriptor tampak dari kegiatan guru yang telah menyediakan 

pertanyaan pada multimedia interaktif, sehingga seluruh siswa sudah mengetahui 
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pertanyaan. Mereka diberi waktu guru untuk mencari jawaban dari multimedia, 

buku teks, kata kunci di papan tulis, maupun di buku catatan mereka. Selanjutnya 

guru meminta salah satu siswa yang berani menjawab untuk tunjuk jari atau pun 

guru menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan guru. (3) guru memberi waktu 

kepada siswa untuk berpikir, deskriptor tampak dari pertanyaan yang ditayangkan 

dari multimedia interaktif, guru memberikan waktu kepada siswa untuk mencari 

informasi atau jawaban. (4) guru memberikan tuntunan/gambaran jawaban yang 

diharapkan, guru memberikan tuntunan atau gambaran jawaban jika siswa tampak 

susah dan tidak menemukan jawaban. 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan mengelola 

kelas) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14, indikator pengkondisian kelas saat 

membentuk kelompok (keterampilan mengelola kelas) memperoleh skor 4 dengan 

kualifikasi sangat baik. Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru memberi petunjuk 

yang jelas kepada siswa saat hendak berkelompok, kegiatan tampak saat guru 

memberi petunjuk kepada siswa untuk berkelompok dengan jumlah setiap 

kelompok lima orang dan menentukan tempat duduk kelompok dari kelompok 

satu sampai kelompok lima, akhirnya ada kelompok yang hanya mendapatkan 

empat anggota, karena satu siswa tidak berangkat sekolah. (2) guru memusatkan 

perhatian kelompok, tampak dari kegiatan guru yang memberi instruksi siswa 

untuk di kursi kelompoknya dan memperhatikan lembar kerja siswa yang 

ditampilkan pada multimedia interaktif, kemudian guru menjelaskan petunjuk 

lembar kerja siswa yaitu membuat produk mind mapping. (3) guru menunjukkan 
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sikap tanggap, tampak dari kegiatan guru yang segera menghampiri kelompok 

siswa yang memerlukan bimbingan dari guru dalam membuat mind mapping. (4) 

guru menegur siswa yang berperilaku menyimpang tampak saat guru menegur 

salah satu siswa yang gaduh dan berusaha mempengaruhi konsentrasi belajar 

temannya. 

7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14, indikator kemampuan membimbing 

kelompok siswa membuat mapping (keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil) memperoleh skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. Deskriptor yang tampak 

yaitu, (1) guru memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik kerja 

kelompok, yaitu membuat mind mapping tentang kronologi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. (2) guru memberikan informasi tambahan mengenai 

contoh produk mind mapping tampak dari kegiatan guru yang berkeliling 

membimbing siswa, memberi bimbingan di depan kelas, serta memberi contoh 

mind mapping di multimedia interaktif. (3) guru memberi kesempatan siswa untuk 

berpartisipasi, guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 

mempresentasikan hasil mind mapping dan memberi kesempatan kepada siswa 

kelompok lain untuk memberikan komentar. (4) guru mengajak siswa menilai 

proses hingga hasil produk mind mapping tampak dari kegiatan guru dalam 

menentukan kelompok terbaik.  
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8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14, indikator kemampuan memberi 

penghargaan kepada siswa (keterampilan memberikan penguatan) memperoleh 

skor 4 dengan kualifikasi sangat baik. Keempat deskriptor yang tampak yaitu, (1) 

guru telah memberi penguatan kepada kelompok siswa dari yang produk paling 

menarik hingga produk yang kurang menarik, sehingga siswa tampak senang 

karena kreativitasnya mendapatkan apresiasi. (2) guru memberi penguatan segera 

setelah respon dari siswa, kegiatan ini tampak karena guru telah mempersiapkan 

reward. (3) guru menggunakan variasi dalam penggunaan penguatan (verbal 

maupun non verbal), tampak dari kegiatan guru yang memberikan penghargaan 

dalam bentuk verbal maupun non verbal. (4) guru memberi penguatan pribadi 

tertentu secara jelas, karena guru telah mengetahui siswa yang mengalami 

kesulitan, sehingga guru berusaha memberikan penguatan kepada siswa tersebut.  

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.14, indikator kemampuan menutup 

pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) memperoleh skor 3 dengan 

kualifikasi baik mengalami penurunan dari siklus II, dikarenakan deskriptor guru 

memberikan tindak lanjut belum tampak karena perencanaan tindakan hingga 

siklus III, sehingga pertemuan selanjutnya diputuskan setelah refleksi siklus III, 

selain itu siswa akan melaksanakan ulangan tengah semester. 

. Deskriptor yang tampak yaitu, (1) guru melibatkan siswa menyimpulkan 

pembelajaran tampak dari guru menggunakan kata kunci di papan tulis 
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menyimpulkan materi pelajaran bersama siswa. (2) guru memberikan tes formatif, 

kegiatan yang berlangsung guru memberikan tes formatif dan berpesan kepada 

siswa untuk mengerjakan mandiri dengan sungguh-sungguh. (3) guru 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, tampak dari 

pesan guru kepada siswa untuk belajar giat, karena minggu depan diadakan 

ulangan tengah semester.  

Hasil pengamatan secara keseluruhan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS pada siklus III menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 

dengan pembelajaran pada siklus I dan II. Peningkatan keterampilan guru pada 

siklus III dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

 
Gambar 4.15. Peningkatan Keterampilan Guru Siklus III 

 
Berdasarkan gambar 4.15, jumlah skor keterampilan guru siklus III 

meningkat dari skor 32 menjadi 35, skor tidak mencapai maksimal karena 

perencanaan tindakan hingga siklus III, sehingga pertemuan selanjutnya 

diputuskan setelah refleksi siklus III, selain itu siswa akan melaksanakan ulangan 

tengah semester. 

 4.1.3.3.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III, sebagai berikut: 
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Tabel 4.16. 
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus III 

No. Indikator 
Jumlah Siswa per 

skor 
Skor 

Seluruh 
Siswa 

Rata-
rata 

Kri-
teria 0 1 2 3 4 

1. 

Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (Mental dan 
emotional activities) 

    24 96 4 SB 

2. 

Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia 
interaktif (Visual 
activities, listening 
activities dan emotional 
activities) 

    24 96 4 SB 

3. 

Aktif dalam melakukan 
tanya jawab (listening 
activities dan oral 
activities) 

 6 8 8 2 54 2,25 B 

4. 

Membuat produk mind 
mapping secara 
berkelompok (Drawing 
dan Motor activities) 

    24 96 4 SB 

5. 

Mempresentasikan 
produk mind mapping 
(Oral dan Mental 
activities) 

    24 96 4 SB 

6. 

Aktif mengevaluasi 
produk yang ditampilkan 
(mental, oral, dan 
listening activities) 

   6 18 90 3,75 SB 

7. 

Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan writing 
activities) 

  6 7 11 77 3,2 SB 

Jumlah 605 25,2 SB 
Tingkat Keberhasilan Berhasil 

 

Keterangan: 

1. Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa yang diperoleh dicocokkan 

dengan tabel berikut: 
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Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (SB) Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik (B) Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

2. Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 

Tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dapat disajikan 

dalam bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.16. Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Tiap Indikator 

 
Tabel 4.16 dan gambar 4.16 menunjukkan hasil pengamatan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif dengan skor 25,2 dalam kriteria sangat baik. Penjelasan 

secara rinci sebagai berikut: 
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1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan emotional 

activities) 

Indikator mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan 

emotional activities) memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Hasil tersebut diperoleh dari 24 siswa mendapatkan skor 4, karena seluruh 

deskriptor tampak, yaitu: (1) siswa datang tepat waktu, tampak saat bel tanda 

masuk berbunyi, siswa langsung masuk kelas dengan tertib. (2) siswa tertib dan 

rapi di tempat duduk masing-masing tampak dari seluruh siswa yang duduk rapi 

di tempat duduk masing-masing yang telah dibentuk pola tempat duduk 

berkelompok. (3) siswa berdoa bersama, tampak dari kegiatan saat salah satu 

siswa memimpin doa mengawali proses pembelajaran. (4) siswa menyiapkan 

buku dan alat tulis, tampak ketika siswa mengeluarkan buku catatan dan buku teks 

IPS, serta alat tulis lainnya.  

2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(visual activities, listening activities dan emotional activities) 

Indikator memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia 

interaktif (visual activities, listening activities dan emotional activities) 

memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. Keempat deskriptor yaitu 

(1) siswa mengamati tayangan dalam multimedia interaktif, (2) siswa 

melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif, (3) siswa aktif mencatat 

informasi penting dari multimedia interaktif, (4) siswa semangat dalam 

berinteraksi melalui multimedia interaktif. Deskriptor tersebut tampak dari 

aktivitas siswa yang antusias menggunakan multimedia interaktif. Siswa 
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mengamati tayangan dalam multimedia interaktif dan mencatat informasi penting. 

Pertanyaan yang disajikan guru pada multimedia interaktif, menjadikan 

antusiasme siswa semakin tinggi dalam memanfaatkan multimedia interaktif.  

3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 

Indikator aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral 

activities) memperoleh rata-rata skor 2,25 dengan kriteria baik. Siswa yang berani 

mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. 

Pertanyaan yang diajukan pun sudah sesuai dengan materi yang telah dibahas. 

Siswa yang memerlukan perhatian khusus dari guru sudah berani bertanya 

mengenai hal yang belum dipahaminya dan siswa berani menanggapi jawaban 

teman ataupun guru. 

4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan motor 

activities) 

Indikator membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan 

motor activities memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. Keempat 

deskriptor yaitu (1) siswa aktif bekerja sesuai dengan tugasnya dalam kelompok, 

aktivitas siswa yaitu mengerjakan tugasnya dalam kelompok, dan berperan 

menyelesaikan produk. (2) siswa membuat produk mind mapping dengan 

menarik, aktivitas tampak dari keikutsertaan semua anggota kelompok, sehingga 

kreativitas yang dituangkan semakin banyak. (3) siswa tertib selama membuat 

produk mind mapping, deskriptor tersebut tampak dari siswa yang berperan aktif 

dalam kegiatan kelompok menyebabkan tidak ada siswa yang asyik bermain 

sendiri. (4) siswa dapat menyelesaikan pembuatan produk tepat waktu, deskriptor 



164 
 

 
 

tersebut tampak dari peran aktif siswa untuk menyelesaikan produk lebih cepat 

dari waktu yang telah ditentukan. 

5. Mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental activities) 

Indikator mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental 

activities) memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. Seluruh siswa 

berani mempresentasikan produk mind mapping karyanya dihadapan seluruh 

temannya menggunakan bahasa yang jelas, dan penuh percaya diri menunjukkan 

produk di depan teman-temannya. 

6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 

Indikator aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan 

listening activities) memperoleh rata-rata skor 3,75 dengan kriteria sangat baik. 

Deskriptor (1) siswa menanggapi hasil karya/produk kelompok lain ditunjukkan 

oleh siswa sebagai perwakilan kelompok, dan anggota kelompok lain juga ikut 

menanggapi produk. Deskriptor (2) siswa menyampaikan saran terhadap produk 

yang dikritik ditunjukkan oleh 4 siswa. Deskriptor (3) siswa berani menanggapi 

produk yang dipresentasikan tampak dari aktivitas siswa yang diberi umpan guru 

untuk memberikan saran terhadap produk yang dikritik siswa. Deskriptor (4) 

siswa menerima dengan lapang dada tanggapan dari kelompok lain ditunjukkan 

oleh seluruh siswa, karena siswa memperhatikan komentar. 
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7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 

Indikator menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan 

writing activities) memperoleh rata-rata skor 3,2 dengan kriteria sangat baik. 

Deskriptor (1) siswa berpartisipasi memberikan pendapat dalam kegiatan 

menyimpulkan materi tampak dari kegiatan guru yang melibatkan siswa untuk 

melihat kata kunci di papan tulis dan meminta partisipasi siswa dalam 

menyimpulkan materi pelajaran. Deskriptor (2) siswa mencatat simpulan yang 

diperoleh sudah tampak dari 20 siswa. Deskriptor (3) siswa mengerjakan tes 

formatif dengan tertib, karena siswa sudah memahami materi tentang Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga mereka mengerjakan dengan tertib. 

Deskriptor (4) siswa senang mendapatkan tugas membuat mind mapping secara 

individu di rumah belum tampak karena guru tidak memberikan tindak lanjut, 

minggu depan siswa harus mengikuti ulangan tengah semester. 

4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa 

Kegiatan siklus III merupakan tindak lanjut setelah melihat data hasil 

belajar siklus II. Penilaian hasil belajar siswa diambil dari ranah kognitif (nilai tes 

formatif), ranah afektif (nilai pengamatan karakter), dan ranah psikomotorik (nilai 

produk mind mapping).  

1. Hasil belajar ranah kognitif 

Tes formatif pada siklus 3 diikuti oleh 24 siswa. Hasil pelaksanaan tes 

formatif pada siklus III disajikan dalam daftar distribusi frekuensi hasil tes 

formatif sebagai berikut: 
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Tabel 4.17. 
Daftar Distribusi Frekuensi Hasil Tes Formatif Siklus III 

Nilai Frekuensi Nilai Tengah f.x 
57-64 1 60.5 60.5 
65-72 4 68.5 274 
73-80 9 76.5 688.5 
81-88 9 84.5 760.5 
89-96 1 92.5 92.5 

∑ 24  1876 
Rata-rata kelas   79 
Nilai tertinggi   93 
Nilai terendah   57 

Median   80 
Modus   85 

Jumlah siswa tuntas   23 
Jumlah siswa tidak tuntas   1 

Ketuntasan belajar klasikal   96% 
 

Berdasarakan tabel 4.17 ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

siklus III sebesar 96% dengan kualifikasi sangat tinggi dan kriteria pembelajaran 

berhasil. Rata-rata hasil belajar siswa adalah 79 dengan nilai tertinggi 93 dan nilai 

terendah 57. Jumlah ketuntasan belajar sebanyak 23 siswa dan yang belum tuntas 

sebanyak 1 siswa. Presentase ketuntasan belajar siswa, dapat disajikan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.17. Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus III  

 

Tuntas
96%
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Berdasarkan diagram di atas, target ketuntasan minimal sebesar 75% 

telah tercapai. 

Tabel 4.18. 
Peningkatan Hasil Tes Formatif Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 
Rata-rata kelas 65 73 79 
Nilai tertinggi 90 95 93 
Nilai terendah 22 25 57 
Jumlah siswa tuntas 15 19 23 
Jumlah siswa tidak tuntas 9 5 1 
Ketuntasan belajar klasikal 63% 79% 96% 

 

Berdasarkan tabel 4.18, nilai rata-rata kelas siklus I adalah 65, nilai rata-

rata kelas siklus II adalah 73, dan nilai rata-rata siklus III adalah 79. Siswa yang 

belum tuntas dari 9 siswa (sebesar 37%) menjadi 5 siswa (21%) pada siklus II dan 

1 siswa pada siklus III. Siswa yang tuntas belajar pada siklus III meningkat 

menjadi 23 siswa (96%).  

Ketidaktuntasan hasil belajar siswa sebesar 4% (1 siswa) dikarenakan 

siswa tersebut tidak mau aktif bekerja dalam kelompok. Siswa sedang memiliki 

masalah dengan seorang temannya dalam kelompok. Kemudian guru memberikan 

pendekatan pribadi kepada siswa, sehingga siswa kembali berpartisipasi dalam 

kelompok saat presentasi.  

 
Gambar 4.18. Peningkatan Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus III 
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Diagram pada gambar 4.18 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 17% dari ketuntasan 

belajar klasikal siklus II yaitu 79% dengan kualifikasi sangat tinggi. 

Keterangan: 

Kriteria ketuntasan belajar klasikal diperoleh dicocokkan dengan tabel berikut: 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 
> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 
40-59% Sedang 
20-39% Rendah 
<20% Sangat Rendah 

(Aqib, 2011: 41) 

2. Hasil belajar ranah afektif 

Hasil observasi karakter siswa pada siklus III sebagai berikut: 

Tabel 4.19. 
Data Hasil Observasi Karakter Siswa pada Siklus III 

No. Indikator 
Jumlah Siswa per 

skor 
Skor 

Seluruh 
Siswa 

Rata-
rata Kriteria 

0 1 2 3 4 
1. Disiplin     24 96 4 SB 
2. Toleransi      24 96 4 SB 
3. Kerjasama    10 14 86 3,58 SB 
4. Tanggungjawab    18 6 78 3,25 SB 
5. Religius     24 96 4 SB 

Jumlah 452 18,83  
Kualifikasi Karakter  SB  

 
Keterangan: 

1. Kriteria penilaian observasi karakter siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (SB) 
10 ≤ skor < 15 Baik (B) 
5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 5 Kurang (K) 
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2. Kriteria penilaian observasi karakter siswa tiap indikator dicocokkan dengan 

tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) 

 

Hasil observasi karakter siswa tiap indikator dapat disajikan dalam 

bentuk digaram batang, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.19. Hasil Observasi Karakter Siswa Tiap Indikator 

 

Tabel 4.19 dan gambar 4.19 menunjukkan hasil observasi karakter siswa 

dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif dengan skor 18,83 dalam kriteria Sangat Baik. Penjelasan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Disiplin  

Indikator disiplin memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Keempat deskriptor yaitu (1) peserta didik datang tepat waktu, karakter tersebut 

muncul saat siswa langsung masuk kelas setelah bel masuk berbunyi. (2) 

berbicara dengan sopan, karakter tersebut muncul saat siswa bekerja dalam 
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kelompok, mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas, dan 

menanggapi produk kelompok lain. (3) berpakaian rapi, karakter tersebut muncul 

karena seluruh siswa berpakaian rapi. (4) menghargai pendapat orang lain, 

karakter tersebut muncul saat kelompok yang mendapatkan tanggapan dari 

temannya, mengucapkan terima kasih setelah temannya memberi tanggapan. 

2. Toleransi  

Indikator toleransi memperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

Keempat deskriptor sebagian besar tampak, yaitu (1) menerima pembentukan 

kelompok belajar tanpa membedakan agama, suku, karakter tersebut tampak 

karena seluruh siswa menerima dengan lapang dada hasil ploting kelompok, 

meskipun salah seorang siswa ada yang tidak setuju dengan hasil ploting, namun 

setelah pendekatan pribadi oleh guru, siswa menerima masuk dalam 

kelompoknya. (2) menyimak presentasi kelompok lain, karakter tersebut tampak 

karena siswa takut jika tidak bisa memberi tanggapan, tanpa menyimak presentasi 

kelompok lain. (3) menghargai perbedaan pendapat antar anggota kelompok, 

karakter tersebut tampak saat mereka bekerja kelompok, tidak muncul pertikaian 

dalam anggota kelompok. (4) menghargai perbedaan antar kelompok, karakter 

tersebut tampak karena tidak ada kelompok yang menjelek-jelekkan produk 

kelompok lain. 

3. Kerjasama 

Indikator kerjasama memperoleh skor 3,58 dengan kriteria sangat baik. Siswa 

sudah berusaha menempatkan diri dalam kelompok dengan tenang dan berbagi 

tugas kelompok, meskipun masih ada seorang siswa yang tidak ikut membuat 
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produk. Tetapi, mereka semua berpartisipasi mempresentasikan produk yang telah 

dibuat di depan kelas. 

4. Tanggungjawab 

Indikator tanggungjawab memperoleh 3,25 dengan kriteria sangat baik. 

Deskriptor yang tampak yaitu (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru 

sesuai petunjuk yang diberikan, deskriptor tersebut tampak saat siswa membuat 

mind mapping sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru dan mengembangkan 

imajinasinya dari contoh yang diberikan guru. (2) melaksanakan tugas sesuai 

kemampuan, deskriptor tersebut tampak saat siswa membuat mind mapping sesuai 

dengan daya tangkap mereka terhadap materi pelajaran. (3) menjaga fasilitas 

laptop  dengan baik, deskriptor tersebut tampak karena tidak ada laptop yang 

mengalami kerusakan. (4) siswa mengumpulkan produk mind mapping tepat 

waktu karena materi proklamasi tidak sekompleks materi sebelumnya.  

5. Religius 

Indikator Religius memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 24 siswa 

menunjukkan keempat deskriptor, yaitu (1) memberi salam kepada guru. (2) 

berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. (3) melaksanakan amanat dalam kelompok 

dengan penuh tanggung jawab. (4) mengucapkan kata permisi, tolong, terima 

kasih, dan maaf dalam proses pembelajaran, tampak saat produk mereka 

mendapatkan komentar dan selesai pelajaran mereka mengucapkan terima kasih 

kepada guru. 

Peningkatan hasil belajar afektif siklus III disajikan pada diagram di 

bawah ini: 
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Gambar 4.20. Peningkatan Hasil Belajar Afektif Siklus III 

 
Berdasarkan gambar 4.20, peningkatan perolehan hasil belajar ranah 

afektif pada siklus I, siklus II, siklus III tampak pada indikator ke tiga dan empat. 

Perbedaan tersebut tampak karena siswa telah aktif bekerja sama membuat produk 

mind mapping dan menyelesaikannya tepat waktu. Indikator 1, 2, dan 5 

menunjukkan keempat indikator tampak dari 24 siswa.  

3. Hasil belajar ranah psikomotorik 

Hasil penilaian produk mind mapping siklus III, adalah: 

Tabel 4.20. 
Data Hasil Penilaian Produk Mind Mapping siklus III 

Kelompok Nilai Kriteria 
1 79 Cukup 
2 77 Cukup 
3 85 Terampil 
4 85 Terampil 
5 83 Terampil 

Rata-rata 81,8 Terampil 
 
Keterangan: 

Kriteria penilaian produk mind mapping yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 

berikut: 

Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

S
k
o
r

Indikator

Siklus I

Siklus II

Siklus III



173 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.14 produk mind mapping seluruh kelompok 

memperoleh kriteria cukup. 

 
Gambar 4.21. Peningkatan Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Siklus III 

 

Berdasarkan gambar 4.21 rata-rata hasil belajar ranah psikomotorik 

mengalami peningkatan dari 50 pada siklus I, 72,6 pada siklus II, menjadi 81,8 

pada siklus III. 

Berdasarkan data di atas, rekapitulasi hasil penelitian siklus III adalah: 

Tabel 4.21. 
Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus III 

No. Komponen Skor Kualifikasi 
1. Keterampilan guru 35 Sangat Baik 
2. Aktivitas siswa 25,2 Sangat Baik 
3. Hasil belajar ranah kognitif 79 Tuntas 
4. Ketuntasan belajar klasikal 96% Tinggi 
5. Hasil belajar ranah afektif 18,45 Sangat Baik 
6. Hasil belajar ranah psikomotorik 81,8 Terampil 

 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa keterampilan guru sudah sangat baik, 

namun satu deskriptor yaitu guru memberikan tindak lanjut belum tampak, karena 

siswa akan mengikuti ulangan tengah semester. Aktivitas siswa dalam kategori 

sangat baik sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa yang memperoleh rata-
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rata nilai tes formatif sebesar 79, ranah afektif dalam kualifikasi sangat baik, dan 

ranah psikomotorik siswa dalam kualifikasi terampil.  

4.1.3.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus III, data hasil observasi keterampilan 

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

model mind mapping berbantuan multimedia interaktif perlu dianalisis bersama. 

Adapun hasil refleksi pembelajaran pada siklus III adalah: 

1. Jumlah skor keterampilan guru pada siklus III adalah 35 dengan kualifikasi 

sangat baik sehingga sudah dianggap memenuhi indikator keberhasilan 

perolehan skor keterampilan guru yang telah ditetapkan, yaitu sekurang-

kurangnya 18 ≤ skor < 27. 

2. Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus III adalah 25,2 dengan 

kualifikasi sangat baik, sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu 

sekurang-kurangnya perolehan rata-rata skor aktivitas siswa adalah 14 ≤ skor 

< 21. 

3. Ketuntasan belajar klasikal siklus III adalah 96% yaitu 23 dari 24 siswa tuntas 

belajar dan 4% yaitu 1 dari 24 siswa tidak tuntas belajar. Rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 79 dengan nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 57. Hasil 

tersebut telah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang direncanakan 

yaitu 75% siswa mengalami ketuntasan belajar individual dari KKM sebesar 

65. 

4. Hasil belajar ranah afektif menunjukkan skor 18,45 dalam kriteria sangat baik. 
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5. Hasil belajar ranah psikomotorik menunjukkan rata-rata kelompok siswa 

masuk dalam kriteria terampil. 

Berdasarkan hasil refleksi bersama kolaborator, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, tidak perlu 

diadakan revisi maupun tindakan untuk siklus berikutnya. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif 

Peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif dari siklus I, siklus II dan siklus 

III dapat dilihat pada tabel 4.22 dan diagram pada gambar 4.22 sebagai berikut: 

Tabel 4.22 
Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 
1. Jumlah skor 28 32 35 
2. Kriteria Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
3. Tingkat Keberhasilan Berhasil Berhasil Berhasil 
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Gambar 4.22. Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

 

Berdasarkan tabel 4.22 dan gambar 4.22, terdapat peningkatan 

keterampilan guru. Hal ini terbukti dari keterampilan guru pada siklus I mendapat 

skor 28 dengan kriteria sangat baik meningkat pada siklus II dengan skor 32. Skor 

pada siklus III pun meningkat menjadi 35 dengan kriteria sangat baik. 

Keterampilan mengajar guru merupakan modal awal untuk melaksanakan 

pembelajaran yang terencana secara profesional (Rusman, 2012:80). Oleh karena 

itu, meningkatnya keterampilan mengajar guru tiap siklus, menunjukkan bahwa 

guru telah merencanakan pembelajaran secara profesional. Guru telah membuat 

perangkat pembelajaran yang didesain menggunakan model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif dan diintegrasikan dengan pendekatan scientific. 

Adapun rincian keterampilan guru tiap indikator dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

Peneliti menetapkan empat deskriptor membuka pelajaran yaitu (1) guru 

melakukan apersepsi, (2) guru menyampaikan pokok materi dan langkah kegiatan 

pembelajaran, (3) guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan (4) guru 
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memotivasi siswa. Berdasarkan diagram pada gambar 4.22, indikator membuka 

pelajaran pada siklus I, siklus II, dan siklus III menunjukkan bahwa keempat 

deskriptor selalu tampak. 

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 

(Rusman, 2012:81). Membuka pelajaran menjadi kunci dalam menyiapkan mental 

dan perhatian siswa selama proses pembelajaran.  

Guru dapat menggunakan alat bantu seperti alat peraga/surat kabar/ gambar-

gambar untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa (Murni, 2010:55). Guru 

menggunakan multimedia interaktif yang ditayangan di LCD sebagai media untuk 

membuka pembelajaran. Siswa semakin antusias dengan adanya laptop di meja 

yang didesain berkelompok. Permasalahan yang muncul adalah siswa mengalami 

kebingungan antara memperhatikan tayangan pada LCD atau laptop di depan 

mereka. Guru bersama kolaborator sepakat untuk siklus selanjutnya, guru tidak 

menggunakan LCD, tetapi siswa sudah antusias dengan laptop di meja mereka. 

Permasalahan yang muncul pada siklus I tidak ditemui peneliti pada siklus II dan 

siklus III. Siswa sudah fokus dengan laptop mereka. 

Usman (dalam Rusman, 2012:81) menjabarkan komponen membuka pelajaran 

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 
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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. 

Guru membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi. Apersepsi 

merupakan mata rantai penghubung antara pengetahuan siap siswa yang telah 

dimiliki oleh siswa untuk digunakan sebagai batu loncatan atau titik pangkal 

menjelaskan materi baru yang akan dipelajari siswa (Murni, 2010:56). Guru telah  

memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumya dengan materi yang 

akan dipelajari. Apersepsi siklus I, guru mengajak siswa menyanyikan lagu 

“Garuda Pancasila” serta mengaitkan pengetahuan siswa tentang Pancasila dengan 

materi yang akan diajarkan, yaitu perumusan dasar negara Republik Indonesia 

melalui tanya jawab. Timbul permasalahan saat akan memulai menyanyikan lagu 

“Garuda Pancasila”, musik yang terlalu pelan membuat siswa bingung lagu apa 

yang akan dilanjutkan. Guru menyelesaikan permasalahan dengan menyanyikan 

terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan bersama siswa. 

Apersepsi pada siklus II, mengajak siswa menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu 

Bangsa” serta mengaitkan pengetahuan siswa tentang proses perumusan dasar 

negara Republik Indonesia dengan materi yang akan diajarkan, yaitu peristiwa 

Rengasdengklok melalui tanya jawab. Apersepsi pada siklus III, guru mengaitkan 

pengetahuan siswa tentang kronologi peristiwa Rengasdengklok dengan materi 

yang akan diajarkan, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui 

tanya jawab. 
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Menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan Standar Proses (2007) dilakukan guru 

setelah memberikan apersepsi. Guru memfasilitasi satu buah laptop tiap kelompok 

meja siswa. Berdasarkan catatan lapangan, siswa mengatakan asyik, sehingga 

fasilitas laptop yang diberikan saat awal pembelajaran dapat memotivasi dan 

menarik perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran. 

2. Menggunakan multimedia interaktif (keterampilan mengadakan variasi) 

Berdasarkan diagram pada gambar 4.22, indikator membuka pelajaran pada 

siklus I, siklus II, dan siklus III menunjukkan bahwa keempat deskriptor selalu 

tampak. Deskriptor yang ditetapkan antara lain: (1) guru membuat multimedia 

interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) guru menggunakan multimedia 

interaktif secara berkesinambungan, (3) guru menggunakan multimedia interaktif 

yang telah direncanakan dan secara eksplisit dicantumkan dalam RPP, dan (4) 

guru membuat multimedia interaktif mengandung unsur audio dan visual. 

Penggunaan multimedia interaktif merupakan wujud keterampilan 

menggunakan variasi dalam proses pembelajaran. Rusman (2012:85) 

menyebutkan, penggunaan multisumber, multimedia, multimetode, multistrategi, 

dan multimodel merupakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Guru dalam membuat multimedia interaktif disesuaikan dengan indikator 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perangkat pembelajaran. Hal itu sejalan 

dengan pendapat Sardiman (2012:198), bahwa penggunaan media tidak hanya 

untuk kepentingan guru, melainkan yang paling utama adalah siswa. 
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Penggunaannya akan menjamin ranah kognitif, waktu yang dapat dikontrol 

dengan mengetahui macam dan keluasan bahan yang harus disampaikan. 

Penggunaan multimedia interaktif dilakukan guru secara berkesinambungan 

sesuai dengan urutan pada tujuan pembelajaran. Pada siklus I, guru masih 

membatasi penggunaan multimedia interaktif siswa, karena guru masih 

menggunakan LCD. Penggunaan LCD untuk menayangkan multimedia interaktif, 

membuat siswa tidak memaksimalkan penggunaan multimedia di meja mereka. 

Oleh karena itu, hasil refleksi siklus I memutuskan bahwa tidak akan digunakan 

LCD pada siklus II dan siklus III. Hal ini sesuai pendapat Asyhar (2012:186), 

bahwa siswa dapat memanfaatkan sendiri multimedia interaktif supaya tampak 

kadar keinteraktifannya. 

Penggunaan multimedia interaktif membuat siswa semangat dalam kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis angket, 100% siswa tiap siklus 

mengikuti pembelajaran dengan semangat dan penuh perhatian. Hal ini sesuai 

dengan kelebihan dari multimedia interaktif, yaitu mampu meningkatkan daya 

tarik dan perhatian siswa (Hamdani, 2011:191). 

3. Menjelaskan materi (keterampilan menjelaskan) 

Indikator menjelaskan materi pelajaran memperoleh skor 3 pada siklus I. 

Siklus II dan siklus III seluruh deskriptor tampak atau mendapat skor 4. 

Deskriptor pada indikator menjelaskan materi adalah (1) guru merencanakan 

penjelasan dalam RPP, (2) guru menjelaskan menggunakan bahasa yang jelas dan 

mudah dipahami, (3) guru menjelaskan dengan memberi tekanan pada topik 
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utama, dan (4) guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

ketidakmengertian siswa ketika penjelasan diberikan (balikan). 

Deskriptor dalam penelitian ini telah sesuai dengan komponen yang 

diungkapkan Aqib (2013:88), yaitu (1) kejelasan, (2) penggunaan contoh dan 

ilustrasi yang dapat mengikuti pola induktif atau deduktif, (3) pemberian tekanan 

pada bagian-bagian yang penting, dan (4) penggunaan balikan tentang penjelasan 

yang disajikan dengan melihat mimik siswa atau mengajukan pertanyaan. 

Menjelaskan materi pada penelitian ini ditunjukkan guru setelah memberikan 

tanya jawab. Penjelasan bersifat sebagai umpan balik dari guru kepada siswa. 

Menurut Murni (2010:88), umpan balik sangat penting bagi guru untuk 

mengetahui tingkat peguasaan siswa. Namun, keberhasilan penjelasan materi tetap 

dipengaruhi kesiapan mental siswa dalam menerima pelajaran. 

Guru menjelaskan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 

Variasi suara dalam menjelaskan, guru upayakan untuk menarik minat siswa yang 

perlu ditumbuhkan setiap saat. Guru dalam menjelaskan juga memanfaatkan 

papan tulis untuk membuat mind mapping mengenai kata kunci yang dijelaskan 

supaya guru dan siswa tetap ingat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman 

(2012:88) yaitu, semua yang dijelaskan guru harus bermakna untuk masa 

sekarang dan masa akan datang. 

Siswa yang telah memanfaatkan multimedia interaktif dan proses tanya jawab 

yang dibantu multimedia interaktif, membuat 96% siklus I, 100% siklus II, dan 

100% siklus III, siswa menyatakan memahami materi pelajaran. Hal ini sesuai 
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dengan salah satu kelebihan penggunaan multimedia interaktif, yaitu interaktif 

(Hamdani, 2011:191).   

4. Mengajar siswa persorangan (keterampilan pembelajaran perseorangan) 

Indikator mengajar siswa persorangan pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

menunjukkan bahwa keempat deskriptor selalu tampak. Deskriptor yang 

ditetapkan antara lain: (1) guru mampu mengadakan pendekatan secara pribadi, 

(2) guru dapat mengorganisasi siswa secara perseorangan, (3) guru membimbing 

dan memudahkan belajar siswa, dan (4) guru bertindak sebagai supervisor. 

Pembelajaran yang berlangsung telah menunjukkan prinsip humanis karena 

guru telah mengadakan pendekatan secara pribadi dan mengatasi permasalahan 

individu yang bermasalah dan tetap simpati kepada individu di kelas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:165) bahwa guru hendaknya memiliki 

keterampilan komunikasi pribadi dengan setiap siswa supaya timbul antusiasme. 

5. Kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa (keterampilan bertanya) 

Indikator kemampuan melakukan tanya jawab dengan siswa pada siklus I, 

siklus II, dan siklus III menunjukkan bahwa keempat deskriptor selalu tampak. 

Deskriptor yang ditetapkan antara lain: (1) guru mengungkapkan pertanyaan 

secara jelas dan singkat, (2) guru menyebarkan pertanyaan ke kelas, setelah itu ke 

perseorangan, (3) guru memberi waktu kepada siswa untuk berpikir, (4) guru 

memberikan tuntunan/gambaran jawaban yang diharapkan. 

Proses pembelajaran telah berlangsung dengan tanya jawab secara aktif antara 

guru dan siswa. Guru sudah mengungkapan pertanyaan dengan jelas dan singkat, 

bahkan pada siklus III, guru menampilkan pertanyaanya pada multimedia 
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interaktif. Siswa dapat memiliki waktu untuk mencari informasi baik dari 

multimedia interaktif, catatannya, maupun buku teks. Ditampilkannya pertanyaan 

pada multimedia interaktif berarti guru telah menyebarkan pertanyaan ke seluruh 

kelas dan kemudian menunjuk salah satu siswa untuk menjawab. Kegiatan 

bertanya tidak hanya dari guru melainkan pertanyaan dari siswa. 

Proses pembelajaran yang terjadi diperkuat pendapat Rusman (2012:86) yang 

menyatakan bahwa, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk bertanya dan menjawab. 

Murni (2010:100), juga mengungkapkan bahwa kegiatan tanya jawab dapat 

meningkatkan partisipasi siswa, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, serta 

memusatkan perhatian siswa terhadap proses pembelajaran. 

6. Pengkondisian kelas saat membentuk kelompok (keterampilan mengelola 

kelas) 

Indikator pengkondisian kelas saat membentuk kelompok pada siklus I 

memperoleh skor 3, kemudian meningkat pada siklus II dan siklus III yang 

menunjukkan bahwa keempat deskriptor selalu tampak. Deskriptor yang 

ditetapkan antara lain: (1) guru memberi petunjuk yang jelas kepada siswa saat 

hendak berkelompok, (2) guru memusatkan perhatian kelompok, (3) guru 

menunjukkan sikap tanggap, dan (4) guru menegur siswa yang berperilaku 

menyimpang. 

Deskriptor yang belum tampak pada siklus I adalah guru belum menegur 

siswa yang berperilaku menyimpang. Guru merasa bahwa siswa masih dalam 

perilaku yang wajar, namun berdasarkan catatan lapangan, siswa yang duduk di 
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bagian belakang berusaha mengusili temannya. Perilaku tersebut tidak diketahui 

guru, karena perhatian guru belum menyeluruh dan guru tidak memotivasi ulang 

siswa. Menurut  Aqib (2013:94), guru perlu mengembalikan kondisi belajar yang 

optimal (represif). Sedangkan, Murni (2010:65) menyatakan perlu adanya upaya 

menarik perhatian dan memotivasi siswa seperti pada kegiatan membuka 

pelajaran, karena siswa berkurang kadar perhatiannya akibat faktor eksternal. 

7. Kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

Indikator kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping pada 

siklus I memperoleh skor 3, kemudian meningkat pada siklus II dan siklus III 

yang menunjukkan bahwa keempat deskriptor selalu tampak. Deskriptor yang 

ditetapkan antara lain: (1) guru memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau 

topik kerja kelompok, (2) guru memberikan informasi tambahan mengenai contoh 

produk mind mapping, (3) guru memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi, 

dan (4) guru mengajak siswa menilai proses hingga hasil produk mind mapping. 

Deskriptor yang belum tampak pada siklus I adalah guru belum mengajak 

siswa menilai proses hingga hasil produk mind mapping dikarenakan waktu 

pembelajaran melebihi perencanaan. Akibatnya guru lupa mengajak siswa untuk 

menilai produk mind mapping yang dipresentasikan. Padahal sangat penting 

melibatkan siswa dalam memberikan penilaian, supaya siswa merasa dilibatkan 

dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai pendapat Hamdani (2011:59) yang 

menyatakan bahwa penilaian merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan siswa.  
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8. Kemampuan memberi penghargaan kepada siswa (keterampilan memberikan 

penguatan) 

Indikator kemampuan membimbing kelompok siswa membuat mapping pada 

siklus I memperoleh skor 2, kemudian pada siklus II memperoleh skor 0, dan 

siklus III memperoleh skor 4. Deskriptor yang ditetapkan, antara lain: (1) guru 

memberi penguatan pribadi tertentu secara jelas, (2) guru memberi penguatan 

kepada kelompok siswa dari yang produk paling menarik hingga produk yang 

kurang menarik, (3) guru memberi penguatan segera setelah respon dari siswa, 

dan (4) guru menggunakan variasi dalam penggunaan penguatan (verbal maupun 

gestural). 

Deskriptor guru memberi penguatan pribadi tertentu belum tampak pada 

siklus I dan siklus II karena guru tidak menyadari spontanitas pemberian 

penguatan. Penguatan pribadi sangat penting untuk memotivasi individu supaya 

memperhatikan pembelajaran. Penguatan juga mampu memberika rasa percaya 

diri kepada individu yang ditunjuk. Guru pada siklus III sudah memfokuskan 

penguatan individu, dengan menyebutkan namanya dan memberikan penguatan 

tidak hanya verbal tetapi penguatan gestural dan material/benda. Kondisi yang 

terjadi sejalan dengan pendapat Rusman (2012:85), yang menyatakan penguatan 

pribadi harus jelas ditujukan kepada siapa, dengan menyebutkan namanya dengan 

penguatan yang bervariasi. 

 Penguatan tidak hanya diberikan pada individu saja, melainkan juga pada 

kelompok. Guru telah melakukan penguatan pada kelompok segera setelah 

mereka menunjukkan hal yang positif. Hal ini diperkuat pendapat Murni 
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(2010:126), yang menyatakan penguatan tidak hanya diberikan kepada individu 

melainkan pada kelompok dan harus dilakukan sesaat setelah siswa menunjukkan 

prestasi. Jika tidak segera diberikan penguatan, dikhawatirkan perhatian atau 

fokus siswa sudah berbeda. 

9. Kemampuan menutup pelajaran (keterampilan menutup pembelajaran) 

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 (Rusman, 2012:92). Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip oleh 

Murni (2010:56), kemajuan hasil belajar meningkat paling besar jika diakhir 

pelajaran diberikan suatu ringkasan pokok-pokok materi yang dipelajari. 

Komponen menutup pelajaran, meliputi: (1) meninjau kembali dengan cara 

merangkum atau membuat ringkasan, (2) mengadakan evaluasi penugasan siswa, 

dan (3) memberikan tindak lanjut (Aqib,2013:90). Peneliti menetapkan empat 

deskriptor, yaitu (1) guru melibatkan siswa menyimpulkan pembelajaran, (2) guru 

memberikan tes formatif, (3) guru memberikan tindak lanjut, dan (4) guru 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan diagram pada gambar 4.22, indikator menutup pelajaran pada 

siklus I hanya dua deskriptorr yang tampak, yaitu guru memberikan tes formatif 

dan guru memberikan tindak lanjut. Guru belum mengajak siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa dengan 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 60%. Indikator menutup pelajaran meningkat 

pada siklus II, keempat deskriptor tampak sehingga berdampak pada ketuntasan 
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belajar yang mencapai 76%. Sklus III hanya tampak tiga deskriptor, deskriptor 

yang tidak tampak yaitu guru memberikan tindak lanjut. Pembelajaran selanjutnya 

belum diputuskan guru bersama kolaborator sehingga guru hanya berpesan 

kepada siswa untuk mempersiapkan ulangan tengah semester minggu depan. 

4.2.1.2 Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif 

Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif dari siklus I, siklus II dan siklus III 

dapat dilihat pada tabel 4.23 dan diagram pada gambar 4.23 sebagai berikut: 

Tabel 4.23. 
Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 

No. Nilai Siklus I Siklus II Siklus III 
1. Rata-rata skor 15,6 21,75 25,2 
2. Kriteria Baik Sangat  Baik Sangat Baik 
3. Tingkat Keberhasilan Berhasil Berhasil Berhasil 

 

 
Gambar 4.23. Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III Tiap Indikator 

 

Berdasarkan tabel 4.23 dan gambar 4.23, terdapat peningkatan aktivitas 

siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 15,6 dengan kriteria baik, 

meningkat pada siklus II dengan skor 21,75 dengan kriteria sangat baik. Skor pada 

siklus III pun meningkat menjadi 25,2 dengan kriteria sangat baik. Hal ini sesuai 
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dengan prinsip belajar yaitu perubahan perilaku (Hamdani, 2011:20). Perubahan 

perilaku dapat terjadi jika seseorang melakukan kegiatan. Oleh karena itu, 

meningkatnya aktivitas siswa tiap siklus, menunjukkan adanya interaksi belajar 

mengajar. 

Adapun penjelasan aktivitas siswa tiap indikator dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan emotional 

activities) 

Indikator mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental dan 

emotional activities) memperoleh rata-rata skor tetap sebesar 4 pada siklus I, 

siklus II, dan siklus III. Hasil tersebut diperoleh dari 24 siswa mendapatkan skor 

4, karena seluruh deskriptor tampak, yaitu: (1) siswa datang tepat waktu, (2) siswa 

tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing, (3) siswa berdoa bersama, dan (4) 

siswa menyiapkan buku dan alat tulis. Deskriptor tersebut sesuai dengan 

pengelompokan aktivitas siswa oleh Diedrich (dalam Asyhar:88) bahwa 

emotional activities terdiri dari aktivitas menaruh minat, merasa gembira, bosan, 

bersemangat, tenang, gugup dan mental activities terdiri dari aktivitas mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis, mengambil keputusan. Aktivitas emosional 

dan aktivitas mental pada indikator mempersiapkan diri sebelum mengikuti 

pembelajaran, juga diperkuat oleh pendapat Rusman (2012:80), bahwa perlu 

menciptakan pra kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya. 
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2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(visual activities, listening activities dan emotional activities) 

Indikator memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia 

interaktif (visual activities, listening activities dan emotional activities) 

memperoleh rata-rata skor tetap sebesar 4 pada siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Hasil tersebut diperoleh dari 24 siswa mendapatkan skor 4, karena seluruh 

deskriptor tampak, yaitu: (1) siswa mengamati tayangan dalam multimedia 

interaktif (visual activities dan listening activities), (2) siswa melaksanakan 

instruksi dalam multimedia interaktif (visual activities dan listening activities), (3) 

siswa aktif mencatat informasi penting dari multimedia interaktif (visual 

activities, emotional activities, dan listening activities), (4) siswa semangat dalam 

berinteraksi melalui multimedia interaktif (emotional activities). 

Rousseau (dalam Sardiman, 2012:96) menjelaskan bahwa pengetahuan harus 

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, 

dengan bekerja sendiri. Kegiatan siswa yang mengamati tayangan dan mencatat 

sendiri pada pembelajaran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses belajar 

aktif sehingga berdampak terhadap hasil belajar yang memuaskan. Darsono 

(dalam Hamdani, 2011:22) menambahkan bahwa belajar merupakan pengalaman 

sendiri dan bersifat individual. Pada aktivitas ini, siswa secara mandiri mengamati 

tayangan pada multimedia interaktif dan mencatat sendiri informasi penting yang 

didapatkan. Perhatian siswa terhadap pelajaran, membuat pelajaran yang 

diterimanya akan terhayati dan terolah dalam pikirannya, sehingga timbul 
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pengertian siswa untuk menyimpulkan pengetahuan yang diterimanya.(Daryanto, 

2010:165).  

3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 

Indikator aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral 

activities) memperoleh rata-rata skor pada siklus I 1,125 dengan kriteria cukup, 

meningkat pada siklus II 1,8 dengan kriteria cukup, dan meningkat kembali pada 

siklus III 2,25 dengan kriteria baik. Deskriptor pada indikator ini adalah (1) siswa 

mengangkat tangan saat bertanya maupun menjawab, (2) pertanyaan yang 

diajukan sesuai dengan materi pembelajaran, (3) siswa bertanya mengenai hal 

yang belum dipahami, dan (4) siswa menanggapi jawaban teman ataupun guru. 

Aktivitas tanya jawab belum menunjukkan hasil sempurna dikarenakan siswa 

masih merasa malu. Aktivitas tanya jawab menurut pendapat Frobel (dalam 

Sardiman, 2012:96), anak harus bekerja sendiri, harus berpikir dan berbuat untuk 

dapat belajar. Aktivitas tanya jawab dalam proses pembelajaran merupakan cara 

pembelajaran aktif menunjukkan adanya partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran (Murni, 2010:100). 

4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan motor 

activities) 

Indikator membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan 

motor activities memperoleh rata-rata skor siklus I 1,67 dengan kriteria cukup, 

dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan skor 4 kriteria sangat baik. 

Siklus III mengalami perolehan yang tetap dari siklus II. Keempat deskriptor pada 

indikator ini, yaitu (1) siswa aktif bekerja sesuai dengan tugasnya dalam 
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kelompok, (2) siswa membuat produk mind mapping dengan menarik, (3) siswa 

tertib selama membuat produk mind mapping, (4) siswa dapat menyelesaikan 

pembuatan produk tepat waktu. 

Berdasarkan hasil analisis angket, 92% siklus I, 100% siklus II, dan 100% 

siklus III, siswa aktif dalam membuat mind mapping. Aktivitas membuat mind 

mapping secara berkelompok melibatkan aktivitas menggambar dan motorik. 

Gagne menyatakan bahwa proses pembelajaran yang melibatkan motorik siswa, ia 

telah belajar dari tingkat mudah sampai yang kompleks. Belajar tidak hanya 

pemerolehan ranah kognitif, tetapi sebagai penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang diperoleh dari instruksi (Daryanto, 2010:12). 

5. Mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental activities) 

Indikator mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental 

activities) memperoleh rata-rata skor siklus I sebesar 3,04; siklus II sebesar 3; dan 

meningkat pada siklus III sebesar 4 dengan kriteria sangat baik. Deskriptornya 

adalah (1) siswa berani mempresentasikan produk mind mapping, (2) siswa 

mempresentasikan dihadapan seluruh temannya, (3) siswa mempresentasikan 

dengan jelas, dan (4) siswa menunjukkan produknya di kelas. 

Aktivitas mempresentasikan produk mind mapping melibatkan aktivitas oral 

dan mental. Deskriptor yang ditetapkan sesuai dengan penggolongan aktivitas 

oleh Diedrich dalam Asyhar (2012:87), bahwa oral activities, antara lain bertanya, 

menyatakan, mengeluarkan pendapat, memberi saran, berdiskusi, dan 

menginterupsi, sedangkan mental activities, contoh mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, mengambil keputusan, dan sebagainya. 
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Kemampuan siswa dalam mempresentasikan produk mind mapping di depan 

kelas dimaksudkan supaya siswa tidak hanya membuat mind mapping, tetapi juga 

menyampaikan hasil mind mapping. Aktivitas tersebut menambah kebermaknaan 

dalam belajar. Kebermaknaan belajar menurut Rusman (2012:253), terbukti 

berhasil memberikan kebermaknaan hingga jangka panjang. Pernyataan Rusman 

dikuatkan oleh Daryanto (2010:166) yang berpendapat bahwa siswa yang menjadi 

partisipasi aktif akan memiliki ilmu/pengetahuan yang baik pula.  

6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 

Indikator aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan 

listening activities) memperoleh rata-rata skor siklus I 0,75 dengan kriteria 

kurang, meningkat pada siklus II dengan skor 1,8 kriteria cukup, dan meningkat 

kembali pada siklus III dengan skor 3,75 kriteria sangat baik. Keempat deskriptor 

pada indikator ini antara lain: (1) siswa menanggapi hasil karya/produk kelompok 

lain, (2) siswa menyampaikan saran terhadap produk yang dikritik, (3) siswa 

berani menanggapi produk yang dipresentasikan, dan (4) siswa menerima dengan 

lapang dada tanggapan dari kelompok lain. 

Siswa belum seluruhnya berani mengevaluasi produk dan mampu menanggapi 

komentar dari siswa lain karena faktor dalam diri mereka yang masih malu untuk 

menyampaikan pendapat di depan kelas. Keberanian siswa merupakan aktivitas 

mental yang lebih diinginkan daripada aktif fisik. Aktif mental adalah tumbuhnya 

rasa tidak takut, salah satunya tidak takut memberikan tanggapan dan tidak takut 

mendapatkan komentar dari orang lain (Hamdani, 2011:109).   
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7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 

Indikator menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan 

writing activities) memperoleh rata-rata skor siklus I sebesar 1 dengan kriteria 

cukup, siklus II memperoleh skor 3,1 dengan kriteria baik, dan meningkat pada 

siklus III dengan skor 3,2 kriteria sangat baik. Deskriptor pada indikator ini adalah 

(1) siswa berpartisipasi memberikan pendapat dalam kegiatan menyimpulkan 

materi, (2) siswa mencatat simpulan yang diperoleh, (3) siswa mengerjakan tes 

formatif dengan tertib, (4) siswa senang mendapatkan tugas membuat mind 

mapping secara individu di rumah. 

Keterlibatan siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran yang rendah 

dikarenakan guru belum memberikan umpan dalam menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada siklus I akibat waktu pembelajaran yang melebihi 

perencanaan. Kegiatan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran merupakan 

faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil belajar (Murni, 2010:56). 

Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran berguna untuk 

merecall materi yang telah dipelajari sebelum mengerjakan tes kognitif. Oleh 

karena itu, aktivitas menyimpulkan materi tidak hanya sekedar melibatkan oral 

dan writing activities, tetapi juga mental activities. 

4.2.1.3 Hasil belajar siswa  

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif dari siklus I, siklus II dan siklus 

III dapat dilihat pada tabel 4.24 dan diagram pada gambar 4.24 sebagai berikut: 
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Tabel 4.24. 
Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Ranah Pencapaian Data 
Awal 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Kognitif Rata-rata kelas 62 65 73 79 
Nilai tertinggi 90 90 95 93 
Nilai terendah 30 22 25 57 
Jumlah siswa tuntas 9 15 19 23 
Jumlah siswa tidak tuntas 15 9 5 1 
Ketuntasan belajar 
klasikal 

37% 63% 79% 96% 

Kriteria Sedang Tinggi Tinggi Sangat 
Tinggi 

Afektif Rata-rata nilai karakter - 17 18,45 18,83 
 Kriteria - Sangat 

Baik 
Sangat 
Baik 

Sangat Baik 

Psikomotorik Rata-rata nilai produk - 57,9 72,6 81,8 
 Kriteria - Kurang Cukup Terampil 

 

 
Gambar 4.24. Rekapitulasi Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

 

Berdasarkan rekapitulasi peningkatan hasil belajar siswa pada tabel 4.24 

dan gambar 4.24, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Data awal 

ketuntasan belajar klasikal ranah kognitif sebesar 37%, meningkat pada siklus I 

dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 63%. Ketuntasan belajar klasikal pada 
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siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu ≥75% 

(Trianto, 2012:64). Oleh karena itu, permasalahan yang ditemukan pada siklus I 

diperbaiki untuk keberhasilan siklus II.  

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II meningkat menjadi 79% dengan 

nilai rata-rata 73. Hasil belajar ranah kognitif pada siklus II telah mencapai 

indikator keberhasilan, namun keterampilan guru dan aktivitas siswa masih ada 

yang belum tampak. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan pada siklus III. 

Ketuntasan belajar klasikal pada siklus III sebesar 96% dengan nilai rata-

rata sebesar 79. Keterampilan guru dan aktivitas siswa telah menunjukkan 

peningkatan, sehingga berdampak terhadap hasil belajar siklus III yang telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

Hasil belajar ranah afektif juga menunjukkan hasil peningkatan tiap siklus. 

Siklus I memperoleh nilai rata-rata 17 dengan kriteria sangat baik, siklus II 

memperoleh nilai rata-rata 18,45 dengan kriteria sangat baik, dan siklus III 

memperoleh nilai rata-rata 18,83 dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar ranah 

afektif menunjukkan bahwa karakter yang diharapkan dalam pembelajaran 

tercapai maksimal. Siswa menunjukkan karakter yang sangat baik, meskipun 

hanya diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS melalui model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif. Hal ini sesuai panduan Kemendiknas (2011), 

yang menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan 

karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti 

pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 

masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran 
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berbasis kerja, dan ICARE (Intoduction, Connection, Application, Reflection, 

Extension) dapat digunakan untuk pendidikan karakter. 

Hasil belajar ranah psikomotorik juga menunjukkan hasil peningkatan tiap 

siklus. Siklus I memperoleh nilai rata-rata produk sebesar 57,9 dengan kriteria 

kurang, siklus II memperoleh nilai rata-rata produk sebesar 72,6 dengan kriteria 

Cukup, dan siklus III memperoleh nilai rata-rata 81,8 dengan kriteria terampil. 

Peningkatan hasil belajar tiga ranah tiap siklus menunjukkan hasil belajar 

secara menyeluruh. Gagne (dalam Hamdani, 2011:68) mengungkapkan belajar 

adalah perubahan perilaku bukan sekedar memperoleh pengetahuan melainkan 

adanya perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Pendapat Gagne juga 

diperkuat oleh Winkel (dalam Purwanto, 2013:45), yang menyatakan hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya yang mengacu pada taksonomi tujuan yang dikembangkan oleh Bloom, 

Simpson, dan Harrow mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penilaian hasil belajar pada tiga ranah yang dijelaskan guru menjadikan 

siswa termotivasi dalam belajar. Selain itu, dengan evaluasi hasil belajar tiga 

ranah memudahkan guru untuk merefleksi hasil dari kegiatan pembelajaran. Hal 

ini disebabkan evaluasi akan memotivasi guru dan siswa untuk giat belajar dan 

meningkatkan proses berpikir. Evaluasi menggambarkan kemajuan siswa dan 

prestasinya, hasil rata-ratanya, dan juga sebagai bahan umpan balik bagi guru 

untuk memperbaiki dalam perencanaan maupun teknik penyajiannya (Daryanto, 

2010:168). 
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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 model mind mapping berbantuan multimedia interaktif pada siswa kelas V 

SD Gunungpati 01 Kota Semarang. Selain itu, implikasi yang diperoleh dari 

penelitian ini ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi 

pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar melalui model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. Mind mapping merupakan salah satu metode mengingat 

informasi atau ide yang berasal dari proses kerja otak dalam merekam informasi 

(Wolff, 2004). Model ini baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau 

untuk menemukan alternatif jawaban (Aqib, 2013:23). Keterlibatan siswa dalam 

membuat produk mind mapping meningkatkan pemahaman siswa. 

Multimedia interaktif merupakan gabungan dari berbagai kombinasi 

grafik, teks, suara, video, dan animasi yang bersatu menampilkan informasi, 

pesan, atau isi pelajaran (Arsyad, 2013:162). Multimedia interaktif memberikan 

pengalaman belajar yang lengkap bagi siswa dengan karakteristik yang berbeda-

beda. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif melibatkan siswa untuk menuangkan kreativitasnya. Pembelajaran 
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diawali dengan pertanyaan apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran dan 

langkah pembelajaran, serta motivasi yang diberikan guru dengan aktivitas tepuk 

tangan atau bernyanyi bersama serta pemberian fasilitas multimedia interaktif tiap 

kelompok meja. Penggunaan multimedia interaktif menunjukkan usaha guru 

dalam bersikap profesional dan pemanfaatan fasilitas laptop yang telah dimiliki 

sekolah.  

Siswa mengamati secara mandiri tayangan pada multimedia interaktif dan 

dilanjutkan tanya jawab dan pemberian umpan balik oleh guru. Siswa 

mengumpulkan informasi dari multimedia interaktif dan buku teks pelajaran 

untuk membuat produk mind mapping secara berkelompok. Siswa menuangkan 

kreativitasnya dengan ragam warna yang menarik. Setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk mempresentasikan produk yang telah dibuat dan berhak 

memberikan komentar dan menanggapi produk yang dipresentasikan. Keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran, akan menimbulkan kebermaknaan belajar, 

sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa. 

4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

 Peningkatan kualitas pembelajaran IPS dipengaruhi oleh keterampilan 

guru dalam menggunakan variasi dan menginovasikan kegiatan pembelajaran. 

Pernyataan tersebut sesuai pendapat Rusman (2012:22) yang menyatakan bahwa, 

guru harus mampu mengelola pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang 

bermakna dan berhasil guna. Pengelolaan pembelajaran tersebut sebagai bukti 

guru memiliki kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran yang meliputi kemampuan menguasai kepribadian siswa, 
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perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi pembelajaran dengan 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh guru dengan menggunakan model 

pembelajaran inovatif dan media pembelajaran interaktif (Rifa’I, 2009:7). 

Kondisi awal pembelajaran didesain secara langsung tanpa adanya tahapan 

dari apersepsi, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tindakan dalam penelitian 

ini menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran secara runtut dengan 

memberikan apersepsi di awal pembelajaran. Apersepsi digunakan untuk 

mengkonstruksi pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan pengetahuan yang 

akan diperolehnya. Kegiatan inti menentut guru berinovasi dalam melaksanakan 

elaborasi menggunakan model pembelajaran inovatif, salah satunya adalah model 

mind mapping. Multimedia interaktif yang dibuat guru dimanfaatkan saat kegiatan 

eksplorasi pembelajaran. Guru sebagai fasilitator menerapkan model 

pembelajaran inovatif dan media pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif terbukti mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih 

lanjut sebagai mutu berkelanjutan. 
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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 model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif pada siswa kelas V SD Gunungpati 01 Kota Semarang, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Keterampilan guru siklus I memperoleh skor 28 dengan 

kriteria sangat baik, meningkat pada siklus II dengan skor 32 dengan kriteria 

sangat baik pula, meskipun masih terdapat 1 indikator yang memperoleh skor 

0 karena kolaborator belum mengerti keempat deskriptor dalam indikator 

keterampilan pemberian penguatan, sehingga peneliti dianggap belum 

memberikan penguatan. Keterampilan guru siklus III meningkat dengan skor 

35 kriteria sangat baik, namun indikator keterampilan menutup pelajaran 

mengalami penurunan dari siklus II karena peneliti hanya menetapkan 

perencanaan tindakan hingga siklus III, sehingga pertemuan selanjutnya 

diputuskan setelah refleksi siklus III. Karena, hasil penelitian keterampilan 

guru selalu mencapai indikator keberhasilan dengan kategori sekurang-

kurangnya 18 ≤ skor < 27 dengan kriteria sangat baik, sehingga penelitian 

hingga siklus III. 
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2. Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mendapat skor 15,6 dengan 

kriteria baik, meningkat pada siklus II dengan skor 21,75 dengan kriteria 

sangat baik. Skor pada siklus III meningkat menjadi 25,2 dengan kriteria 

sangat baik. Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator keberhasilan 

dengan kategori sekurang-kurangnya 14 ≤ skor < 21 

3. Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hasil ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh pada 

siklus I sebesar 63% dengan nilai rata-rata 65, meningkat pada siklus II 

sebesar 79% dengan nilai rata-rata 73. Ketuntasan belajar klasikal pada siklus 

III meningkat menjadi 96% dengan nilai rata-rata 79. 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka hipotesis penelitian yaitu model 

mind mapping berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan keterampilan 

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

kelas V SD Gunungpati 01 dinyatakan diterima. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan penelitian tindakan kelas yang dibuat peneliti terhadap 

pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD 

Gunungpati 01, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penerapan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif terbukti 

dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS. Guru 
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hendaknya dapat menerapkan model tersebut sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. 

2. Penerapan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif terbukti 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Siswa 

hendaknya mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan terlibat dalam proses 

pembelajaran seperti pada pelaksanaan pembelajaran IPS melalui mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif. 

3. Penelitian tindakan kelas melalui model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif  terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar sekolah hendaknya 

memberikan perhatian pada segala aspek terutama pengembangan kompetensi 

guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran inovatif yang berdampak 

terhadap kualitas pembelajaran. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 
Judul Penelitian: Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Mind 

Mapping Berbatuan Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas V SD Gunungpati 01 
Kota Semarang 

 
No. Variabel Indikator Sumber Alat/ Instrumen 

pengumpul 
data 

1. Keterampilan 
guru dalam 
pembelajaran 
IPS 
menggunakan 
model mind 
mapping 
berbantuan 
multimedia 
interaktif 

1. Membuka pelajaran 
(Keterampilan 
membuka pelajaran) 

2. Menggunakan 
multimedia interaktif 
(keterampilan 
mengadakan variasi) 

3. Menjelaskan materi 
(Keterampilan 
menjelaskan) 

4. Mengajar siswa 
persorangan 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 

5. Kemampuan 
melakukan tanya jawab 
dengan siswa 
(Keterampilan 
bertanya) 

6. Pengkondisian kelas 
saat membentuk 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola kelas) 

7. Kemampuan 
membimbing kelompok 
siswa membuat 
mapping (keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 

8. Kemampuan memberi 
penghargaan kepada 
siswa (Keterampilan 
memberikan 
penguatan) 

9. Kemampuan menutup 

1. Guru 
2. Foto 
3. Video 

1. Lembar 
pengamatan 

2. Catatan 
lapangan 

3. Wawancara  

Lampiran 1. 
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pelajaran (keterampilan 
menutup pembelajaran) 

2. Aktivitas siswa 
dalam 
pembelajaran 
IPS 
menggunakan 
model mind 
mapping 
berbantuan 
multimedia 
interaktif 

1. Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (Mental 
activities) 

2. Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia 
interaktif (Visual 
activities, listening 
activities dan emotional 
activities) 

3. Aktif dalam melakukan 
tanya jawab (listening 
activities dan oral 
activities) 

4. Membuat produk mind 
mapping secara 
berkelompok (Drawing 
dan Motor activities) 

5. Mempresentasikan 
produk mind mapping 
(Oral dan Mental 
activities) 

6. Aktif mengevaluasi 
produk yang 
ditampilkan (mental, 
oral, dan listening 
activities) 

7. Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan 
writing activities) 

1. Siswa 
2. Foto 

Video 

1. Lembar 
pengmatan 

2. Catatan 
lapangan 

3. Lembar 
pengamatan 
karakter 

4. Angket 
 

3. Hasil belajar 
siswa dalam 
pembelajaran 
IPS 
menggunakan 
model mind 
mapping 
berbantuan 
multimedia 
interaktif 

2.2.1 Menjelaskan 
pentingnya perumusan 
dasar negara (C2) 
2.2.2 Membandingkan isi 
rumusan Piagam Jakarta 
dengan rumusan Pancasila 
(C5) 
2.2.3 Membuat mind 
mapping kronologi 
peristiwa perumusan dasar 
negara Republik Indonesia 
(C6) 

a. Siswa 
b. Foto 
c. Doku

men 

a. Lembar soal 
tertulis 
b. Lembar 
penilaian 
produk mind 
mapping 
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2.3.1 Menganalisis reaksi 
tokoh Indonesia tentang 
berita kekalahan Jepang 
(C4) 
2.3.2 Menentukan peranan 
tokoh dalam peristiwa 
Rengasdengklok (C3) 
2.3.3  Menceritakan 
proses penyusunan teks 
proklamasi (C2) 
2.3.4 Menyebutkan 
peranan tokoh dalam 
peristiwa proklamasi 
kemerdekaan (C1) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 

Siklus: I 

 Nama Guru : Tianida Nilamsari 

 Nama SD : SD Gunungpati 01 

 Hari/Tanggal : Kamis, 6 Maret 2014 

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 
pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

(Rusman, 2012:98) 

Indikator Deskriptor Tampak Skor 
1. Membuka 

pelajaran 
(Keterampilan 
membuka 
pelajaran) 

a. Guru melakukan apersepsi  

 
b. Guru menyampaikan pokok materi dan 
langkah kegiatan pembelajaran 

 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
d. Guru memotivasi siswa   

2. Menggunakan 
multimedia 
interaktif 
(keterampilan 
mengadakan 
variasi) 

a. Guru membuat multimedia interaktif 
sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 

 

b. Guru menggunakan multimedia interaktif 
secara berkesinambungan 

 

c. Guru menggunakan multimedia interaktif 
yang telah direncanakan dan secara eksplisit 
dicantumkan dalam RPP 

 

d. Guru membuat multimedia interaktif 
mengandung unsur audio dan visual 

 

3. Menjelaskan 
materi 
(Keterampilan 
menjelaskan) 

a. Guru merencanakan penjelasan dalam 
RPP 

 

 b. Guru menjelaskan menggunakan bahasa 
yang jelas dan mudah dipahami 

 

c. Guru menjelaskan dengan memberi  

Lampiran 2. 
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tekanan pada topik utama 
d. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menunjukkan 
ketidakmengertian siswa ketika penjelasan 
diberikan (balikan) 

 

4. Mengajar 
siswa 
persorangan 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 

a. Guru mampu mengadakan pendekatan 
secara pribadi 

 

 
b. Guru dapat mengorganisasi siswa secara 
perseorangan 

 

c. Guru membimbing dan memudahkan 
belajar siswa 

 

d. Guru bertindak sebagai supervisor  
5. Kemampuan 

melakukan 
tanya jawab 
dengan siswa 
(Keterampilan 
bertanya) 

a. Guru mengungkapkan pertanyaan secara 
jelas dan singkat 

 

 

b. Guru menyebarkan pertanyaan ke kelas, 
setelah itu ke perseorangan 

 

c. Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
berpikir 

 

d. Guru memberikan tuntunan/ gambaran 
jawaban yang diharapkan 

 

6. Pengkondisian 
kelas saat 
membentuk 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas) 

a. Guru memberi petunjuk yang jelas 
kepada siswa saat hendak berkelompok 

 

 
b. Guru memusatkan perhatian kelompok  
c. Guru menunjukkan sikap tanggap  
d. Guru menegur siswa yang berperilaku 
menyimpang 

 

7. Kemampuan 
membimbing 
kelompok 
siswa membuat 
mapping 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok 
kecil) 

a. Guru memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan atau topik kerja kelompok 

 

 

b. Guru memberikan informasi tambahan 
mengenai contoh produk mind mapping 

 

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk 
berpartisipasi 

 

d. Guru mengajak siswa menilai proses 
hingga hasil produk mind mapping 

 

8. Kemampuan 
memberi 
penghargaan 
kepada siswa 
(Keterampilan 
memberikan 
penguatan) 

a. Guru memberi penguatan pribadi tertentu 
secara jelas 

 

 

b. Guru memberi penguatan kepada 
kelompok siswa dari yang produk paling 
menarik hingga produk yang kurang 
menarik 

 

c. Guru memberi penguatan segera setelah 
respon dari siswa 

 

d. Guru menggunakan variasi dalam  
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penggunaan penguatan (verbal maupun 
gestural) 

9. Kemampuan 
menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pembelajaran) 

a. Guru melibatkan siswa menyimpulkan 
pembelajaran 

 

 b. Guru memberikan tes formatif  
c. Guru memberikan tindak lanjut  
d. Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 

Jumlah Skor  
Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru  

Tingkat Keberhasilan  
Perhitungan Skor 
Skor tertinggi (T) :  9 x 4 = 36 
Skor terendah  (R) :  9 x 0 = 0 
Letak Q1 = 1

4
 (n)          Letak Q2 = 2

4
 (n) 

    = 1
4
 (36)                                 = 2

4
 (36) 

 = 9 = 18     
Nilai Q1 = 9 Nilai Q2  = 18 
Letak Q3 = ¾  (n) Letak Q4 = T = 36 
     = ¾ 

 
(36) 

     = 27 
Nilai Q3 = 27 

Kriteria Penilaian Keberhasilan Keterampilan Guru 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru Tingkatan Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
 Semarang, 6 Maret 2014 
        Kolaborator, 

 
(Murtofiah, S.Pd.) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 

Siklus: II 

 Nama Guru : Tianida Nilamsari 

 Nama SD : SD Gunungpati 01 

 Hari/Tanggal : Kamis, 11 Maret 2014 

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 
pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

(Rusman, 2012:98) 

Indikator Deskriptor Tampak Skor 
1. Membuka 

pelajaran 
(Keterampilan 
membuka 
pelajaran) 

a. Guru melakukan apersepsi  

 
b. Guru menyampaikan pokok materi dan 
langkah kegiatan pembelajaran 

 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
d. Guru memotivasi siswa   

2. Menggunakan 
multimedia 
interaktif 
(keterampilan 
mengadakan 
variasi) 

a. Guru membuat multimedia interaktif 
sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 

 

b. Guru menggunakan multimedia interaktif 
secara berkesinambungan 

 

c. Guru menggunakan multimedia interaktif 
yang telah direncanakan dan secara eksplisit 
dicantumkan dalam RPP 

 

d. Guru membuat multimedia interaktif 
mengandung unsur audio dan visual 

 

3. Menjelaskan 
materi 
(Keterampilan 
menjelaskan) 

a. Guru merencanakan penjelasan dalam 
RPP 

 

 b. Guru menjelaskan menggunakan bahasa 
yang jelas dan mudah dipahami 

 

c. Guru menjelaskan dengan memberi  

Lampiran 3. 
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tekanan pada topik utama 
d. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menunjukkan 
ketidakmengertian siswa ketika penjelasan 
diberikan (balikan) 

 

4. Mengajar 
siswa 
persorangan 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 

a. Guru mampu mengadakan pendekatan 
secara pribadi 

 

 
b. Guru dapat mengorganisasi siswa secara 
perseorangan 

 

c. Guru membimbing dan memudahkan 
belajar siswa 

 

d. Guru bertindak sebagai supervisor  
5. Kemampuan 

melakukan 
tanya jawab 
dengan siswa 
(Keterampilan 
bertanya) 

a. Guru mengungkapkan pertanyaan secara 
jelas dan singkat 

 

 

b. Guru menyebarkan pertanyaan ke kelas, 
setelah itu ke perseorangan 

 

c. Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
berpikir 

 

d. Guru memberikan tuntunan/ gambaran 
jawaban yang diharapkan 

 

6. Pengkondisian 
kelas saat 
membentuk 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas) 

a. Guru memberi petunjuk yang jelas 
kepada siswa saat hendak berkelompok 

 

 
b. Guru memusatkan perhatian kelompok  
c. Guru menunjukkan sikap tanggap  
d. Guru menegur siswa yang berperilaku 
menyimpang 

 

7. Kemampuan 
membimbing 
kelompok 
siswa membuat 
mapping 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok 
kecil) 

a. Guru memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan atau topik kerja kelompok 

 

 

b. Guru memberikan informasi tambahan 
mengenai contoh produk mind mapping 

 

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk 
berpartisipasi 

 

d. Guru mengajak siswa menilai proses 
hingga hasil produk mind mapping 

 

8. Kemampuan 
memberi 
penghargaan 
kepada siswa 
(Keterampilan 
memberikan 
penguatan) 

a. Guru memberi penguatan pribadi tertentu 
secara jelas 

 

 

b. Guru memberi penguatan kepada 
kelompok siswa dari yang produk paling 
menarik hingga produk yang kurang 
menarik 

 

c. Guru memberi penguatan segera setelah 
respon dari siswa 

 

d. Guru menggunakan variasi dalam  
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penggunaan penguatan (verbal maupun 
gestural) 

9. Kemampuan 
menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pembelajaran) 

a. Guru melibatkan siswa menyimpulkan 
pembelajaran 

 

 b. Guru memberikan tes formatif  
c. Guru memberikan tindak lanjut  
d. Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 

Jumlah Skor  
Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru  

Tingkat Keberhasilan  
Perhitungan Skor 
Skor tertinggi (T) :  9 x 4 = 36 
Skor terendah  (R) :  9 x 0 = 0 
Letak Q1 = 1

4
 (n)          Letak Q2 = 2

4
 (n) 

    = 1
4
 (36)                                 = 2

4
 (36) 

 = 9 = 18     
Nilai Q1 = 9 Nilai Q2  = 18 
Letak Q3 = ¾  (n) Letak Q4 = T = 36 
     = ¾ 

 
(36) 

     = 27 
Nilai Q3 = 27 

Kriteria Penilaian Keberhasilan Keterampilan Guru 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru Tingkatan Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
 Semarang, 11 Maret 2014 
        Kolaborator, 

 
(Murtofiah, S.Pd.) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 

Siklus: III 

 Nama Guru : Tianida Nilamsari 

 Nama SD : SD Gunungpati 01 

 Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2014 

Petunjuk:  

1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 
pengamatan ini! 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 

skor 1, jika satu deskriptor tampak 

skor 2, jika dua deskriptor tampak 

skor 3, jika tiga deskriptor tampak 

skor 4, jika empat deskriptor tampak 

(Rusman, 2012:98) 

Indikator Deskriptor Tampak Skor 
1. Membuka 

pelajaran 
(Keterampilan 
membuka 
pelajaran) 

a. Guru melakukan apersepsi  

 
b. Guru menyampaikan pokok materi dan 
langkah kegiatan pembelajaran 

 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
d. Guru memotivasi siswa   

2. Menggunakan 
multimedia 
interaktif 
(keterampilan 
mengadakan 
variasi) 

a. Guru membuat multimedia interaktif 
sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 

 

b. Guru menggunakan multimedia interaktif 
secara berkesinambungan 

 

c. Guru menggunakan multimedia interaktif 
yang telah direncanakan dan secara eksplisit 
dicantumkan dalam RPP 

 

d. Guru membuat multimedia interaktif 
mengandung unsur audio dan visual 

 

3. Menjelaskan 
materi 
(Keterampilan 
menjelaskan) 

a. Guru merencanakan penjelasan dalam 
RPP 

 

 b. Guru menjelaskan menggunakan bahasa 
yang jelas dan mudah dipahami 

 

c. Guru menjelaskan dengan memberi  

Lampiran 4. 
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tekanan pada topik utama 
d. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menunjukkan 
ketidakmengertian siswa ketika penjelasan 
diberikan (balikan) 

 

4. Mengajar 
siswa 
persorangan 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 

a. Guru mampu mengadakan pendekatan 
secara pribadi 

 

 
b. Guru dapat mengorganisasi siswa secara 
perseorangan 

 

c. Guru membimbing dan memudahkan 
belajar siswa 

 

d. Guru bertindak sebagai supervisor  
5. Kemampuan 

melakukan 
tanya jawab 
dengan siswa 
(Keterampilan 
bertanya) 

a. Guru mengungkapkan pertanyaan secara 
jelas dan singkat 

 

 

b. Guru menyebarkan pertanyaan ke kelas, 
setelah itu ke perseorangan 

 

c. Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
berpikir 

 

d. Guru memberikan tuntunan/ gambaran 
jawaban yang diharapkan 

 

6. Pengkondisian 
kelas saat 
membentuk 
kelompok 
(keterampilan 
mengelola 
kelas) 

a. Guru memberi petunjuk yang jelas 
kepada siswa saat hendak berkelompok 

 

 
b. Guru memusatkan perhatian kelompok  
c. Guru menunjukkan sikap tanggap  
d. Guru menegur siswa yang berperilaku 
menyimpang 

 

7. Kemampuan 
membimbing 
kelompok 
siswa membuat 
mapping 
(keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok 
kecil) 

a. Guru memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan atau topik kerja kelompok 

 

 

b. Guru memberikan informasi tambahan 
mengenai contoh produk mind mapping 

 

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk 
berpartisipasi 

 

d. Guru mengajak siswa menilai proses 
hingga hasil produk mind mapping 

 

8. Kemampuan 
memberi 
penghargaan 
kepada siswa 
(Keterampilan 
memberikan 
penguatan) 

a. Guru memberi penguatan pribadi tertentu 
secara jelas 

 

 

b. Guru memberi penguatan kepada 
kelompok siswa dari yang produk paling 
menarik hingga produk yang kurang 
menarik 

 

c. Guru memberi penguatan segera setelah 
respon dari siswa 

 

d. Guru menggunakan variasi dalam  
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penggunaan penguatan (verbal maupun 
gestural) 

9. Kemampuan 
menutup 
pelajaran 
(keterampilan 
menutup 
pembelajaran) 

a. Guru melibatkan siswa menyimpulkan 
pembelajaran 

 

 b. Guru memberikan tes formatif  
c. Guru memberikan tindak lanjut  
d. Guru menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

 

Jumlah Skor  
Kualifikasi Kinerja Keterampilan Guru  

Tingkat Keberhasilan  
Perhitungan Skor 
Skor tertinggi (T) :  9 x 4 = 36 
Skor terendah  (R) :  9 x 0 = 0 
Letak Q1 = 1

4
 (n)          Letak Q2 = 2

4
 (n) 

    = 1
4
 (36)                                 = 2

4
 (36) 

 = 9 = 18     
Nilai Q1 = 9 Nilai Q2  = 18 
Letak Q3 = ¾  (n) Letak Q4 = T = 36 
     = ¾ 

 
(36) 

     = 27 
Nilai Q3 = 27 

Kriteria Penilaian Keberhasilan Keterampilan Guru 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Keterampilan Guru Tingkatan Keberhasilan 

27 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik (SB) Berhasil 
18 ≤ skor < 27 Baik (B) Berhasil 
9 ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 9 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
 Semarang, 13 Maret 2014 
        Kolaborator, 

 
(Murtofiah, S.Pd.) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
Siklus: I  

Nama Siswa : ........................................................  
Nomor urut : ........................................................   
Hari/Tanggal : ........................................................  

Petunjuk:  
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 

pengamatan ini! 
2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 
skor 1, jika satu deskriptor tampak 
skor 2, jika dua deskriptor tampak 
skor 3, jika tiga deskriptor tampak 
skor 4, jika empat deskriptor tampak 
(Rusman, 2012:98)  

Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (mental 
dan emotional 
activities) 

1. Siswa datang tepat waktu   
2. Siswa berdoa bersama  
3. Siswa tertib dan rapi di tempat 
duduk masing-masing 

 

4. Siswa menyiapkan buku dan alat 
tulis 

 

2. Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia 
interaktif (Visual 
activities, listening 
activities dan emotional 
activities) (mengamati) 

1. Siswa mengamati tayangan dalam 
multimedia interaktif 

  

2. Siswa melaksanakan instruksi 
dalam multimedia interaktif 

 

3. Siswa aktif mencatat informasi 
penting dari multimedia interaktif 

 

4. Siswa semangat dalam berinteraksi 
melalui multimedia interaktif 

 

3. Aktif dalam 
melakukan tanya jawab 
(listening activities, 
mental activities dan 
oral activities) 
(menanya dan 
mengumpulkan 
informasi) 

1. Siswa mengangkat tangan saat 
bertanya maupun menjawab 

  

2. Pertanyaan yang diajukan sesuai 
dengan materi pembelajaran 

 

3. Siswa bertanya mengenai hal yang 
belum dipahami  

 

4. Siswa menanggapi jawaban teman 
ataupun guru 

 

Lampiran 5. 
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4. Membuat produk 
mind mapping secara 
berkelompok (drawing 
dan motor activities) 
(mengasosiasi)  

1. Siswa aktif bekerja sesuai dengan 
tugasnya dalam kelompok 

  

2. Siswa membuat produk mind 
mapping dengan menarik 

 

3. Siswa tertib selama membuat 
produk mind mapping 

 

4. Siswa dapat menyelesaikan 
pembuatan produk tepat waktu 

 

5.Mempresentasikan 
produk mind mapping 
(oral dan mental 
activities) 
(mengkomunikasikan) 

1. Siswa berani mempresentasikan 
produk mind mapping 

  

2. Siswa mempresentasikan dihadapan 
seluruh temannya 

 

3. Siswa mempresentasikan dengan 
jelas 

 

4. Siswa menunjukkan produknya di 
kelas 

 

6. Aktif mengevaluasi 
produk yang 
ditampilkan (mental, 
oral, dan listening 
activities) 

1. Siswa menanggapi hasil 
karya/produk kelompok lain 

  

2. Siswa menyampaikan saran 
terhadap produk yang dikritik 

 

3. Siswa berani menanggapi produk 
yang dipresentasikan 

 

4. Siswa menerima dengan lapang 
dada tanggapan dari kelompok lain  

 

7. Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan 
writing activities) 

1. Siswa berpartisipasi memberikan 
pendapat dalam kegiatan 
menyimpulkan materi  

  

2. Siswa mencatat simpulan yang 
diperoleh  

 

3. Siswa mengerjakan tes formatif 
dengan tertib 

 

4. Siswa senang mendapatkan tugas 
membuat mind mapping secara 
individu di rumah 

 

Jumlah Skor  
Kualifikasi Kinerja Aktivitas Siswa  

Tingkatan Keberhasilan  
Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  7 x 4 = 28 

Skor terendah  (R) :  7 x 0 = 0 

n = (T - R)  

   = (28 - 0)  

   = 28 
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Letak Q1 = 1
4
 (n)          Letak Q2 = 2

4
 (n) 

    = 14 (28)                                 = 2
4 (28) 

 = 7 = 14     

Nilai Q1 = 7 Nilai Q2  = 14 

Letak Q3 = ¾  (n) Letak Q4 = T = 28 

     = ¾ 
 
(28) 

     = 21 

Nilai Q3 = 21 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Semarang, 6 Maret 2014 

Observer, 

 
(Mia Fitri A.) 

  

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkatan Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang Tidak Berhasil 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 
 

No. Nama Skor Indikator Jumlah Kualifikasi 1 2 3 4 5 6 7 
1 D N H 4 4 0 1 4 0 1 14 Baik 
2 E W S 4 4 0 2 4 0 1 15 Baik 
3 M B 4 4 0 2 4 0 1 15 Baik 
4 A A 4 4 0 1 2 0 1 12 Cukup 
5 Z L 4 4 0 1 2 0 1 12 Cukup 
6 N K 4 4 0 1 0 0 1 10 Cukup 
7 B L A 4 4 3 3 4 0 1 19 Baik 
8 A K 4 4 2 1 0 0 1 12 Cukup 
9 A F 4 4 4 2 0 3 1 18 Baik 

10 A N D 4 4 3 2 4 3 1 21 Sangat Baik 
11 A I S 4 4 0 2 4 0 1 15 Baik 
12 E I 4 4 4 3 4 0 1 20 Baik 
13 E Z K 4 4 0 2 4 0 1 15 Baik 
14 E C F 4 4 0 2 0 0 1 11 Cukup 
15 E D S 4 4 4 1 4 3 1 21 Sangat Baik 
16 M H 4 4 4 2 4 0 1 19 Baik 
17 M A S 4 4 0 1 4 3 1 17 Baik 
18 R O 4 4 3 2 4 3 1 21 Sangat Baik 
19 R W R 4 4 0 1 3 0 1 13 Cukup 
20 S R 4 4 0 2 4 3 1 18 Baik 
21 V N R 4 4 0 2 4 0 1 15 Baik 
22 A S S 4 4 0 1 4 0 1 14 Baik 
23 K M 4 4 0 1 3 0 1 13 Cukup 
24 A J P P 4 4 0 2 3 0 1 14 Baik 

Rata-rata 4 4 1.13 1.67 3.04 0.75 1.00 15.6 Baik 
 
Keterangan: 
Indikator aktivitas siswa yang diamati: 
1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (Mental activities) 
2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(Visual activities, listening activities dan emotional activities) 
3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 
4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (Drawing dan Motor 

activities) 
5. Mempresentasikan produk mind mapping (Oral dan Mental activities) 
6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 
7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 
 
 
 

Lampiran 6. 
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Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (SB) Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik (B) Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
Semarang, 6 Maret 2014 
Observer/ Teman sejawat, 

 
(Mia Fitri A.) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
Siklus: II  

Nama Siswa : ........................................................  
Nomor urut : ........................................................   
Hari/Tanggal : ........................................................  

Petunjuk:  
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 

pengamatan ini! 
2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 
skor 1, jika satu deskriptor tampak 
skor 2, jika dua deskriptor tampak 
skor 3, jika tiga deskriptor tampak 
skor 4, jika empat deskriptor tampak 
(Rusman, 2012:98)  

Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (Mental 
dan emotional 
activities) 

1. Siswa datang tepat waktu   
2. Siswa berdoa bersama  
3. Siswa tertib dan rapi di tempat 
duduk masing-masing 

 

4. Siswa menyiapkan buku dan alat 
tulis 

 

2. Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia 
interaktif (Visual 
activities, listening 
activities dan emotional 
activities) (mengamati) 

1. Siswa mengamati tayangan dalam 
multimedia interaktif 

  

2. Siswa melaksanakan instruksi 
dalam multimedia interaktif 

 

3. Siswa aktif mencatat informasi 
penting dari multimedia interaktif 

 

4. Siswa semangat dalam berinteraksi 
melalui multimedia interaktif 

 

3. Aktif dalam 
melakukan tanya jawab 
(listening activities, 
mental activities dan 
oral activities) 
(menanya dan 
mengumpulkan 
informasi) 

1. Siswa mengangkat tangan saat 
bertanya maupun menjawab 

  

2. Pertanyaan yang diajukan sesuai 
dengan materi pembelajaran 

 

3. Siswa bertanya mengenai hal yang 
belum dipahami  

 

4. Siswa menanggapi jawaban teman 
ataupun guru 

 

Lampiran 7. 
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4. Membuat produk 
mind mapping secara 
berkelompok (Drawing 
dan Motor activities) 
(mengasosiasi)  

1. Siswa aktif bekerja sesuai dengan 
tugasnya dalam kelompok 

  

2. Siswa membuat produk mind 
mapping dengan menarik 

 

3. Siswa tertib selama membuat 
produk mind mapping 

 

4. Siswa dapat menyelesaikan 
pembuatan produk tepat waktu 

 

5.Mempresentasikan 
produk mind mapping 
(Oral dan Mental 
activities) 
(mengkomunikasikan) 

1. Siswa berani mempresentasikan 
produk mind mapping 

  

2. Siswa mempresentasikan dihadapan 
seluruh temannya 

 

3. Siswa mempresentasikan dengan 
jelas 

 

4. Siswa menunjukkan produknya di 
kelas 

 

6. Aktif mengevaluasi 
produk yang 
ditampilkan (mental, 
oral, dan listening 
activities) 

1. Siswa menanggapi hasil 
karya/produk kelompok lain 

  

2. Siswa menyampaikan saran 
terhadap produk yang dikritik 

 

3. Siswa berani menanggapi produk 
yang dipresentasikan 

 

4. Siswa menerima dengan lapang 
dada tanggapan dari kelompok lain  

 

7. Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan 
writing activities) 

1. Siswa berpartisipasi memberikan 
pendapat dalam kegiatan 
menyimpulkan materi  

  

2. Siswa mencatat simpulan yang 
diperoleh  

 

3. Siswa mengerjakan tes formatif 
dengan tertib 

 

4. Siswa senang mendapatkan tugas 
membuat mind mapping secara 
individu di rumah 

 

Jumlah Skor  
Kualifikasi Kinerja Aktivitas Siswa  

Tingkatan Keberhasilan  
Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  7 x 4 = 28 

Skor terendah  (R) :  7 x 0 = 0 

n = (T - R)  

   = (28 - 0)  

   = 28 
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Letak Q1 = 1
4
 (n)          Letak Q2 = 2

4
 (n) 

    = 14 (28)                                 = 2
4 (28) 

 = 7 = 14     

Nilai Q1 = 7 Nilai Q2  = 14 

Letak Q3 = ¾  (n) Letak Q4 = T = 28 

     = ¾ 
 
(28) 

     = 21 

Nilai Q3 = 21 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Semarang,    2014 

Observer, 

 

 

(   ) 

  

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkatan Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang Tidak Berhasil 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 
 

No. Nama Skor Indikator Jumlah Kualifikasi 1 2 3 4 5 6 7 
1 D N H 4 4 2 4 4 2 3 23 Sangat Baik 
2 E W S 4 4 2 4 2 1 3 20 Baik 
3 M B 4 4 2 4 2 1 2 19 Baik 
4 A A 4 4 2 4 2 1 2 19 Baik 
5 Z L 4 4 2 4 2 1 3 20 Baik 
6 N K 4 4 2 4 2 1 2 19 Baik 
7 B L A 4 4 4 4 4 2 4 26 Sangat Baik 
8 A K 4 4 2 4 4 3 4 25 Sangat Baik 
9 A F 4 4 1 4 4 2 4 23 Sangat Baik 

10 A N D 4 4 1 4 4 1 2 20 Baik 
11 A I S 4 4 2 4 2 3 2 21 Sangat Baik 
12 E I 4 4 1 4 2 3 4 22 Sangat Baik 
13 E Z K 4 4 1 4 2 2 3 20 Baik 
14 E C F 4 4 1 4 4 1 4 22 Sangat Baik 
15 E D S 4 4 2 4 4 1 4 23 Sangat Baik 
16 M H 4 4 2 4 2 3 3 22 Sangat Baik 
17 M A S 4 4 1 4 4 2 1 20 Baik 
18 R O 4 4 2 4 4 2 3 23 Sangat Baik 
19 R W R 4 4 1 4 2 2 2 19 Baik 
20 S R 4 4 2 4 4 3 4 25 Sangat Baik 
21 V N R 4 4 2 4 2 2 4 22 Sangat Baik 
22 A S S 4 4 2 4 4 3 4 25 Sangat Baik 
23 K M 4 4 2 4 2 1 4 21 Sangat Baik 
24 A J P P 4 4 2 4 4 1 4 23 Sangat Baik 

Rata-rata 4 4 1.79 4 3 1.83 3.13 21.75 Sangat Baik 
 
Keterangan: 
Indikator aktivitas siswa yang diamati: 
1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental activities) 
2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(Visual activities, listening activities dan emotional activities) 
3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 
4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan motor 

activities) 
5. Mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental activities) 
6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 
7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 
 
 

Lampiran 8. 
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Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (SB) Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik (B) Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
Semarang, 11 Maret 2014 
Observer/ Teman sejawat, 
 
 
 
(Wulan Pramita)
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
Siklus: III  

Nama Siswa : ........................................................  
Nomor urut : ........................................................   
Hari/Tanggal : ........................................................  

Petunjuk:  
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 

pengamatan ini! 
2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 
skor 1, jika satu deskriptor tampak 
skor 2, jika dua deskriptor tampak 
skor 3, jika tiga deskriptor tampak 
skor 4, jika empat deskriptor tampak 
(Rusman, 2012:98)  

Indikator Deskriptor Tampak Skor 

1. Mempersiapkan diri 
sebelum mengikuti 
pembelajaran (Mental 
dan emotional 
activities) 

1. Siswa datang tepat waktu   
2. Siswa berdoa bersama  
3. Siswa tertib dan rapi di tempat 
duduk masing-masing 

 

4. Siswa menyiapkan buku dan alat 
tulis 

 

2. Memperhatikan dan 
melaksanakan instruksi 
dalam multimedia 
interaktif (Visual 
activities, listening 
activities dan emotional 
activities) (mengamati) 

1. Siswa mengamati tayangan dalam 
multimedia interaktif 

  

2. Siswa melaksanakan instruksi 
dalam multimedia interaktif 

 

3. Siswa aktif mencatat informasi 
penting dari multimedia interaktif 

 

4. Siswa semangat dalam berinteraksi 
melalui multimedia interaktif 

 

3. Aktif dalam 
melakukan tanya jawab 
(listening activities, 
mental activities dan 
oral activities) 
(menanya dan 
mengumpulkan 
informasi) 

1. Siswa mengangkat tangan saat 
bertanya maupun menjawab 

  

2. Pertanyaan yang diajukan sesuai 
dengan materi pembelajaran 

 

3. Siswa bertanya mengenai hal yang 
belum dipahami  

 

4. Siswa menanggapi jawaban teman 
ataupun guru 

 

Lampiran 9. 
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4. Membuat produk 
mind mapping secara 
berkelompok (Drawing 
dan Motor activities) 
(mengasosiasi)  

1. Siswa aktif bekerja sesuai dengan 
tugasnya dalam kelompok 

  

2. Siswa membuat produk mind 
mapping dengan menarik 

 

3. Siswa tertib selama membuat 
produk mind mapping 

 

4. Siswa dapat menyelesaikan 
pembuatan produk tepat waktu 

 

5.Mempresentasikan 
produk mind mapping 
(Oral dan Mental 
activities) 
(mengkomunikasikan) 

1. Siswa berani mempresentasikan 
produk mind mapping 

  

2. Siswa mempresentasikan dihadapan 
seluruh temannya 

 

3. Siswa mempresentasikan dengan 
jelas 

 

4. Siswa menunjukkan produknya di 
kelas 

 

6. Aktif mengevaluasi 
produk yang 
ditampilkan (mental, 
oral, dan listening 
activities) 

1. Siswa menanggapi hasil 
karya/produk kelompok lain 

  

2. Siswa menyampaikan saran 
terhadap produk yang dikritik 

 

3. Siswa berani menanggapi produk 
yang dipresentasikan 

 

4. Siswa menerima dengan lapang 
dada tanggapan dari kelompok lain  

 

7. Menyimpulkan hasil 
kegiatan pembelajaran 
(oral, mental, dan 
writing activities) 

1. Siswa berpartisipasi memberikan 
pendapat dalam kegiatan 
menyimpulkan materi  

  

2. Siswa mencatat simpulan yang 
diperoleh  

 

3. Siswa mengerjakan tes formatif 
dengan tertib 

 

4. Siswa senang mendapatkan tugas 
membuat mind mapping secara 
individu di rumah 

 

Jumlah Skor  
Kualifikasi Kinerja Aktivitas Siswa  

Tingkatan Keberhasilan  
Perhitungan Skor 

Skor tertinggi (T) :  7 x 4 = 28 

Skor terendah  (R) :  7 x 0 = 0 

n = (T - R)  

   = (28 - 0)  

   = 28 
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Letak Q1 = 1
4
 (n)          Letak Q2 = 2

4
 (n) 

    = 14 (28)                                 = 2
4 (28) 

 = 7 = 14     

Nilai Q1 = 7 Nilai Q2  = 14 

Letak Q3 = ¾  (n) Letak Q4 = T = 28 

     = ¾ 
 
(28) 

     = 21 

Nilai Q3 = 21 

 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Semarang,    2014 

Observer, 

 

 

(   ) 

  

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkatan Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat baik Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang Tidak Berhasil 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 
 

No. Nama Skor Indikator Jumlah Kualifikasi 1 2 3 4 5 6 7 
1 D N H 4 4 3 4 4 3 3 25 Sangat Baik 
2 E W S 4 4 2 4 4 4 3 25 Sangat Baik 
3 M B 4 4 2 4 4 4 2 24 Sangat Baik 
4 A A 4 4 2 4 4 4 2 24 Sangat Baik 
5 Z L 4 4 2 4 4 4 3 25 Sangat Baik 
6 N K 4 4 2 4 4 4 2 24 Sangat Baik 
7 B L A 4 4 4 4 4 4 4 28 Sangat Baik 
8 A K 4 4 3 4 4 4 4 27 Sangat Baik 
9 A F 4 4 1 4 4 4 4 25 Sangat Baik 

10 A N D 4 4 1 4 4 4 2 23 Sangat Baik 
11 A I S 4 4 2 4 4 4 2 24 Sangat Baik 
12 E I 4 4 1 4 4 4 4 25 Sangat Baik 
13 E Z K 4 4 1 4 4 4 3 24 Sangat Baik 
14 E C F 4 4 1 4 4 4 4 25 Sangat Baik 
15 E D S 4 4 2 4 4 4 4 26 Sangat Baik 
16 M H 4 4 3 4 4 4 3 26 Sangat Baik 
17 M A S 4 4 1 4 4 4 3 24 Sangat Baik 
18 R O 4 4 2 4 4 4 3 25 Sangat Baik 
19 R W R 4 4 3 4 4 4 2 25 Sangat Baik 
20 S R 4 4 3 4 4 3 4 26 Sangat Baik 
21 V N R 4 4 3 4 4 3 4 26 Sangat Baik 
22 A S S 4 4 3 4 4 3 4 26 Sangat Baik 
23 K M 4 4 4 4 4 3 4 27 Sangat Baik 
24 A J P P 4 4 3 4 4 3 4 26 Sangat Baik 

Rata-rata 4 4 2.25 4 4 3.75 3.21 25.21 Sangat Baik 
 
Keterangan: 
Indikator aktivitas siswa yang diamati: 
1. Mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran (mental activities) 
2. Memperhatikan dan melaksanakan instruksi dalam multimedia interaktif 

(visual activities, listening activities dan emotional activities) 
3. Aktif dalam melakukan tanya jawab (listening activities dan oral activities) 
4. Membuat produk mind mapping secara berkelompok (drawing dan motor 

activities) 
5. Mempresentasikan produk mind mapping (oral dan mental activities) 
6. Aktif mengevaluasi produk yang ditampilkan (mental, oral, dan listening 

activities) 
7. Menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran (oral, mental, dan writing 

activities) 
 
 

Lampiran 10. 
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Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

21 ≤ skor ≤ 28 Sangat Baik (SB) Berhasil 
14 ≤ skor < 21 Baik (B) Berhasil 
7 ≤ skor < 14 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 7 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa tiap indikator dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Kinerja 
Aktivitas Siswa Tingkat Keberhasilan 

3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) Berhasil 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) Berhasil 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) Tidak Berhasil 

 
Semarang, 14 Maret 2014 
Observer/ Teman sejawat, 

 
(Noora Chusna P.) 
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Siklus 1 
SILABUS 

Satuan Pendidikan : SD Gunungpati 01 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Standart Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELA

JARAN 
INDIKATOR  KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

Media 
PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU SUMBER BELAJAR 

2.2 Menghargai jasa 
dan peranan tokoh 
perjuangan dalam 
mempersiapkan 
kemerdekaan 
Indonesia 

Perumusan 
Dasar 
Negara 
Republik 
Indonesia 

2.2.1 
Menjelaskan 
pentingnya 
perumusan 
dasar negara  
2.2.2 
Membandingk
an rumusan 
Piagam Jakarta 
dengan 
rumusan 
Pancasila 
2.2.3Membuat 
Mind Mapping 
kronologi 
peristiwa 
perumusan 
dasar negara 
Republik 
Indonesia 

1. Siswa mengamati tayangan 
pada tutorial multimedia 
interaktif.  

2. Siswa dan guru melakukan 
tanya jawab.  

3. Siswa dan guru melanjutkan 
tutorial menggunakan 
multimedia interaktif dan 
menggali informasi dari buku 
teks yang mereka miliki.  

4. Siswa membentuk kelompok 
(1 kelompok 4-5 orang). 

5. Siswa membuat mind 
mapping secara kelompok.  

6. Siswa mempresentasikan 
produk mind mapping di 
depan kelas.  

7. Kelompok lain memberikan 
evaluasi produk mind 
mapping kelompok lain.  

8. Guru memberikan tindak 
lanjut terhadap produk mind 
mapping tiap kelompok dan 
memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya. 

Multimedia 
Interaktif 

Jenis tes: 
Tes tertulis 
 
Bentuk tes: 
Uraian 

3jpx35 
menit 

1. Syamsiah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan 
Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk 
SD/MI Kelas V. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional. 

3. Olivia, Femi, 2013. 5-7 Menit Asyik Mind 
Mapping Kreatif. Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo. 

4. Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind 
Mapping dalam Kurikulum. Jakarta: PT. Elex 
Media Komputindo. 

5. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang 
implementasi Kurikulum 2013 

6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 
Standar Isi 

7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai 
Standar Proses 

Lampiran 11. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
Satuan Pendidikan  : SD Gunungpati 01 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/Semester : V/ 2 
Hari/Tanggal  :  
Alokasi Waktu : 3x35 menit 

A. Standar Kompetensi 
2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 
2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

C. Indikator 
2.2.1 Menjelaskan pentingnya perumusan dasar negara  
2.2.2 Membandingkan isi rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila 
2.2.3Membuat mind mapping kronologi peristiwa perumusan dasar negara 

Republik Indonesia  

D. Tujuan Pembelajaran  
1. Dengan mengamati tayangan video pada multimedia interaktif tentang 

pentingnya perumusan dasar negara, siswa dapat menjelaskan pentingnya 
perumusan dasar negara dengan tepat. 

2. Diberikan tabel perbedaan isi rumusan Piagam Jakarta dan rumusan 
Pancasila yang disahkan PPKI, siswa dapat membandingkan isi rumusan 
Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila dengan cermat. 

3. Setelah mengamati video melalui multimedia interaktif tentang proses 
perumusan dasar negara, siswa dapat membuat mind mapping kronologi 
peristiwa perumusan dasar negara Republik Indonesia dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 
1. Religius 
2. Disiplin 
3. Tanggung jawab 
4. Toleransi 
5. Kerja sama 

E. Materi Ajar 
Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia 

 

Lampiran 12. 
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F. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
- Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tutorial, tanya jawab, 

dan diskusi. 
- Pendekatan yang digunakan adalah model mind mapping terintegrasi 

dengan pendekatan scientific. 

G. Media dan Sumber Belajar 
Media 
1. Multimedia interaktif 
2. Laptop 
3. LCD 
4. Speaker 
Bahan 
1. Kertas manila 
2. Spidol warna 
Sumber Belajar 
1. Syamsiah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
3. Olivia, Femi, 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping Kreatif. Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo. 
4. Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum. 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 
5. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang implementasi Kurikulum 

2013 
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 
7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai Standar Proses 

H. Kegiatan Pembelajaran 
Pra kegiatan 
a. Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok. 
b. Guru mengkondisikan kelas. 
c. Guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 

(religius) 
d. Guru melakukan presensi terhadap siswa. (disiplin) 
e. Guru menuliskan tanggal pelaksanaan pembelajaran di sisi kanan papan 

tulis. (disiplin) 
1. Kegiatan Awal (8 menit) 

a. Guru memberikan apersepsi dengan meminta siswa menyanyikan lagu 

”Garuda Pancasila”. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, 
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“Apakah judul lagu yang kalian nyanyikan?; Apakah Pancasila itu?; 

Siapakah yang merumuskan Pancasila?” 

b. Guru menuliskan materi pokok di papan tulis dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

d. Guru memotivasi siswa dengan memeragakan tepuk Kelas V.  

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Siswa membaca buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI 

Kelas V karya Siti Syamsiah halaman 90, materi proses perumusan 

dasar negara Republik Indonesia. (eksplorasi) 

b. Siswa mengamati tayangan video pada tutorial multimedia interaktif. 

(eksplorasi-mengamati) 

c. Siswa dan guru melakukan tanya jawab. (eksplorasi-menanya) 

d. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan multimedia 

interaktif dan menggali informasi dari buku teks yang mereka miliki. 

(eksplorasi- mengumpulkan informasi) 

e. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). (elaborasi) 

(toleransi) 

f. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. (elaborasi-

mengasosiasi) (kerja sama) 

g. Siswa mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas. 

(elaborasi-mengkomunikasikan) (kerja sama) 

h. Kelompok lain memberikan evaluasi produk mind mapping kelompok 

presentator. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap 

kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

j. Guru memberikan penghargaan hasil produk mind mapping siswa. 
(konfirmasi) 

3. Kegiatan akhir (22 menit) 
a. Siswa bersama guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran. 
b. Siswa mengerjakan tes formatif. 
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c. Guru memberi tindak lanjut dengan memberi tugas siswa membuat 
mapping secara individu di rumah tentang materi yang telah dipelajari. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

I. Penilaian 
1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 
b. Tes dalam proses : produk mind mapping kelompok 
c. Tes akhir  : tes formatif 
d. Tindak lanjut : tugas di rumah membuat mind mapping secara 

individu 
2. Jenis tes 

a. Tes lisan  : presentasi menggunakan produk mind mapping 
b. Tes tertulis  : tes formatif 

3. Instrumen 
a. Soal-soal tes : terlampir 
b. Kunci jawaban : terlampir 
c. Kriteria penilaian : terlampir 

4. Bentuk tes  : uraian non objektif 
       Semarang,       2014 
Kolaborator,      Guru kelas V, 

         
Murtofiah, S.Pd.     Tianida Nilamsari  
NIP 197509222006042011    NIM 1401410204 
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BAHAN AJAR 
PERUMUSAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 
A. Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 
dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 
2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia 

C. Indikator 
2.2.1 Menjelaskan pentingnya perumusan dasar negara  
2.2.2 Membandingkan isi rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila 
2.2.3Membuat mind mapping kronologi peristiwa perumusan dasar negara 
Republik Indonesia   

D. Materi 
Perumusan dasar negara untuk negara Indonesia yang akan berdiri dilakukan 

oleh BPUPKI.  
Peran dasar negara bagi kelangsungan hidup suatu negara, adalah: 

1. Dasar yang kokoh memungkinkan negara berdiri dengan mantap. 
2. Dasar sebuah negara melakukan pembangunan menuju masyarakat makmur. 
3. Dasar kehidupan negara diatur dan diarahkan. 

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, 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.  
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.  
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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.  
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 
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disepakati dan ditanda- tangani 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. 

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 me- nyetujui 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. Kas- man 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 
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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. 

Perbedaan Rumusan yang diusulkan para tokoh dengan dasar negara yang 
dirumuskan dalam Piagam Jakarta terletak pada sila ke-1. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Sekolah  : SD Gunungpati 01 

Kelas/ Semester : V/ II 

Hari/Tanggal : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

Standar Kompetensi: 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

Kompetensi Dasar: 

2.2  Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

Petunjuk Umum: 

1. Siapkan Spidol warna, kertas manila, buku teks, dan penggaris. 

2. Berdoalah sebelum memulai bekerja! 

3. Buatlah bersama kelompokmu, produk mind mapping tentang kronologi 

proses perumusan dasar negara, semenarik mungkin! 

4. Berilah nama Anggota kelompok di pojok bagian bawah! 

5. Presentasikan produk yang kamu buat! 

 

Selamat bekerja! 
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KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 

MIND MAPPING 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL KERJA KELOMPOK 
PEMBUATAN PRODUK MIND MAPPING 

 
Kelompok ke-   : 
Nama Anggota Kelompok : 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
Kelas    : V 
Hari/Tanggal   : 
Materi    : Proses perumusan dasar negara 
Petunjuk: 
Berilah tanda cek (√) pada tingkat penilaian dengan kriteria skala 4 “Baik sekali”, 
skala 3 “Baik”, skala 2 “cukup”, dan skala 1 “perlu bimbingan”! 

No. Indikator Deskriptor Tingkat Penilaian 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan alat dan 
sumber membuat mind 
mapping 

a. Peralatan yang dibawa (spidol 
warna, pensil, bolpen, kertas manila) 

    

b. Buku teks pelajaran tersedia     

2. Proses pembuatan a. Ketertiban     
b. Kerapian     

3. Produk mind mapping a. Ragam warna     
b. Garis     
c. Huruf jelas     
d. Kata kunci     
e. Kata bergambar     
f. Kelengkapan materi (terstruktur)     

4. Penilaian kemampuan 
menyajikan mind mapping 

a. Penggunaan bahasa komunikatif     
b. Kesesuaian dengan materi     

Jumlah Skor     
 
Jumlah skor = …………………. Nilai = …………………. 

푛푖푙푎푖 =
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 × 100 

(Trianto, 2012) 
 

Semarang,  2014 
        Penilai, 
 
 

(   ) 
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KISI-KISI PENULISAN 
SOAL TES FORMATIF 

 
Sekolah  : SDN Gunungpati 01 
Kelas / Semester : V/II 
Mata Pelajaran : IPS 
Hari/Tanggal  : ....................................... 
Alokasi waktu soal : 15 menit 

Standar Kompetensi: 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 
Aspek 
yang 
Diukur 

Jenjang No. 
soal Keterangan 

2.2 Menghargai jasa 
dan peranan tokoh 
perjuangan dalam 
mempersiapkan 
kemerdekaan 
Indonesia 

2.2.1 Menjelaskan 
pentingnya perumusan 
dasar negara  

Kogniti
f (C) 

C2 1 
 

Menjelaskan 
pentingnya 
perumusan dasar 
negara 

2.2.2 Membandingkan 
rumusan Piagam Jakarta 
dengan rumusan Pancasila 

Kogniti
f (C) 

C5 
 

2 a 
dan 
b 

2a. Menyebutkan 
rumusan dasar negara 
pada Piagam Jakarta 
dengan Pancasila 
yang kita kenal saat 
ini 
2b. Membandingkan 
rumusan dasar negara 

2.2.3 Membuat Mind 
Mapping kronologi 
peristiwa perumusan dasar 
negara Republik Indonesia 

Kogniti
f (C) 

C6 
 

3 Membuat Mind 
Mapping kronologi 
peristiwa perumusan 
dasar negara 
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TES FORMATIF 

Hari / Tanggal : ......................................... 
Kelas/Semester : V / II 
Mapel  : IPS 
Materi   : Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia 

 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
1. Mengapa suatu negara perlu merumuskan dasar negara? Jelaskan! 

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

2. a. Tuliskan rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta dan Pancasila yang kita 
kenal saat ini! 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
b. Bandingkan rumusan dasar negaranya! Sebutkan pada sila keberapa 
perbedaan antara rumusan pancasila dan rumusan piagam jakarta? Tulislah 
bunyi silanya! 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

3. Buatlah Mind Mapping kronologi perumusan dasar negara dari sidang 
BPUPKI pertama hingga BPUPKI kedua! 

  

NAMA: 

NO. ABS: 
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KUNCI JAWABAN DAN KRITERIA PENILAIAN 

 
Jenis tes Penilaian 
Tes Formatif Uraian Non objektif 

No. Kriteria jawaban Uraian Skor Skor 
1. 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.  

2. Negara membutuhkan dasar untuk 
melandasi semua kegiatan 
kenegaraan yang akan dibuatnya. 
Tanpa dasar negara, suatu negara 
tidak dapat maju. 

5 
 
 
 
 
 
 
5 

10 

2a. Rumusan piagam Jakarta: 
1. Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syariat 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 

Rumusan Pancasila: 
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 

25 25 

 2b. Sila pertama 
“Ketuhanan, dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” 

15 15 

 3. Kebijaksanaan guru 50 50 
Total Skor 100 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN IPS 
MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 
Siklus: 1 

 
Hari / Tanggal : ..................................  
Nama Siswa : ..................................  
No. Urut : ..................................  

Petunjuk: 
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 

pengamatan ini! 
2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 
skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 
skor 1, jika satu deskriptor tampak 
skor 2, jika dua deskriptor tampak 
skor 3, jika tiga deskriptor tampak 
skor 4, jika empat deskriptor tampak 
(Rusman, 2012:98)  

No. 
Karakter 
(Kemendikbud, 2011:37-
61) 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Disiplin  
(tindakan yang 
menunjukkan perilaku 
tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan 
peraturan) 

a. Peserta didik datang tepat waktu   
b. Berbicara dengan sopan   
c. Berpakaian rapi  
d. Menghargai pendapat orang lain   

2. Toleransi 
(Tindakan yang 
menunjukkan kebiasaan 
perilaku dan sikap 
bertoleransi antar agama, 
suku, etnis, pendapat, 
sikap, dan tindakan 
terhadap orang lain yang 
berbeda dengan dirinya) 

a. Menerima pembentukan 
kelompok belajar tanpa 
membedakan agama, suku 

  

b. Menyimak presentasi kelompok 
lain 

  

c. Menghargai perbedaan pendapat 
antar anggota kelompok 

  

d. Menghargai perbedaan antar 
kelompok 

  

3. Kerjasama  a. Menempatkan diri dalam 
kelompok dengan tenang 

  

b. Saling berbagi tugas kelompok   
c. Bersama-sama membuat produk   
d. Mempresentasikan produk yang 

telah dibuat 
  

4. Tanggungjawab (sikap 
dan perilaku seseorang 
untuk melaksanakan 

a. Melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru sesuai 
petunjuk yang diberikan 
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tugas dan kewajibannya, 
yang seharusnya dia 
lakukan, terhadap diri 
sendiri, masyarakat, 
lingkungan, negara dan 
Tuhan Yang Maha Esa)  

b. Melaksanakan tugas sesuai 
kemampuan 

  

c. Menjaga fasilitas laptop  dengan 
baik 

  

d. Mengumpulkan produk mind 
mapping tepat waktu 

  

5. Religius (melaksanakan 
kewajibannya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa) 

a. Memberi salam kepada guru   
b. Berdoa sebelum dan sesudah 

pelajaran 
  

c. Melaksanakan amanat dalam 
kelompok dengan penuh 
tanggung jawab 

  

d. Mengucapkan kata permisi, 
tolong, terima kasih, dan maaf 
dalam proses pembelajaran 

  

Jumlah Skor  
Kualifikasi Karakter  
Perhitungan Skor 
Skor tertinggi (T) :  5 x 4 = 20 
Skor terendah  (R) :  5 x 0 = 0 
n= (T-R) 
Letak Q1 =  (n)          Letak Q2 =  (n) 

    =  (20)                                 =  (20) 
 = 5 = 10     
Nilai Q1 = 5 Nilai Q2  = 10 
Letak Q3 = ¾  (20) Letak Q4 = T = 20 
     = ¾  (20) 
     = 15 
Nilai Q3 = 15 
KRITERIA PENILAIAN PENGAMATAN KARAKTER SISWA 
 
 
 
 
 
 

Semarang,   2014 
Observer, 

 
 
 

(   ) 
  

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik 
10 ≤ skor < 15 Baik 
5 ≤ skor < 10 Cukup 
0 ≤ skor < 5 Kurang 
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Siklus 2 
SILABUS 

Satuan Pendidikan : SD Gunungpati 01 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Standart Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN INDIKATOR  KEGIATAN PEMBELAJARAN Media PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU SUMBER BELAJAR 

2.3
 Mengharg
ai jasa dan 
peranan tokoh 
dalam 
mempersiapkan 
proklamasi 
kemerdekaan 

Peristiwa 
Rengasdengklok 
 

2.3.1 
Menganalisis 
penyebab 
terjadinya 
peristiwa 
Rengasdengklok 
2.3.2 Menentukan 
peranan tokoh 
dalam peristiwa 
Rengasdengklok  

1. Siswa mengamati tayangan 
pada tutorial multimedia 
interaktif.  

2. Siswa dan guru melakukan 
tanya jawab.  

3. Siswa dan guru melanjutkan 
tutorial menggunakan 
multimedia interaktif dan 
menggali informasi dari buku 
teks yang mereka miliki.  

4. Siswa membentuk kelompok (1 
kelompok 4-5 orang). 

5. Siswa membuat mind mapping 
secara kelompok.  

6. Siswa mempresentasikan 
produk mind mapping di depan 
kelas.  

7. Kelompok lain memberikan 
evaluasi produk mind mapping 
kelompok lain.  

8. Guru memberikan tindak lanjut 
terhadap produk mind mapping 
tiap kelompok dan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya.  

Multimedia 
Interaktif 
tentang 
Peristiwa 
Rengasdengklo
k 

Jenis tes: 
Tes tertulis 
 
Bentuk tes: 
Isian dan 
Uraian 

3jpx35 menit 1. Syamsiah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan 
Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI 
Kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional. 

3. Olivia, Femi, 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping 
Kreatif. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

4. Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping 
dalam Kurikulum. Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo. 

5. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang 
implementasi Kurikulum 2013 

6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar 
Isi 

7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai 
Standar Proses 

Lampiran 13. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
Satuan Pendidikan  : SD Gunungpati 01 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/Semester : V/ 2 
Hari/Tanggal : ................................   
Alokasi Waktu : 3x35 menit 

A. Standar Kompetensi 
2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan proklamasi 

kemerdekaan  

C. Indikator 
2.3.1 Menganalisis penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok 
2.3.2 Menentukan peranan tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok  

D. Tujuan Pembelajaran  
1. Dengan menyaksikan video pada multimedia interaktif tentang latar 

belakang peristiwa Rengasdengklok, siswa dapat menganalisis penyebab 
terjadinya peristiwa Rengasdengklok dengan tepat. 

2. Melalui mind mapping yang telah dibuat, siswa dapat menentukan peranan 
tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 
1. Religius 
2. Disiplin 
3. Tanggung jawab 
4. Toleransi 
5. Kerja sama 

E. Materi Ajar 
Peristiwa Rengasdengklok 

F. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
- Metode Pembelajaran yang digunakan adalah metode tutorial, tanya 

jawab, dan diskusi. 
- Pendekatan yang digunakan adalah model mind mapping terintegrasi 

dengan pendekatan scientific. 
 

Lampiran 14. 
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G. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 
Media 
1. Multimedia interaktif 
2. Laptop 
Bahan 
1. Kertas manila 
2. Spidol warna 
Sumber Belajar 
1. Syamsiah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
3. Olivia, Femi, 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping Kreatif. Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo. 
4. Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum. 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 
5. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang implementasi Kurikulum 

2013 
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 
7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai Standar Proses 

H. Kegiatan Pembelajaran 
Pra kegiatan 
Guru mengatur tempat duduk siswa menjadi bentuk kelompok. 
Guru mengkondisikan kelas. 
Guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 
(religius) 
Guru melakukan presensi terhadap siswa. (disiplin) 
Guru menuliskan tanggal pelaksanaan pembelajaran di sisi kanan papan tulis. 
(disiplin) 
1. Kegiatan Awal (8 menit) 

a. Guru memberikan apersepsi: 
Siswa menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” dan dilanjutkan 
guru mengajukan pertanyaan “Jepang menjanjikan kemerdekaan 
Indonesia, Apakah perwujudan janji Jepang terhadap Indonesia? Apa 
kepanjangan BPUPKI? Apa yang telah dihasilkan dari BPUPKI?” 

b. Guru menuliskan materi pokok di papan tulis dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 
d. Guru memotivasi siswa dengan memeragakan tepuk Kelas V.  
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2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Siswa membaca buku teks, materi Peristiwa Rengasdengklok. 

(eksplorasi) 

b. Siswa menyaksikan video pada tutorial multimedia interaktif tentang 

latar belakang Peristiwa Rengasdengklok. (eksplorasi-mengamati) 

c. Siswa dan guru melakukan tanya jawab. (eksplorasi-menanya) 

d. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan multimedia 

interaktif tentang kronologi peristiwa Rengasdengklok dan menggali 

informasi dari buku teks yang mereka miliki. (eksplorasi- 

mengumpulkan informasi) 

e. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). (elaborasi) 

(toleransi) 

f. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. (elaborasi-

mengasosiasi) (kerja sama) 

g. Siswa mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas. 

(elaborasi-mengkomunikasikan) (kerja sama) 

h. Kelompok lain memberikan evaluasi produk mind mapping kelompok 

lain. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap 

kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

j. Guru memberikan penghargaan hasil produk mind mapping siswa. 
(konfirmasi) 

3. Kegiatan akhir (22 menit) 
a. Siswa bersama guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran. 
b. Siswa mengerjakan tes formatif. 
c. Guru memberi tindak lanjut dengan memberi tugas siswa membuat 

mapping secara individu di rumah tentang materi yang telah dipelajari. 
d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya.  
I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 
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b. Tes dalam proses : produk mind mapping kelompok 
c. Tes akhir  : tes formatif 
d. Tindak lanjut : tugas di rumah membuat mind mapping secara 

individu 
2. Jenis tes 

a. Tes lisan  : presentasi menggunakan produk mind mapping 
b. Tes tertulis  : tes formatif 

3. Instrumen 
a. Soal-soal tes : terlampir 
b. Kunci jawaban : terlampir 
c. Kriteria penilaian : terlampir 

4. Bentuk tes  : isian dan uraian non objektif 
 

       Semarang,      2014 
Kolaborator,  Guru peneliti, 

   
Murtofiah, S.Pd.   Tianida Nilamsari  
NIP 197509222006042011     NIM 1401410204 
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BAHAN AJAR 

PERISTIWA RENGASDENGKLOK 

 

A. Standar Kompetensi 
2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  
B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan proklamasi 
kemerdekaan 

C. Indikator 
2.3.1 Menganalisis penyebab terjadinya peristiwa Rengasdengklok 
2.3.2 Menentukan peranan tokoh dalam peristiwa Rengasdengklok 

D. Materi 
1. Penyebab Timbulnya Peristiwa Rengasdengklok 

Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama 
dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom kedua 
dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, 
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 
1945. 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu 
Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta 
memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). 
Jendral Terauchi adalah Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam 
pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah 
memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 
Keputusan itu diambil setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom 
oleh Sekutu. Akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 
tanggal 14 Agustus 1945. 

Berita tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua 
radio disegel oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga 
tokohtokoh pergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar 
berita tentang kekalahan Jepang tersebut. Di antaranya adalah Sutan 
Syahrir.  

Pada tanggal 14 Agustus 1945 sore, Sutan Syahrir sudah menunggu 
kedatangan Mohammad Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar 
proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, Negara 
Indonesia yang lahir dengan cara demikian akan dicap oleh Sekutu sebagai 
negara buatan Jepang. Syahrir mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan 



257 
 

 
 

dilakukan oleh Bung Karno saja sebagai pemimpin rakyat, atas nama 
rakyat lewat siaran radio. 

Hatta setuju kemerdekaan Indonesia diselenggarakan secepatnya. 
Namun, beliau tidak yakin proklamasi dapat dilakukan oleh Bung Karno 
saja sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Menurut Hatta, kalau 
Bung Karno bertindak seperti itu, berarti merampas hak PPKI. Hatta tidak 
yakin Bung Karno mau bertindak seperti usul Syahrir. Setelah terjadi 
perdebatan, akhirnya Hatta dan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno. 
Syahrir menyatakan maksudnya. Bung Karno menjawab bahwa beliau 
tidak berhak bertindak sendiri. Memproklamasikan kemerdekaan adalah 
hak dan tugas PPKI. 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, para pemuda kembali menemui 
Bung Hatta dan mendesak agar beliau jangan menyetujui proklamasi di 
hadapan PPKI, karena menurut mereka hal itu berbau Jepang. Malamnya, 
sekitar pukul 20.00, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di 
salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat ini 
antara lain dihadiri oleh Chairul Saleh, Wikana, Margono, Armansyah, 
dan Kusnandar. Dalam rapat itu golongan muda menegaskan pendirian 
mereka. Mereka berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak 
dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Kemerdekaan tidak dapat 
digantungkan kepada orang lain dan negara lain. Rapat juga memutuskan 
tuntutan agar Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan oleh Ir. Sukarno pada 
keesokan harinya (16 Agustus 1945). 

Keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, disampaikan oleh 
Wikana dan Darwis kepada Sukarno. Utusan golongan muda mengancam 
akan terjadi pertumpahan darah jika tuntutan golongan muda tidak 
dilaksanakan. Hal itu menimbulkan suasana ketegangan. Sukarno marah 
mendengar ancaman itu. Peristiwa menegangkan itu disaksikan oleh 
golongan tua, seperti Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. 
Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusumasumantri. Golongan tua tetap 
menekankan perlunya melakukan proklamasi kemerdekaan dalam rapat 
PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. 

2. Peristiwa Rengasdengklok  
Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda 

mengadakan rapat lagi menjelang pukul 24.00. Mereka melakukan rapat di 
Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut selain dihadiri mereka 
yang mengikuti rapat di Pegangsaan Timur, juga dihadiri oleh Sukarni, 
Jusuf Kunto, dr. Muwardi, dan Sodancho Singgih. 

Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Sukarno dan Hatta ke 
luar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok, sebuah kota 
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kawedanan di sebelah timur Jakarta. Tujuan “penculikan” itu adalah 
menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Untuk 
menghindari kecurigaan dan tindakan yang dapat diambil oleh tentara 
Jepang, rencana itu diserahkan kepada Sodancho Singgih. Rencana itu 
berhasil dengan baik berkat dukungan Cudanco Latief Hendraningrat, 
berupa perlengkapan tentara Peta. Pagi-pagi buta sekitar pukul 04.00, 
tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok. 
Sehari penuh kedua pemimpin “ditahan” di Rengasdengklok. Selain untuk 
menjauhkan Sukarno-Hatta dari pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud 
memaksa mereka agar segera memproklamasi kemerdekaan lepas dari 
segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Ternyata kedua tokoh ini 
cukup berwibawa. Para pemuda pun segan untuk mendesak mereka. 
Namun, Sodancho Singgih memberikan keterangan bahwa dalam 
pembicaraan berdua dengan Bung Karno, Bung Karno menyatakan 
bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. 
Berdasarkan hal itu, siang itu juga Singgih kembali ke Jakarta. Ia 
menyampaikan rencana Proklamasi kepada para pemimpin pemuda di 
Jakarta. 

Sementara itu, di Jakarta, golongan tua dan golongan muda sepakat 
bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Golongan tua 
diwakili Mr. Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili Wikana. 
Laksamana Maeda, bersedia menjamin keselamatan mereka selama 
berada di rumahnya. Maeda adalah seorang Perwira penghubung 
Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. 

Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto, dari pihak Pemuda 
mengantar Ahmad Subarjo ke Rengasdengklok pada hari itu juga. Mereka 
akan menjemput Sukarno-Hatta. Semula para pemuda tidak mau melepas 
Sukarno-Hatta. Ahmad Subarjo memberi jaminan bahwa proklamasi 
kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus keesokan 
harinya, selambat-lambatnya pukul 12.00. Bila hal tersebut tidak terjadi, 
Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya. Dengan jaminan itu, 
komandan kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia melepaskan 
Sukarno- Hatta kembali ke Jakarta.   
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MULTIMEDIA INTERAKTIF 

 

 

 
  



260 
 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Sekolah : SD Gunungpati 01 

Kelas / Semester : V/ II 

Hari/Tanggal : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

Standar Kompetensi: 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

Kompetensi Dasar: 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan proklamasi 

kemerdekaan 

Petunjuk Umum: 

1. Siapkan Spidol warna, kertas manila, buku teks, dan penggaris. 

2. Berdoalah sebelum memulai bekerja! 

3. Buatlah bersama kelompokmu, produk mind mapping tentang peristiwa 

Rengasdengklok semenarik mungkin! 

4. Berilah nama Anggota kelompok di pojok bagian bawah! 

5. Presentasikan produk yang kamu buat 

 

Selamat bekerja! 
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KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 
MIND MAPPING 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL KERJA KELOMPOK 
PEMBUATAN PRODUK MIND MAPPING 

 
Kelompok ke-   : 
Nama Anggota Kelompok : 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
Kelas    : V 
Hari/Tanggal   : 
Materi    : Peristiwa Rengasdengklok 
Petunjuk: 
Berilah tanda cek (√) pada tingkat penilaian dengan kriteria skala 4 “Baik sekali”, 
skala 3 “Baik”, skala 2 “cukup”, dan skala 1 “perlu bimbingan”! 

No. Indikator Deskriptor Tingkat Penilaian 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan alat dan 
sumber membuat mind 
mapping 

a. Peralatan yang dibawa (spidol 
warna, pensil, bolpen, kertas manila) 

    

b. Buku teks pelajaran tersedia     

2. Proses pembuatan a. Ketertiban     
b. Kerapian     

2. Produk mind mapping a. Ragam warna     
b. Garis     
c. Huruf jelas     
d. Kata kunci     
e. Kata bergambar     
f. Kelengkapan materi (terstruktur)     

3. Penilaian kemampuan 
menyajikan mind mapping 

a. Penggunaan bahasa komunikatif     
b. Kesesuaian dengan materi     

Jumlah Skor     
 

Jumlah skor = …………………. Nilai = …………………. 

푛푖푙푎푖 =
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 × 100 

(Trianto, 2012) 
 

Semarang,  2014 

        Penilai, 

 

(    ) 
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KISI-KISI PENULISAN 

SOAL TES FORMATIF 
 

Sekolah : SDN Gunungpati 01 

Kelas / Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/Tanggal : ....................................... 

Alokasi waktu soal : 15 menit 

Standar Kompetensi: 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Aspek yang 
Diukur Jenjang No. 

soal Keterangan 

2.3 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

dalam mempersiapkan 

proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.1 Menganalisis 

penyebab terjadinya 

peristiwa 

Rengasdengklok 

Kognitif (C) C4 1,2,3,4,

5,7, 11, 

3 

 

Tokoh pemuda yang 

mendengar berita 

kekalahan Jepang 

2.3.2 Menentukan 

peranan tokoh dalam 

peristiwa 

Rengasdengklok 

Kognitif (C) C3 
 

6,9,10,

12 

Peranan tokoh 

golongan muda dan 

golongan tua 
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TES FORMATIF 

Hari / Tanggal : ......................................... 
Kelas/Semester : V / II 
Mapel  : IPS 
Materi   : Peristiwa Rengasdengklok 
 

I. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar! 
1. Tokoh pemuda yang mendesak Mohammad Hatta agar proklamasi tidak 

dilakukan oleh PPKI adalah…. 
2. Sukarno dan Hatta diasingkan oleh pemuda pada tanggal…. 
3. Sukarno dan Hatta diasingkan oleh pemuda dengan menyamar 

menggunakan seragam…. 
4. Golongan pemuda memutuskan mengungsikan Moh. Hatta dan Sukarno 

ke…. 
5. Tujuan diasingkannya Sukarno dan Hatta adalah…. 
6. Golongan muda yang mendesak Sukarno supaya segera 

memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah…. 
7. Golongan tua dan golongan muda setuju jika proklamasi dilaksanakan 

di…. 
8. Kesepakatan pelaksanaan proklamasi golongan muda diwakili oleh…. 
9. Golongan muda yang mengantarkan golongan tua menjemput Sukarno dan 

Hatta adalah…. 
10. Tokoh golongan tua yang memberi jaminan dilaksanakannya proklamasi 

di Jakarta dan meminta golongan muda melepaskan Sukarno dan Hatta 
adalah…. 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
11. Ceritakan kembali kronologi peristiwa Rengasdengklok! 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
12. Sebutkan minimal 3 tokoh golongan muda yang berperan dalam 

pengasingan Sukarno dan Hatta! 
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  

NAMA: 

NO. ABS: 
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KUNCI JAWABAN 

I.  

1. Sutan Syahrir 

2. 16 Agustus 

3. Rengasdengklok 

4. Tentara PETA 

5. Menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang 

6. Sodancho Singgih 

7. Jakarta 

8. Wikana 

9. Jusuf Kunto 

10. Mr. Ahmad Subarjo 

 

II.  

11. Kebijaksanaan guru 

12. Kebijaksanaan guru 
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KRITERIA PENILAIAN 

Jenis tes Penilaian 

Tes Formatif I. Isian: jumlah Jawaban benar x 5 

   Skor maksimal I. = 50 

II. Uraian Non objektif 

No. Kriteria jawaban Uraian Skor Skor 

1. 3. Menyebutkan latar belakang 

peristiwa Rengasdengklok 

4. Menyebutkan tokoh yang berperan 

dalam peristiwa Rengasdengklok 

5. Menceritakan secara kronologis 

5 

 

10 

10 

25 

2. menjawab kurang dari 3 dan benar 

Menjawab minimal 3 benar 

menjawab lebih dari 3 dan benar 

5 

10 

25 

25 

Total Skor 100 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN IPS 
MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 
Siklus: 2 

 
Hari / Tanggal : ............................................  
Nama Siswa : ............................................  
No. Urut : ............................................  

Petunjuk: 
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 

pengamatan ini! 
2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 
skor 1, jika satu deskriptor tampak 
skor 2, jika dua deskriptor tampak 
skor 3, jika tiga deskriptor tampak 
skor 4, jika empat deskriptor tampak 
(Rusman, 2012:98)  

No. 
Karakter 

(Kemendikbud, 2011:37-
61) 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Disiplin  
(tindakan yag 
menunjukkan perilaku 
tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan 
peraturan) 

a. Peserta didik datang tepat waktu   
b. Berbicara dengan sopan   
c. Berani mengucapkan terima 
kasih atau pun kata maaf   

 

d. Menghargai pendapat orang lain   

2. Toleransi 
(Tindakan yang 
menunjukkan kebiasaan 
perilaku dan sikap 
bertoleransi antar agama, 
suku, etnis, pendapat, 
sikap, dan tindakan 
terhadap orang lain yang 
berbeda dengan dirinya) 

a. Menerima pembentukan 
kelompok belajar tanpa 
membedakan agama, suku. 

  

b. Menyimak presentasi kelompok 
lain 

  

c. Menghargai perbedaan pendapat 
antar anggota kelompok. 

  

d. Menghargai perbedaan antar 
kelompok. 

  

3. Kerjasama  a. Menempatkan diri dalam 
kelompok dengan tenang 

  

b. Saling berbagi tugas kelompok   
c. Bersama-sama membuat produk   
d. Mempresentasikan produk yang 
telah dibuat 

  

4. Tanggungjawab (sikap 
dan perilaku seseorang 
untuk melaksanakan 

a. Melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru sesuai 
petunjuk yang diberikan 
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tugas dan kewajibannya, 
yang seharusnya dia 
lakukan, terhadap diri 
sendiri, masyarakat, 
lingkungan, negara dan 
Tuhan Yang Maha Esa)  

b. Melaksanakan tugas sesuai 
kemampuan 

  

c. Menjaga fasilitas laptop  dengan 
baik 

  

d. Mengumpulkan produk mind 
mapping tepat waktu 

  

5. Religius (melaksanakan 
kewajibannya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa) 

a. Memberi salam kepada guru   
b. Berdoa sebelum dan sesudah 
pelajaran 

  

c. Melaksanakan amanat dalam 
kelompok dengan penuh tanggung 
jawab 

  

d. Mengucapkan kata permisi, tolong, 
terima kasih, dan maaf dalam proses 
pembelajaran 

  

Jumlah Skor  
Kualifikasi Karakter  

Perhitungan Skor 
Skor tertinggi (T) :  5 x 4 = 20 
Skor terendah  (R) :  5 x 0 = 0 
n= (T-R) 
Letak Q1 =  (n)          Letak Q2 =  (n) 

    =  (20)                                 =  (20) 
 = 5 = 10     
Nilai Q1 = 5 Nilai Q2  = 10 
Letak Q3 = ¾  (20) Letak Q4 = T = 20 
     = ¾ 

 
(20) 

     = 15 
Nilai Q3 = 15 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KARAKTER SISWA 
 

 
 
 
 
 

Semarang,    2014 
Observer, 
 
 
 
(   )  

  

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik 
10 ≤ skor < 15 Baik 
5 ≤ skor < 10 Cukup 
0 ≤ skor < 5 Kurang 
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Siklus 3 

SILABUS 
Satuan Pendidikan : SD Gunungpati 01 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : V/2 
Standart Kompetensi : 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

KOMPETEN
SI DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARA

N 
INDIKATOR  KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

Media 
PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU SUMBER BELAJAR 

2.3Menghargai 
jasa dan 
peranan tokoh 
dalam 
mempersiapka
n proklamasi 
kemerdekaan 

Proklamasi 
Kemerdekaan 
Republik Indonesia 

2.3.3Mencerita
kan proses 
penyusunan 
teks 
proklamasi 
2.3.4Menyebut
kan peranan 
tokoh dalam 
peristiwa 
proklamasi 
kemerdekaan 

1. Siswa mengamati tayangan pada 
tutorial multimedia interaktif.  

2. Siswa dan guru melakukan tanya 
jawab.  

3. Siswa dan guru melanjutkan 
tutorial menggunakan 
multimedia interaktif dan 
menggali informasi dari buku 
teks yang mereka miliki.  

4. Siswa membentuk kelompok (1 
kelompok 4-5 orang). 

5. Siswa membuat mind mapping 
secara kelompok.  

6. Siswa mempresentasikan produk 
mind mapping di depan kelas.  

7. Kelompok lain memberikan 
evaluasi produk mind mapping 
kelompok lain.  

8. Guru memberikan tindak lanjut 
terhadap produk mind mapping 
tiap kelompok dan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya.  

Multimedia 
Interaktif 
tentang 
Proklamasi 
Kemerdekaan 
Republik 
Indonesia 

Jenis tes: 
Tes tertulis 
 
Bentuk tes: 
Isian dan 
Uraian 

3jpx35 
menit 

1. Syamsiah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan 
Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk 
SD/MI Kelas V. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional. 

3. Olivia, Femi, 2013. 5-7 Menit Asyik Mind 
Mapping Kreatif. Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo. 

4. Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind 
Mapping dalam Kurikulum. Jakarta: PT. Elex 
Media Komputindo. 

5. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang 
implementasi Kurikulum 2013 

6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 
Standar Isi 

7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai 
Standar Proses 

Lampiran 15. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
Satuan Pendidikan  : SD Gunungpati 01 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Kelas/Semester : V/ 2 
Hari/Tanggal : .........................................  
Alokasi Waktu : 3x35 menit 

A. Standar Kompetensi 
2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  
B. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan proklamasi 
kemerdekaan 

C. Indikator 
2.3.3  Menceritakan proses penyusunan teks proklamasi 
2.3.4 Menyebutkan peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

D. Tujuan Pembelajaran  
1. Setelah mengamati video pada multimedia interaktif tentang proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia, siswa dapat menceritakan proses 
penyusunan teks proklamasi dengan runtut. 

2. Dengan memanfaatkan tanya jawab pada multimedia interaktif, siswa 
dapat menyebutkan peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi 
kemerdekaan dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: 
1. Religius   
2. Disiplin   
3. Tanggung jawab 
4. Toleransi 
5. Kerjasama 

E. Materi Ajar 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

F. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 
- Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tutorial, tanya jawab, 

dan diskusi. 
- Pendekatan yang digunakan adalah model mind mapping terintegrasi 

dengan pendekatan scientific. 
G. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 

Media 
1. Multimedia interaktif 
2. Laptop 
Bahan 
1. Kertas manila 
2. Spidol warna 
Sumber Belajar 

1. Syamsiah, Siti, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI Kelas 

V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Lampiran 16. 
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2. Susilaningsih, Endang dan Linda S. Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 5 untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Olivia, Femi, 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping Kreatif. Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo. 

4. Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum. 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 

5. Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang implementasi Kurikulum 

2013 

6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

7. Permendiknas No. 41 tahun 2007 mengenai Standar Proses 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pra kegiatan 

Guru mengkondisikan kelas. 

Guru memberi salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 

(religius) 

Guru melakukan presensi terhadap siswa. (disiplin) 

Guru menuliskan tanggal pelaksanaan pembelajaran di sisi kanan papan tulis. 

(disiplin) 

1. Kegiatan Awal (8 menit) 

a. Guru memberikan apersepsi: 

Guru mengajukan pertanyaan “tanggal berapakah Indonesia merdeka? 

Bagaimanakah proses Indonesia merdeka?” 

b. Guru menuliskan materi pokok di papan tulis dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 

d. Guru memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu “Hari Merdeka”.  

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Siswa membaca buku teks, materi Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia (eksplorasi) 

b. Siswa mengamati video pada multimedia interaktif tentang proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia. (eksplorasi-mengamati) 
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c. Siswa dan guru melakukan tanya jawab difasilitasi multimedia 

interaktif. (eksplorasi-menanya) 

d. Siswa dan guru melanjutkan tutorial menggunakan multimedia 

interaktif dan menggali informasi dari buku teks yang mereka miliki 

tentang peranan tokoh yang berperan dalam menyusun teks proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia hingga proses memproklamasikan 

kemerdekaan Republik Indonesia. (eksplorasi- mengumpulkan 

informasi) 

e. Siswa membentuk kelompok (1 kelompok 4-5 orang). (elaborasi) 

(toleransi) 

f. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok. (elaborasi-

mengasosiasi) (kerja sama) 

g. Siswa mempresentasikan produk mind mapping di depan kelas. 

(elaborasi-mengkomunikasikan) (kerja sama) 

h. Kelompok lain memberikan evaluasi produk mind mapping kelompok 

lain. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan tindak lanjut terhadap produk mind mapping tiap 

kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(konfirmasi) 

j. Guru memberikan penghargaan hasil produk mind mapping siswa. 

(konfirmasi) 

3. Kegiatan akhir (22 menit) 

a. Siswa bersama guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Guru memberi tindak lanjut dengan memberi tugas siswa membuat 

mapping secara individu di rumah tentang materi yang telah dipelajari. 

d. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya.  

 
I. Penilaian 

1. Prosedur tes 
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a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : produk mind mapping kelompok 
c. Tes akhir  : tes formatif 
d. Tindak lanjut : tugas di rumah membuat mind mapping secara 

individu  
2. Jenis tes 

a. Tes lisan  : presentasi menggunakan mind mapping 
b. Tes tertulis  : tes formatif 

3. Instrumen 
a. Soal-soal tes : terlampir 
b. Kunci jawaban : terlampir 
c. Kriteria penilaian : terlampir 

4. Bentuk tes  : Isian dan uraian non objektif 
 
       Semarang,      2014 
Kolaborator,  Guru peneliti, 

   
Murtofiah, S.Pd.   Tianida Nilamsari  
NIP 197509222006042011     NIM 1401410204 
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BAHAN AJAR 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

 
A. Standar Kompetensi 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 
mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

B. Kompetensi Dasar 
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan proklamasi 

kemerdekaan 
C. Indikator 

2.3.3  Menceritakan proses penyusunan teks proklamasi 
2.3.4 Menyebutkan peranan tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

D. Materi 
1. Penyusunan Teks Proklamasi 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 
Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan 
proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana 
Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah proklamasi 
dirumuskan. Para pemuka Indonesia yang hadir berkumpul dalam dua 
ruangan, ruang makan dan serambi depan. Perumusan teks proklamasi 
dilakukan di dalam ruang makan oleh Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad 
Soebardjo. Sukarno menulis rumusan proklamasi tersebut. 
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Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-
tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks proklamasi 
selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks 
proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. 
Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal 
sebagai naskah Proklamasi yang autentik. Timbul persoalan tentang cara 
mengumumkan proklamasi. Sukarni mengatakan bahwa rakyat di sekitar 
Jakarta telah diberi tahu untuk datang berbondong-bondong ke lapangan 
Ikada pada tanggal 17 Agustus. Di sana mereka akan mendengarkan 
proklamasi kemerdekaan. Bung Karno menolak cara tersebut. Akhirnya, 
disepakati proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Sukarno di 
Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00. Setelah itu, para tokoh bangsa 
yang hadir, keluar dari rumah Laksamana Maeda dan pulang ke rumah 
masing-masing. Sebelum semua pulang, Hatta berpesan 
kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama 
B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke 
seluruh dunia. 
Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang ke rumah 
masingmasing. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap 
kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada 
masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. 
 

2. Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan 
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman 
Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 10.00, Ir. 
Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia. Berikut ini perkataan Sukarno pada pembacaan 
proklamasi kemerdekaan: 
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“Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di sini 
untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. 
Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, untuk 
kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. 
Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada 
naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. 
Juga di 
dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional 
tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita 
menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita 
menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. 
Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan 
dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami, tadi malam telah 
mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari 
seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa 
sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. 
Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. 
Dengarkanlah proklamasi kami: 

Proklamasi 
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan 
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya. 
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 
Atas nama Bangsa Indonesia 
Sukarno/Hatta 
Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada 
satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat 
ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, negara Republik 
Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan memberkati 
kemerdekaan kita itu.” 
Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan 
pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih 
dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia 
Raya. Bendera Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno. Pada 
saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada yang memberi aba-aba, 
para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran 
Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. Mawardi memberikan 
sambutan. Kemudian mereka yang hadir saling bertukar pikiran sebentar 
lalu pulang ke rumah masing-masing.   
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MULTIMEDIA INTERAKTIF 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Sekolah : SD Gunungpati 01 

Kelas / Semester : V/ II 

Hari/Tanggal : ....................................... 

Mata Pelajaran  : IPS 

Standar Kompetensi: 

2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia  

Kompetensi Dasar: 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan proklamasi 

kemerdekaan 

Petunjuk Umum: 

1. Siapkan Spidol warna, kertas manila, buku teks, dan penggaris. 

2. Berdoalah sebelum memulai bekerja! 

Buatlah bersama kelompokmu, produk mind mapping tentang Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia semenarik mungkin! 

3. Berilah nama Anggota kelompok di pojok bagian bawah! 

4. Presentasikan produk yang kamu buat 

 

Selamat bekerja! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 
MIND MAPPING 
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LEMBAR PENILAIAN HASIL KERJA KELOMPOK 
PEMBUATAN MAPPING 

 
Kelompok ke-   : 
Nama Anggota Kelompok : 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
Kelas    : V 
Hari/Tanggal   : 
Materi    : Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
Petunjuk: 
Berilah tanda cek (√) pada tingkat penilaian dengan kriteria skala 4 “Baik sekali”, 
skala 3 “Baik”, skala 2 “cukup”, dan skala 1 “perlu bimbingan”! 

No. Indikator Deskriptor Tingkat Penilaian 
1 2 3 4 

1. Mempersiapkan alat dan 
sumber membuat mind 
mapping 

a. Peralatan yang dibawa (spidol 
warna, pensil, bolpen, kertas manila) 

    

b. Buku teks pelajaran tersedia     

2. Proses pembuatan a. Ketertiban     
b. Kerapian     

2. Produk mind mapping a. Ragam warna     
b. Garis     
c. Huruf jelas     
d. Kata kunci     
e. Kata bergambar     
f. Kelengkapan materi (terstruktur)     

3. Penilaian kemampuan 
menyajikan mind mapping 

a. Penggunaan bahasa komunikatif     
b. Kesesuaian dengan materi     

Jumlah Skor     
 
Jumlah skor = …………………. Nilai = …………………. 

푛푖푙푎푖 =
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙 × 100 

(Trianto, 2012) 
 

Semarang,  2014 
        Penilai, 

 
 
 

(    ) 
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KISI-KISI PENULISAN 
SOAL TES FORMATIF 

 
Sekolah : SDN Tambakaji 04 Kota Semarang 

Kelas / Semester : V/II 

Mata Pelajaran : IPS 

Hari/Tanggal : ....................................... 

Alokasi waktu soal : 15 menit 

Standar Kompetensi: 
2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator 
Aspek 
yang 

Diukur 
Jenjang No. 

soal Keterangan 

2.3 Menghargai jasa 

dan peranan tokoh 

dalam mempersiapkan 

proklamasi 

kemerdekaan 

2.3.3  Menceritakan 

proses penyusunan teks 

proklamasi 

Kognitif 

(C) 
C2 1-7,11 

 

Proses penyusunan 

teks proklamasi 

2.3.4 Menyebutkan 

peranan tokoh dalam 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan 

Kognitif 

(C) 
C1 

 

8,9,10,

12 

Peranan tokoh dalam 

peristiwa proklamasi 

kemerdekaan 
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TES FORMATIF 
Hari / Tanggal : ......................................... 
Kelas/Semester : V / II 
Mapel  : IPS 
Materi   : Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI 
 

J. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar! 
1. Naskah proklamasi disusun di rumah…. 
2. Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam ruang makan oleh…. 
3. Yang bertugas mengetik teks proklamasi adalah…. 
4. Yang menandatangani teks proklamasi yang sudah diketik ditandatangani 

oleh…. 
5. Naskah yang telah diketik dan ditandatangani disebut naskah…. 
6. Salah satu pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita yang bertugas 

untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia 
adalah…. 

7. Proklamasi di adakan di…. 
8. Teks proklamasi dibacakan oleh…. 
9. Bendera Merah Putih itu dijahit oleh…. 
10. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh…. 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
11. Sebutkan isi teks Proklamasi autentik! 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
12. Sebutkan peranan Ir. Sukarno dan Moh. Hatta dalam peristiwa 

kemerdekaan Indonesia! 
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  

  

NAMA: 

NO. ABS: 
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KUNCI JAWABAN 

I.  

1. Laksamana Maeda 

2. Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo 

3. Sayuti Melik 

4. Sukarno, Hatta 

5. Autentik 

6. B.M Diah 

7. kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.00 

8. Sukarno 

9. Ibu Fatmawati Sukarno 

10. S. Suhud dan Cudanco Latif 

II.  

11. Kebijaksanaan guru 

12. Kebijaksanaan guru 
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KRITERIA PENILAIAN 

Jenis tes Penilaian 

Tes Formatif I. Isian: jumlah Jawaban benar x 5 

   Skor maksimal I. = 50 

II. Uraian Non objektif 

No. Kriteria jawaban Uraian Skor Skor 

11. Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini 

menyatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal yang mengenai pemindahan 

kekusaan d.l.l., diselenggarakan 

dengan cara seksama dan dalam tempo yang 

sesingkatsingkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 

25 25 

12. Ir. Sukarno dan Moh. Hatta: perumus teks 

Proklamasi, yang mewakili bangsa 

Indonesia menandatangani teks Proklamasi, 

dan Sukarno membacakan teks Proklamasi  

25 25 

Total Skor 100 
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LEMBAR PENGAMATAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN IPS 
MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 
Siklus: 3 

 
Hari / Tanggal : ............................................  
Nama Siswa : ............................................  
No. Urut : ............................................  

Petunjuk: 
1. Bacalah dengan cermat setiap indikator dan deskriptor pada lembar 

pengamatan ini! 
2. Berikan tanda check (√) pada kolom check jika deskriptor tampak. 
3. Tentukan skor penilaian, dengan acuan: 

skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak 
skor 1, jika satu deskriptor tampak 
skor 2, jika dua deskriptor tampak 
skor 3, jika tiga deskriptor tampak 
skor 4, jika empat deskriptor tampak 
(Rusman, 2012:98)  

No. 
Karakter 

(Kemendikbud, 2011:37-
61) 

Deskriptor Tampak Skor 

1. Disiplin  
(tindakan yang 
menunjukkan perilaku 
tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan 
peraturan) 

a. Peserta didik datang tepat waktu   
b. Berbicara dengan sopan   
c. Berpakaian rapi  
d. Menghargai pendapat orang lain   

2. Toleransi 
(Tindakan yang 
menunjukkan kebiasaan 
perilaku dan sikap 
bertoleransi antar agama, 
suku, etnis, pendapat, 
sikap, dan tindakan 
terhadap orang lain yang 
berbeda dengan dirinya) 

a. Menerima pembentukan 
kelompok belajar tanpa 
membedakan agama, suku 

  

b. Menyimak presentasi kelompok 
lain 

  

c. Menghargai perbedaan pendapat 
antar anggota kelompok 

  

d. Menghargai perbedaan antar 
kelompok 

  

3. Kerjasama  a. Menempatkan diri dalam 
kelompok dengan tenang 

  

b. Saling berbagi tugas kelompok   
c. Bersama-sama membuat produk   
d. Mempresentasikan produk yang 
telah dibuat 

  

4. Tanggungjawab (sikap 
dan perilaku seseorang 
untuk melaksanakan 

a. Melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru sesuai 
petunjuk yang diberikan 
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tugas dan kewajibannya, 
yang seharusnya dia 
lakukan, terhadap diri 
sendiri, masyarakat, 
lingkungan, negara dan 
Tuhan Yang Maha Esa)  

b. Melaksanakan tugas sesuai 
kemampuan 

  

c. Menjaga fasilitas laptop  dengan 
baik 

  

d. Mengumpulkan produk mind 
mapping tepat waktu 

  

5. Religius (melaksanakan 
kewajibannya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa) 

a. Memberi salam kepada guru   
b. Berdoa sebelum dan sesudah 
pelajaran 

  

c. Melaksanakan amanat dalam 
kelompok dengan penuh tanggung 
jawab 

  

d. Mengucapkan kata permisi, 
tolong, terima kasih, dan maaf 
dalam proses pembelajaran 

  

Jumlah Skor  
Kualifikasi Karakter  
 
Perhitungan Skor 
Skor tertinggi (T) :  5 x 4 = 20 
Skor terendah  (R) :  5 x 0 = 0 
n= (T-R) 
Letak Q1 =  (n)          Letak Q2 =  (n) 

    =  (20)                                 =  (20) 
 = 5 = 10     
Nilai Q1 = 5 Nilai Q2  = 10 
Letak Q3 = ¾  (20) Letak Q4 = T = 20 
     = ¾ 

 
(20) 

     = 15 
Nilai Q3 = 15 

KRITERIA PENILAIAN OBSERVASI KARAKTER SISWA 
 

 
 
 
 
 

Semarang,    2014 
Observer, 
 
 
 
(   ) 

  

Skala Skor Pencapaian Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat baik 
10 ≤ skor < 15 Baik 
5 ≤ skor < 10 Cukup 
0 ≤ skor < 5 Kurang 
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DATA AWAL HASIL BELAJAR IPS 
SD GUNUNGPATI 01 

 

No. Nama Nilai Rata-rata Ket UH 1 UH 2 UH 3 
1 D N H 50 50 60 53.3 Tidak Tuntas 
2 E W S 50 60 60 56.7 Tidak Tuntas 
3 M B 45 45 0 30.0 Tidak Tuntas 
4 A A 60 50 60 56.7 Tidak Tuntas 
5 Z L 30 45 50 41.7 Tidak Tuntas 
6 N K 45 45 50 46.7 Tidak Tuntas 
7 B L A 60 50 70 60.0 Tidak Tuntas 
8 A K 70 86 65 73.7 Tuntas 
9 A F 70 60 60 63.3 Tidak Tuntas 

10 A N D 90 80 90 86.7 Tuntas 
11 A I S 80 60 90 76.7 Tuntas 
12 E I 50 55 50 51.7 Tidak Tuntas 
13 E Z K 55 50 50 51.7 Tidak Tuntas 
14 E C F 80 95 100 91.7 Tuntas 
15 E D S 80 66 100 82.0 Tuntas 
16 M H 70 60 60 63.3 Tidak Tuntas 
17 M A S 70 70 65 68.3 Tuntas 
18 R O 70 80 90 80.0 Tuntas 
19 R W R 80 75 65 73.3 Tuntas 
20 S R 50 45 0 31.7 Tidak Tuntas 
21 V N R 30 50 65 48.3 Tidak Tuntas 
22 A S S 55 60 65 60.0 Tidak Tuntas 
23 K M 90 60 75 75.0 Tuntas 
24 A J P P 60 66 65 63.7 Tidak Tuntas 

Rata-rata Kelas 62  
Jumlah Siswa Tuntas 9  

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 15  
Presentase Ketuntasan 37%  

 
 
  

Lampiran 17. 
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HASIL BELAJAR TES FORMATIF SIKLUS I, II, DAN III 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 

No. Nama Siklus I Siklus II Siklus II 
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket 

1 D N H 65 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 
2 E W S 67 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 
3 M B 33 Tidak Tuntas 65 Tuntas 75 Tuntas 
4 A A 55 Tidak Tuntas 40 Tidak Tuntas 85 Tuntas 
5 Z L 22 Tidak Tuntas 25 Tidak Tuntas 85 Tuntas 
6 N K 59 Tidak Tuntas 65 Tuntas 67 Tuntas 
7 B L A 70 Tuntas 55 Tidak Tuntas 85 Tuntas 
8 A K 52 Tidak Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 
9 A F 70 Tuntas 75 Tuntas 75 Tuntas 

10 A N D 85 Tuntas 85 Tuntas 80 Tuntas 
11 A I S 90 Tuntas 75 Tuntas 72 Tuntas 
12 E I 65 Tuntas 65 Tuntas 57 Tidak Tuntas 
13 E Z K 60 Tidak Tuntas 85 Tuntas 93 Tuntas 
14 E C F 80 Tuntas 90 Tuntas 85 Tuntas 
15 E D S 70 Tuntas 85 Tuntas 85 Tuntas 
16 M H 50 Tidak Tuntas 93 Tuntas 75 Tuntas 
17 M A S 80 Tuntas 60 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
18 R O 80 Tuntas 85 Tuntas 67 Tuntas 
19 R W R 75 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 
20 S R 80 Tuntas 70 Tuntas 80 Tuntas 
21 V N R 60 Tidak Tuntas 95 Tuntas 82 Tuntas 
22 A S S 70 Tuntas 55 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
23 K M 70 Tuntas 95 Tuntas 80 Tuntas 
24 A J P P 55 Tidak Tuntas 85 Tuntas 70 Tuntas 

Rata-rata kelas 65 73 79 
Jumlah Siswa Tuntas 15 19 23 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 9 5 1 
Nilai Tertinggi 90 95 93 

Presentase Ketuntasan 63% 79% 96% 
 
 
  

Lampiran 18. 
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REKAP HASIL BELAJAR TES FORMATIF SIKLUS I, II, DAN III 
 

No. Nama Nilai Rata-rata Nilai Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 
1 D N H 65 85 85 78 tuntas 
2 E W S 67 80 85 77 tuntas 
3 M B 33 65 75 58 tidak tuntas 
4 A A 55 40 85 60 tidak tuntas 
5 Z L 22 25 85 44 tidak tuntas 
6 N K 59 65 67 64 tidak tuntas 
7 B L A 70 55 85 70 tuntas 
8 A K 52 70 80 67 tuntas 
9 A F 70 75 75 73 tuntas 

10 A N D 85 85 80 83 tuntas 
11 A I S 90 75 72 79 tuntas 
12 E I 65 65 57 62 tidak tuntas 
13 E Z K 60 85 93 79 tuntas 
14 E C F 80 90 85 85 tuntas 
15 E D S 70 85 85 80 tuntas 
16 M H 50 93 75 73 tuntas 
17 M A S 80 60 77 72 tuntas 
18 R O 80 85 67 77 tuntas 
19 R W R 75 80 85 80 tuntas 
20 S R 80 70 80 77 tuntas 
21 V N R 60 95 82 79 tuntas 
22 A S S 70 55 75 67 tuntas 
23 K M 70 95 80 82 tuntas 
24 A J P P 55 85 70 70 tuntas 

Rata-rata Kelas 65 73 79 72  
 
  

Lampiran 19. 



290 
 

 
 

HASIL PENILAIAN KARAKTER SIKLUS I 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 

No. Nama Skor Indikator Jumlah Kualifikasi 1 2 3 4 5 
1 D N H 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
2 E W S 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
3 M B 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
4 A A 4 4 1 3 4 16 Sangat Baik 
5 Z L 4 4 1 3 4 16 Sangat Baik 
6 N K 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
7 B L A 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
8 A K 4 4 1 3 4 16 Sangat Baik 
9 A F 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
10 A N D 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
11 A I S 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
12 E I 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
13 E Z K 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
14 E C F 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
15 E D S 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
16 M H 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
17 M A S 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
18 R O 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
19 R W R 4 4 1 3 4 16 Sangat Baik 
20 S R 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
21 V N R 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
22 A S S 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
23 K M 4 4 1 3 4 16 Sangat Baik 
24 A J P P 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 

Rata-rata 4 4 2 3 4 17 Sangat Baik 
 

Keterangan: 
Indikator karakter: 
1. Disiplin 
2. Toleransi 
3. Kerjasama 
4. Tanggungjawab 
5. Religius 
Kriteria penilaian observasi karakter siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (SB) 
10 ≤ skor < 15 Baik (B) 
5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 5 Kurang (K) 

Lampiran 20. 
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Kriteria penilaian observasi karakter siswa tiap indikator dicocokkan dengan tabel 
berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) 

 
Semarang, 6 Maret 2014 
Observer, 

 
(Mia Fitri A.) 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SIKLUS II 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 

No. Nama Skor Indikator Jumlah Kualifikasi 1 2 3 4 5 
1 D N H 4 4 4 3 4 17 Sangat Baik 
2 E W S 4 4 4 3 4 18 Sangat Baik 
3 M B 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
4 A A 4 4 4 3 4 16 Sangat Baik 
5 Z L 4 4 3 3 4 16 Sangat Baik 
6 N K 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
7 B L A 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
8 A K 4 4 3 3 4 16 Sangat Baik 
9 A F 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 

10 A N D 4 4 4 3 4 17 Sangat Baik 
11 A I S 4 4 4 3 4 18 Sangat Baik 
12 E I 4 4 4 3 4 18 Sangat Baik 
13 E Z K 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
14 E C F 4 4 4 3 4 17 Sangat Baik 
15 E D S 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
16 M H 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
17 M A S 4 4 4 3 4 17 Sangat Baik 
18 R O 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
19 R W R 4 4 4 3 4 16 Sangat Baik 
20 S R 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
21 V N R 4 4 4 3 4 17 Sangat Baik 
22 A S S 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 
23 K M 4 4 4 3 4 16 Sangat Baik 
24 A J P P 4 4 3 3 4 17 Sangat Baik 

Rata-rata 4 4 3.46 3 4 18.46 Sangat Baik 
Keterangan: 
Indikator karakter: 
1. Disiplin 
2. Toleransi 
3. Kerjasama 
4. Tanggungjawab 
5. Religius 
Kriteria penilaian observasi karakter siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (SB) 
10 ≤ skor < 15 Baik (B) 
5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 5 Kurang (K) 
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Kriteria penilaian observasi karakter siswa tiap indikator dicocokkan dengan tabel 
berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) 

 
Semarang, 11Maret 2014 
Observer, 

 
(Wulan Pramita) 
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HASIL PENILAIAN KARAKTER SIKLUS III 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 

No. Nama Skor Indikator Jumlah Kualifikasi 1 2 3 4 5 
1 D N H 4 4 4 4 4 20 Sangat Baik 
2 E W S 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
3 M B 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
4 A A 4 4 4 4 4 20 Sangat Baik 
5 Z L 4 4 3 4 4 19 Sangat Baik 
6 N K 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
7 B L A 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
8 A K 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
9 A F 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 

10 A N D 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
11 A I S 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
12 E I 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
13 E Z K 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
14 E C F 4 4 4 4 4 20 Sangat Baik 
15 E D S 4 4 3 4 4 19 Sangat Baik 
16 M H 4 4 3 3 4 18 Sangat Baik 
17 M A S 4 4 4 4 4 20 Sangat Baik 
18 R O 4 4 3 3 4 33 Sangat Baik 
19 R W R 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
20 S R 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
21 V N R 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
22 A S S 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
23 K M 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 
24 A J P P 4 4 4 3 4 19 Sangat Baik 

Rata-rata 4 4 3.58 3.25 4 18.83 Sangat Baik 
Keterangan: 
Indikator karakter: 
1. Disiplin 
2. Toleransi 
3. Kerjasama 
4. Tanggungjawab 
5. Religius 
Kriteria penilaian observasi karakter siswa yang diperoleh dicocokkan dengan 
tabel berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik (SB) 
10 ≤ skor < 15 Baik (B) 
5 ≤ skor < 10 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 5 Kurang (K) 
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Kriteria penilaian observasi karakter siswa tiap indikator dicocokkan dengan tabel 
berikut: 

Skala Kualifikasi Karakter 
3 ≤ skor < 4 Sangat Baik (SB) 
2 ≤ skor < 3 Baik (B) 
1 ≤ skor < 2 Cukup (C) 
0 ≤ skor < 1 Kurang (K) 

 
Semarang, 13Maret 2014 
Observer, 

 
(Noora Chusna P.) 
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HASIL PENILAIAN PRODUK SIKLUS I 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 

Kelompok 
Jumlah Skor Tiap Indikator 

Jumlah Nilai Kriteria 
1 2 3 4 

1 

V N R 
R W R 
K M 
Z L 
A A 

6 4 12 5 27 56.25 Kurang 

2 

D N H 
E C F 
A F 
A K 

6 5 14 6 31 64.58 Cukup 

3 

A N D 
E D S 
S R 
R O 

M A S 

5 5 12 4 26 54.17 Kurang 

4 

B L A 
A I S 
E I 

E W S 
E Z K 

6 6 13 4 29 60.42 Kurang 

5 

M H 
A J P P 

M B 
A S S 
N K 

6 5 11 4 26 54.17 Kurang 

Total 139 57.92 Kurang 
Keterangan: 
Kriteria penilaian produk Mind Mapping yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 
berikut: 

Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

Indikator: 
1. Mempersiapkan alat dan sumber membuat mind mapping 
2. Proses pembuatan 
3. Produk mind mapping 
4. Penilaian kemampuan menyajikan mind mapping 

Semarang, 6 Maret 2014 
    Penilai, 

    
 

(Mia Fitri A.) 
  

Lampiran 23. 



297 
 

 

HASIL PENILAIAN PRODUK SIKLUS II 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 
 

Kelompok 
Jumlah Skor Tiap Indikator 

Jumlah Nilai Kriteria 
1 2 3 4 

1 

D N H 
E C F M 
A S Z L 

A I S 

6 6 16 6 34 70.8333 Kurang 

2 

K M 
V N R 
R W R 

A A 
A N D 

6 6 16 6 34 70.83 Cukup 

3 

R O 
A F 

E D S 
S R 
N K 

6 6 17 6 35 72.92 Kurang 

4 

B L A 
A K 
E I 

E W S 
E Z K 

6 6 18 6 36 75.00 Kurang 

5 

M H 
A J P P 

M B 
A S S 

6 6 17 6 35 72.92 Kurang 

Total 174 72.6 Kurang 
Keterangan: 
Kriteria penilaian produk Mind Mapping yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 
berikut: 

Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

Indikator: 
1. Mempersiapkan alat dan sumber membuat mind mapping 
2. Proses pembuatan 
3. Produk mind mapping 
4. Penilaian kemampuan menyajikan mind mapping 

Semarang, 11 Maret 2014 
Penilai, 

 
 

(Wulan P.) 
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HASIL PENILAIAN PRODUK SIKLUS III 
PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MIND MAPPING 

BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
 

Kelompok 
Jumlah Skor Tiap Indikator 

Jumlah Nilai Kriteria 
1 2 3 4 

1 

K M 
V N R 
R W R 

A A 

8 6 18 6 38 79 Kurang 

2 

M H 
A J P P 

M B 
A S S A 

N D 

8 6 17 6 37 77.08 Cukup 

3 

R O 
A F 

E D S 
S R 
N K 

8 6 21 6 41 85.42 Terampil 

4 

D N H 
E C F M 
A S Z L 

A I S 

8 7 19 7 41 85.42 Terampil 

5 

B L A 
A K 
E I 

E W S 
E Z K 

8 6 20 6 40 83.33 Terampil 

Total 197 82.08 Terampil 
Keterangan: 
Kriteria penilaian produk Mind Mapping yang diperoleh dicocokkan dengan tabel 
berikut: 

Nilai Kriteria 
Nilai ≥ 80 Terampil 

65 ≤ nilai < 80 Cukup 
Nilai < 65 Kurang 

Indikator: 
1. Mempersiapkan alat dan sumber membuat mind mapping 
2. Proses pembuatan 
3. Produk mind mapping 
4. Penilaian kemampuan menyajikan mind mapping 

Semarang, 13 Maret 2014 
Penilai, 

 
 
(Noora Chusna P.) 
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LEMBAR WAWANCARA 
KEPADA KOLABORATOR TENTANG PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MULTIMEDIA 
INTERAKTIF 

Siklus:…. 
Nama SD  : SD Gunungpati 01 
Nama Kolaborator : Murtofiah, S.Pd. 
NIP   : 197509222006042011 
Hari/ Tanggal  : 
Pertanyaan 
1. Menurut pendapat Ibu, apakah pembelajaran IPS yang telah berlangsung 

sudah sesuai dengan langkah proses pembelajaran menggunakan model mind 

mapping berbantuan multimedia interaktif? 

2. Menurut pendapat Ibu, apakah model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif cocok diterapkan dalam pembelajaran IPS ditinjau dari materi dan 

karakteristik siswa? 

3. Bagaimankah pendapat Ibu, mengenai keterampilan guru dalam mengajarkan 

IPS menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif? 

4. Bagaimanakah dampak pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping 

berbantuan multimedia interaktif terhadap aktivitas siswa? 

5. Apa sajakah saran yang bisa Ibu berikan kepada guru supaya pembelajaran 

IPS menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia interaktif 

menjadi lebih baik? 
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HASIL WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

Nama Kolaborator : Murtofiah, S.Pd. 
NIP   : 197509222006042011 
Hari/ Tanggal  : Kamis/ 6 Maret 2014 
Analisis hasil wawancara dengan kolaborator: 
Pembelajaran IPS telah berlangsung sudah sesuai dengan langkah di rencana 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. Ada bagian tertentu yang dikembangkan oleh guru, tetapi 

tidak menimbulkan masalah yang mempengaruhi rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS ditinjau dari materi kelas V yang mengandung banyak unsur 

sejarah bangsa yang panjang. Mind Mapping menjadi alternatif siswa mencatat 

dan hal tersebut sesuai dengan karakteristik siswa yang senang menggambar.  

Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif membantu guru untuk 

menarik minat siswa dalam belajar, sehingga siswa antusias memperhatikan guru, 

mengikuti instruksi guru, apalagi memanfaatkan multimedia interaktif. Namun, 

aktivitas siswa terpecah antara memperhatikan tayangan pada laptop yang tersedia 

di kelompok meja siswa atau tayangan di LCD. Oleh karena itu, saran untuk 

pembelajaran selanjutnya, supaya tidap perlu menggunakan LCD, karena siswa 

konsentrasinya terpecah. 
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HASIL WAWANCARA 

SIKLUS II 

 
Nama Kolaborator : Murtofiah, S.Pd. 
NIP   : 197509222006042011 
Hari/ Tanggal  : Selasa/ 11 Maret 2014 
Analisis hasil wawancara dengan kolaborator: 
Pembelajaran IPS telah berlangsung sudah sesuai dengan langkah di rencana 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. Ada bagian tertentu yang dikembangkan oleh guru, tetapi 

tidak menimbulkan masalah yang mempengaruhi rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Seperti pada kegiatan apersepsi, guru mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan materi sebelumnya. 

Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS ditinjau dari materi kelas V yang mengandung banyak unsur 

sejarah bangsa yang panjang. Mind Mapping menjadi alternatif siswa mencatat 

dan hal tersebut sesuai dengan karakteristik siswa yang senang menggambar.  

Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif membantu guru untuk 

menarik minat siswa dalam belajar, sehingga siswa antusias memperhatikan guru, 

mengikuti instruksi guru, apalagi memanfaatkan multimedia interaktif. Namun, 

aktivitas siswa terpecah antara memperhatikan tayangan pada laptop yang tersedia 

di kelompok meja siswa atau tayangan di LCD. Oleh karena itu, saran untuk 

pembelajaran selanjutnya, guru hendaknya memberikan penguatan kepada siswa. 
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HASIL WAWANCARA 

SIKLUS III 

 

Nama Kolaborator : Murtofiah, S.Pd. 
NIP   : 197509222006042011 
Hari/ Tanggal  : Selasa/ 13 Maret 2014 
Analisis hasil wawancara dengan kolaborator: 
Pembelajaran IPS telah berlangsung sudah sesuai dengan langkah di rencana 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model mind mapping berbantuan 

multimedia interaktif. Ada bagian tertentu yang dikembangkan oleh guru, tetapi 

tidak menimbulkan masalah yang mempengaruhi rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Pengembangan yang dilakukan seperti saat tanya jawab dengan 

siswa dan menjelaskan materi pelajaran. 

Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPS ditinjau dari materi kelas V yang mengandung banyak unsur 

sejarah bangsa yang panjang. Mind Mapping menjadi alternatif siswa mencatat 

dan hal tersebut sesuai dengan karakteristik siswa yang senang menggambar.  

Model mind mapping berbantuan multimedia interaktif membantu guru untuk 

menarik minat siswa dalam belajar, sehingga siswa antusias memperhatikan guru, 

mengikuti instruksi guru, apalagi memanfaatkan multimedia interaktif. Namun, 

aktivitas siswa terpecah antara memperhatikan tayangan pada laptop yang tersedia 

di kelompok meja siswa atau tayangan di LCD. Oleh karena itu, saran untuk 

pembelajaran selanjutnya, guru hendaknya selalu berinovasi dalam mengajar 

supaya kualitas pembelajaran terus meningkat. 
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Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPS 

Melalui Model Mind Mapping Berbantuan Multimedia Interaktif  

Siklus:….  

Nama Siswa  :  

Nomor urut  : 

Kelas/Semester : V/2 

Hari/Tanggal  : .... 

Petunjuk : Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang sesuai 

dengan kondisimu! 

No Aspek yang Dinilai 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 
Mengikuti pembelajaran dengan semangat 

dan penuh perhatian 
  

2 Memahami materi pembelajaran   

3 
Aktif dalam diskusi kelompok (ikut 

membuat mind mapping)? 
  

4 
Mengerjakan tugas yang diberikan guru 

tepat waktu 
  

5 Memberi tanggapan dalam presentasi   

 

 

 

Semarang, ............................ 

Pengisi, 

 

 

(   ) 
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HASIL PENGOLAHAN DATA ANGKET 

 

Indikator Persentase Siswa yang Memilih "Ya"  
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 100% 100% 100% 
2 96% 100% 100% 
3 92% 100% 100% 
4 63% 71% 71% 
5 71% 88% 88% 
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PEDOMAN CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping berbantuan 

Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas V SD 

Gunungpati 01 

Siklus:…. 

Nama Sekolah : SD Gunungpati 01 

Kelas   : V 

Subyek : Guru dan Siswa 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal penting (belum ada di lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa) yang terjadi 

pada guru dan siswa selama proses  pembelajaran IPS 

menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif! 

Catatan :  ..................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................   

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

 Semarang,                      2014 

 Pengisi, 

     

(   ) 
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 CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model mind mapping berbantuan 

Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas V SD 

Gunungpati 01 

SIKLUS I 

Nama Sekolah : SD Gunungpati 01 

Kelas   : V 

Subyek : Guru dan Siswa 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal penting (belum ada di lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa) yang terjadi 

pada guru dan siswa selama proses  pembelajaran IPS 

menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif! 

Catatan :  

1. Siswa kebingungan saat harus melanjutkan lagu dari musik yang 

diperdengarkan karena suara speaker yang tidak terjangkau hingga bagian 

belakang kelas. 

2. Siswa mengatakan “asyik” saat mereka mendapatkan fasilitas laptop tiap 

kelompok meja siswa. 

3. Cakupan materi yang diberikan terlalu luas, sehingga waktu pembelajaran 

kurang. 

4. Siswa masih bingung dalam menuangkan kreativitasnya dalam membuat mind 

mapping. 

5. Siswa menginginkan waktu pelajaran lebih panjang, karena asyik dalam 

membuat mind mapping. 
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HASIL CATATAN LAPANGAN  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping berbantuan 

Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas V SD 

Gunungpati 01 

SIKLUS II 

Nama Sekolah : SD Gunungpati 01 

Kelas   : V 

Subyek : Guru dan Siswa 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal penting (belum ada di lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa) yang terjadi 

pada guru dan siswa selama proses  pembelajaran IPS 

menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif! 

Catatan :  

1. Salah satu siswa ada yang berteriak “saya tidak berani” saat guru meminta 

siswa tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan. 

2. Siswa mengatakan “asyik” saat mereka mendapatkan fasilitas laptop tiap 

kelompok meja siswa. 

3. Siswa mengerjakan quiz pada multimedia interaktif tanpa disuruh guru. 

4. Bebarapa siswa mencatat, meskipun guru lupa memberi instruksi untuk 

mencatat informasi yang mereka terima. 

5. Siswa menginginkan waktu pelajaran lebih panjang, karena asyik dalam 

membuat mind mapping. 

  

Lampiran 34. 



308 
 

 
 

HASIL CATATAN LAPANGAN  

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping berbantuan 

Multimedia Interaktif pada Siswa Kelas V SD 

Gunungpati 01 

SIKLUS III 

Nama Sekolah : SD Gunungpati 01 

Kelas   : V 

Subyek : Guru dan Siswa 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal penting (belum ada di lembar 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa) yang terjadi 

pada guru dan siswa selama proses  pembelajaran IPS 

menggunakan model mind mapping berbantuan multimedia 

interaktif! 

Catatan :  

1. Siswa berani menjawab pertanyaan dari guru dengan tunjuk jari. 

2. Siswa mengatakan “asyik” saat mereka mendapatkan fasilitas laptop tiap 

kelompok meja siswa. 

3. Siswa antusias dalam menggunakan multimedia interaktif. 

4. Siswa menginginkan waktu pelajaran lebih panjang, karena asyik dalam 

membuat mind mapping. 

5. Guru memberikan variasi dalam penyajian hasil mind mapping kelompok 

dengan meminta dua kelompok maju ke depan kelas dan saling 

mempresentasikan dihadapan kelompok lain. kedua kelompok saling 

memberikan tanggapan. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
SIKLUS I 

 
Plang SD Gunungpati 01 

 

 
Siswa membuat produk mind mapping dan guru melaksanakan penilaian 

 

 
Siswa mempresentasikan mind mapping 
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Siswa menampilkan mind mapping 

 
 

 
Siswa mengerjakan tes formatif 

 

 
Kolaborator dan Teman sejawat 
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Produk mind mapping siklus II 

 

 
Produk mind mapping siklus I 

 

 
Produk mind mapping 
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SIKLUS II 

 
Siswa menggunakan multimedia interaktif 

 

 
Siswa memperhatika penjelasan guru 

 

 
Siswa membuat mind mapping 
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Siswa mengerjakan tes formatif 

 

 
Kolaborator dan teman sejawat 

 

 
Guru membimbing kelompok 
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Produk mind mapping siklus II 

 

 
Produk mind mapping siklus II 

 

 
Produk mind mapping siklus II 
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SIKLUS III 

 
Guru memberikan fasilitas laptop 

 

 
Siswa memanfaatkan multimedia interaktif 

 

 
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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Siswa membuat mind mapping 

 

 
Siswa mempresentasikan di depan kelompok lain 

 

 
Siswa mengerjakan tes formatif 
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Produk mind mapping siklus III 

 

 
Produk mind mapping siklus III 

 

 
Produk mind mapping siklus III 


