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ABSTRAK
Dila, Fika Ratna. 2015. “Penerapan Metode Mind Mapping Berbantuan Media
Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa
Kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing: Desi Wulandari, S.Pd., M.Pd.
Berdasarkan data hasil refleksi di kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota
Semarang pada pembelajaran IPA guru sudah menggunakan media namun kurang
menarik perhatian karena belum memanfaatkan sarana (LCD) di sekolah,
banyaknya materi pada pembelajaran IPA membuat anak mudah lupa sehingga
hasil belajarnya rendah, sebanyak 26 siswa atau sekitar 78,8% mendapatkan nilai
di bawah KKM yaitu 64.
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru dalam
pembelajaran IPA pada siswa kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang? (2)
apakah metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV B
SDN Wonosari 03 Kota Semarang? (3) apakah metode Mind Mapping berbantuan
media Audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA
pada siswa kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan
menerapkan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual pada siswa
kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang.
Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan tiga
siklus, tiap siklusnya satu pertemuan. Penelitian dilakukan di SDN Wonosari 03
Kota Semarang. Subjek penelitian ini guru dan siswa kelas IV B SDN Wonosari
03 Kota Semarang (33 siswa).
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dengan analisis data kuantitatif dan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I memperoleh
skor 24 (baik), siklus II menjadi 29 (sangat baik), dan siklus III mencapai 31
(sangat baik). Aktivitas siswa siklus I memperoleh skor 17,48 (cukup), siklus II
menjadi 21,18 (baik), dan siklus III mencapai 23,8 (baik). Hasil belajar siswa
siklus I adalah 48,5%, pada siklus II menjadi 57,6%, dan siklus III mencapai
81,8% (≥ 75%) dan penelitian ini dinyatakan berhasil.
Simpulan dari penelitian ini adalah metode Mind Mapping berbantuan
media Audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Saran
penelitian ini adalah guru lebih berinovasi menyajikan pembelajaran untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Audiovisual, IPA, kualitas, Mind Mapping, pembelajaran
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita adalah
lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang
didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Pendidikan di sekolah
terlalu menjelajahi otak anak dengan beragam bahan ajar yang harus dihafal,
pendidikan kita tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter
serta potensi yang dimiliki. (Sanjaya, 2011: 1-2)
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan Undang-undang di atas tergambar jelas bahwa pendidikan
mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Pendidikan
menjadi penentu agar bangsa kita dapat melangkah lebih maju dan dapat bersaing
dengan negara-negara lainnya. Melihat kekayaan alam Indonesia yang melimpah,
sangat disayangkan apabila semua kekayaan alam di Indonesia tidak dapat diolah
dan dimanfaatkan oleh anak Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya sumber
daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara untuk menghasilkan sumber daya
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manusia yang berkualitas yaitu melalui proses pendidikan yang bermutu pada
setiap satuan pendidikan. Mengingat begitu pentingnya pendidikan dalam
pembentukan sumber daya manusia, maka peningkatan mutu pendidikan
merupakan hal yang wajib dilakukan secara berkesinambungan. Masalah
peningkatan mutu pendidikan tentulah sangat berhubungan dengan kurikulum
pendidikan.
Sedangkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa:
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa,
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni
dan
budaya,
pendidikan
jasmani
dan
olahraga,
keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.
Pernyataan mengenai kurikulum yang diatur di dalam undang-undang
tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan kebijakan
dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan yang diluncurkan menjadi dasar bagi
pelaksanaan proses pembelajaran disetiap satuan pendidikan. Terkait dengan
kebijakan ini telah dikeluarkan Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar
Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat beberapa mata pelajaran yang harus diajarkan
kepada siswa di tingkat sekolah dasar. Salah satunya yaitu mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). (UU Sisdiknas, 2012: 20)
Berkaitan dengan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (2006: 166), IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam
secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya sekedar penguasaan kumpulan
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pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja
tetapi juga merupakan proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat
menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta
pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Proses
pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar
secara ilmiah.
IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan
manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.
Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk
terhadap lingkungan. Di SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran
Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada
pengalaman belajar untuk merancang dan membuat karya melalui penerapan
konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana.
Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2014: 1-2) beberapa alasan
pentingnya mata pelajaran IPA yaitu, IPA berguna untuk mengembangkan
kurikulum, membuat strategi pembelajaran student-center yang memungkinkan
siswa belajar melalui pertanyaan tindakan sains, melatih keterampilan analisis
ketika melakukan tindakan ilmiah, dan meningkatkan mutu pendidikan sains
sebagai ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Pendidikan IPA seharusnya
dilaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran di sekolah mengingat
pentingnya pelajaran tersebut seperti yang telah diungkapkan di atas.
Pembelajaran IPA dikatakan berhasil apabila semua tujuan pembelajaran yang
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telah ditentukan dapat tercapai, yang terungkap dalam hasil belajar IPA. Namun
dalam kenyataannya, masih ada sekolah-sekolah yang memiliki hasil belajar IPA
yang rendah karena belum mencapai standar ketuntasan yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, muatan pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian
pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan
keterampilan proses dan sikap ilmiah.
Catatan Programe for International Student Assessment (PISA) pada tahun
2009 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 10 besar terbawah dari 65
negara peserta PISA. Hampir semua siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran
sampai level 3 saja. Pada catatan PISA tahun 2012 hal ini terlihat semakin
memprihatinkan karena Indonesia berada di peringkat 64 dari 65 negara.
Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di posisi terbawah.
(PISA, 2012: 5)
Selain itu dari survei Trends in International Mathematics and Science
Study (TIMSS) tahun 2007, 78% siswa Indonesia dapat mengerjakan soal kategori
rendah yang hanya memerlukan hafalan, dan hanya 5% siswa Indonesia yang
mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang membutuhkan penalaran. Survei
untuk TIMSS tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia pada urutan 40 dari 45
negara dengan skor perolehan muatan pembelajaran IPA untuk anak Indonesia
adalah 406. Jika dibandingkan dengan hasil pada tahun 2007 yaitu 427 prestasi ini
tampak terjadi penurunan angka 21. (Rank Positions and Grade 82 Science and
Mathematics) hasil survei ini menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam
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memahami konsep dan kemampuan menyelesaikan masalah yang bersifat analisis.
(TIMSS, 2011: 5)
Berdasarkan temuan Depdiknas (2007: 21-22), proses pembelajaran IPA
selama ini masih berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan. Metode
pembelajaran yang terlalu berorientasi kepada guru cenderung mengabaikan hakhak dan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan
mencerdaskan kurang optimal.
Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui data observasi
bahwa pembelajaran IPA pada kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang
belum optimal. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan materi pelajaran
dengan meminta siswa membaca buku pelajaran untuk memahami materi terlebih
dahulu, kemudian guru menjelaskan materi menggunakan media gambar. Terdapa
media Liquid Crystal Display (LCD) di sekolah, namun belum dimanfaatkan
dengan optimal. Siswa mudah lupa pada materi pelajaran yang banyak sehingga
hasil belajar pada pembelajaran IPA rendah dengan nilai dibawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Dari data nilai siswa, dengan jumlah siswa 33,
hanya 7 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 64 atau sekitar 21,2%.
Siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM sebanyak 26 atau sekitar 78,8%.
Dengan demikian tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dari analisis masalah di atas, ditemukanlah beberapa penyebab masalah,
seperti pada kegiatan pembelajaran guru kurang membangkitkan motivasi
terhadap pembelajaran, guru sudah menggunakan media namun kurang menarik
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perhatian siswa karena belum memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah,
materi pelajaran yang banyak membuat siswa mudah lupa.
Hal tersebut mendorong peneliti untuk menerapkan metode Mind Mapping
dalam pembelajaran IPA. Mind Mapping (Pemetaan Pikiran) merupakan metode
mencatat kreatif yang memadukan kedua belah otak (otak kanan seni dan otak kiri
logika). Mind Map hanya akan mengambil kata kunci penting sebagai sumber
yang mudah diingat siswa. Dengan kombinasi warna, simbol-simbol, dan gambar
akan menciptakan produk kreatif yang baru dan berbeda sehingga siswa dapat
berkreasi dengan catatan materinya dan tidak mudah bosan (Olivia, 2014: 1).
Menurut DePorter, Reardon, dan Nourie (2010: 225), metode Mind Mapping
membantu siswa dalam mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan
pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi, dan
memberikan wawasan baru sehingga cocok untuk diterapkan pada pembelajaran
IPA yang luas dan berkembang. Berbantuan media Audiovisual akan lebih
menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran semakin bermakna. Media
Audiovisual merupakan media yang menyalurkan pesan pembelajaran dengan
memanfaatkan indera pendengar dan penglihatan. Melalui media Audiovisual,
siswa mendapat pengalaman yang menarik melalui sebuah tayangan gambar
bergerak dan bersuara (Sukiman, 2012: 184). Pembelajaran IPA menekankan pada
pemberian pengalaman langsung, namun pada kenyataannya tidak semua materi
dalam pembelajaran IPA dapat menerapkan pengalaman langsung di sekolah.
Lingkungan sekolah yang kurang mendukung untuk menerapkan pengalaman
langsung

dapat

diganti

dengan

menggunakan

demonstrasi

kecil

serta
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menggunakan media Audiovisual untuk memahami materi dalam pembelajaran
IPA. Dengan metode Mind Mapping dan media Audiovisual, pembelajaran yang
dilakukan akan menjadi lebih hidup, variatif, dan membiasakan siswa
memaksimalkan daya pikir dan kreativitas dalam belajar.
Salah satu penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Ozgul Keles
(2012: 93-100) dengan judul “Elementary Teacher’s Views on Mind Mapping”
Vol.4 No.1 2012 ISSN 1948-5476. Hasil penelitian tersebut mengenai pendapat
beberapa guru tentang keefektifan penggunaan metode Mind Mapping pada
pembelajaran. Metode Mind Mapping dapat membantu guru dalam memberikan
perintah, merencanakan dan mengevaluasi pelajaran, dan membuat pembelajaran
lebih menyenangkan.
Berdasarkan penelitian yang lain yaitu Yosi Purwasari (2013: 536-548)
dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA tentang Perubahan Kenampakan
Permukaan Bumi dan Benda Langit melalui Peta Pikiran pada Anak Kesulitan
Belajar Kelas IV SD 13 Balai-balai Kota Padang Panjang” Vol.1 No.1 Januari
2013. Hasil penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode peta pikiran,
pembelajaran IPA meningkat dari siklus I ke siklus II. Siklus I diperoleh rata-rata
skor 5,3 dengan presentase ketuntasan 59%. Pada siklus II diperoleh presentase
86%.
Penelitian Farija Roslaini Siregar pada tahun 2012. Penelitian yang
dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Mind Mapping pada IPA di
Kelas IV SD” Vol.1 No.1 ISSN 2355-1739. Subjek penelitian ini adalah seluruh
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siswa kelas IV SD yang berjumlah 26 siswa dengan jumlah siswa laki-laki
sebanyak 12 dan siswi perempuan sebanyak 14. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh nilai rata-rata pada tes awal 45,38, pada siklus I meningkat 61, 92, pada
siklus II meningkat menjadi 79,62. Dengan demikian metode Mind Mapping
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan pembelajaran IPA.
Berdasarkan beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan masalah yang
ditemukan peneliti di kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang, sehingga
mendorong untuk mengambil fokus penelitian dengan judul “Penerapan Metode
Mind Mapping Berbantuan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:
a. Apakah metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas
IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang?
b. Apakah metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV B
SDN Wonosari 03 Kota Semarang?
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c. Apakah metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dapat
meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas IV B
SDN Wonosari 03 Kota Semarang?
1.2.2

Pemecahan Masalah
Dari uraian rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dilakukan

alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan metode Mind Mapping
menurut

Windura

(2013:

1),

yang

dapat

membantu

siswa

dalam

mengorganisasikan materi sehingga mudah dipahami dan catatan lebih kreatif.
Dalam penerapan metode juga didukung dalam penggunaan media. Media yang
digunakan adalah media Audiovisual menurut Suleiman (1988: 13), yang
menggunakan indera penglihatan dan pendengaran sehingga siswa dapat
menerima materi dengan memproyeksikan pembelajaran IPA yang kurang
didukung untuk pemberian pengalaman secara langsung. Metode dan media
tersebut dipadukan sehingga menjadi modifikasi langkah pembelajaran metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual adalah sebagai berikut:
a. Guru mempersiapkan pembelajaran dan menyampaikan kompetensi yang
ingin dicapai.
b. Siswa mengamati petunjuk pembuatan Mind Map dan penjelasan materi dari
tayangan yang ditampilkan guru sambil menuliskan materi yang penting pada
buku catatan.
c. Guru membagi siswa dalam kelompok heterogen, tiap kelompok terdiri dari 45 siswa.
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d. Guru memberikan sebuah tema yang akan didiskusikan kelompok sebelum
membuat rancangan kreasi Mind Map.
e. Tiap kelompok berdiskusi membuat rancangan Mind Map yang akan dibuat,
dimulai dari judul Mind Map yang dibantu pengarahan dari guru.
f. Guru berkeliling membimbing kelompok dalam membuat kreasi Mind Map.
g. Siswa mengembangkan informasi yang mereka peroleh dari tayangan media
Audiovisual yang ditambahkan ke dalam Mind Map sebagai informasi baru.
h. Tiap kelompok mempresentasikan hasil Mind Map kepada teman sekelasnya
dan guru memberikan konfirmasi.
i. Guru memberikan umpan balik dan memberi reward untuk kelompok terbaik.

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
b. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
c. Meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui penerapan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

memberikan

kontribusi

pada

pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Selain itu dapat memberikan manfaat
bagi:
a. Siswa
Dengan menerapkan metode pembelajaran Mind Mapping berbantuan
media Audiovisual, diharapkan siswa dapat menerima pengalaman belajar yang
bervariasi dan bermakna sehingga dapat meningkatkan minat serta pemahaman
tentang materi IPA. Mind Mapping juga dapat meningkatkan daya ingat siswa
dengan gambar dan warna sehingga siswa akan lebih tertarik dan kreatif dalam
belajar.
b. Guru
Dengan menerapkan metode pembelajaran Mind Mapping berbantuan
media Audiovisual, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada guru berupa
pengetahuan dan pengalaman tentang metode pembelajaran yang efektif, inovatif,
kreatif, dan menyenangkan serta penggunaan media yang dapat menunjang
kebermaknaan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan
sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah.
c. Sekolah
Dengan menerapkan metode pembelajaran Mind Mapping berbantuan
media

Audiovisual,

melaksanakan
menyenangkan.

proses

diharapkan

sekolah

pembelajaran

dapat

memotivasi

yang inovatif, kreatif,

guru

untuk

efektif, dan

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1

Hakikat Belajar

2.1.1.1 Pengertian Belajar
Belajar merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pendidikan. Pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli
pendidikan. Menurut Bell-Gredler (1986: 1) dalam Winataputra (2008: 1.5),
menyatakan bahwa belajar merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan
kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes).
Belajar menurut Slameto (2010: 2) adalah usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan
Hamalik (2014: 27) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan suatu proses
kegiatan, bukan hasil atau tujuan.
Gagne (1977: 4) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 82) menyatakan bahwa
belajar merupakan sistem yang terdapat berbagai unsur yang saling terkait
sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Unsur-unsur tersebut yaitu siswa,
rangsangan, memori, dan respon. Siswa adalah orang yang sedang melakukan
kegiatan belajar. Siswa memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk
menangkap rangsangan (stimulus). Stimulus adalah peristiwa yang merangsang
penginderaan. Stimulus tersebut dapat berupa suara, sinar, warna, gambar, panas,
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dingin, tanaman, dan sebagainya. Agar siswa mampu belajar optimal, ia harus
fokus pada stimulus tertentu yang diminati. Dalam proses belajar, stimulus yang
sudah diterima siswa akan disimpan dalam memori. Antara stimulus dan memori
harus terjadi interaksi agar menimbulkan respon dari diri siswa. Respon tersebut
berupa perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini menjadi indikator bahwa siswa
telah melakukan kegiatan belajar. (Rifa’i dan Anni, 2009: 84-85)
Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian belajar tersebut, dapat
disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan perilaku seseorang yang
dihasilkan dari pengalaman diri sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan
disekitarnya.
2.1.1.2 Prinsip Belajar
Setelah memahami pengertian belajar, ada pula beberapa prinsip dalam
belajar. Berikut ini adalah prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2009: 4).
Pertama, prinsip belajar merupakan perubahan perilaku. Perubahan
perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri:
a. Sebagai perubahan yang disadari.
b. Berkesinambungan dengan perilaku lainnya.
c. Bermanfaat sebagai bekal hidup.
d. Positif.
e. Sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan.
f. Bersifat permanen.
g. Bertujuan dan terarah.
h. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan.
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Kedua, belajar adalah proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan
dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, belajar adalah sebuah
pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara siswa
dengan lingkungannya.
2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktorfaktor tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar individu itu sendiri.
Rifa’i dan Anni (2011: 97) mengemukakan beberapa faktor internal yang
mempengaruhi belajar, yaitu kondisi fisik, psikis, emosional, dan kondisi sosial.
Sedangkan faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar
yang dipelajari, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010: 54-69)
ada dua jenis yaitu, intern dan ekstern. Faktor intern berupa jasmani, psikologi,
dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern berupa keluarga, sekolah, dan
masyarakat.
Menurut Hamdani (2011: 139-144) faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari
luar (ekstern). Faktor dari dalam (intern) seperti kecerdasan, fisiologis, sikap,
minat, bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) seperti keadaan
keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
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2.1.2

Hakikat Pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas: 4). Sedangkan,
pembelajaran menurut Winataputra (2008: 1.18) adalah upaya yang dilakukan
untuk menginisiasi, memberi fasilitas, dan meningkatkan proses belajar.
Pengertian tersebut senada dengan pendapat Hamdani (2011: 71-72) bahwa
pembelajaran dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan iklim
dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta
didik yang beragam.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi
antara siswa dan guru untuk menciptakan sebuah iklim dalam kegiatan belajarmengajar terhadap kemampuan, potensi, bakat, dan kebutuhan siswa yang
beragam.
2.1.3

Metode Pembelajaran
Metode

pembelajaran

biasanya

digunakan

guru

untuk

membuat

pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna. Metode pembelajaran menurut
Hamdani (2013: 80) adalah cara untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa.
Sedangkan menurut Sanjaya (2011: 147), metode pembelajaran merupakan cara
untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun agar dapat
mencapai tujuan secara optimal.
Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode
pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan dalam pembelajaran untuk
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mencapai tujuan tertentu. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah metode Mind Mapping.
2.1.3.1 Metode Mind Mapping
a. Pengertian Metode Mind Mapping
Mind Mapping merupakan cara termudah untuk menyerap informasi ke
dalam otak dan mengambil kembali informasi keluar dari otak (Buzan, 2008: 4).
Mind Mapping adalah cara mencatat kreatif, efektif, dan memetakan pikiran
dengan cara yang sederhana. Sedangkan menurut Michalko dalam Buzan (2008:
2) mengartikan bahwa Mind Mapping adalah alternatif pemikiran otak terhadap
pemikiran linear. Mind Mapping menggapai ke segala arah dan menangkap
berbagai pikiran dari segala sudut. Mind Mapping adalah metode yang
memanfaatkan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan bentukbentuk grafis lainnya untuk membentuk suatu kesan (Windura, 2013: 2-3).
Mind Map selalu menggunakan warna, garis lengkung, simbol, kata, dan
gambar yang sesuai dengan satu rangkaian aturan yang sederhana, mendasar,
alami, dan sesuai dengan cara kerja otak. Semuanya memiliki struktur alami yang
memancar dari pusat (Buzan, 2008: 5). Melalui Mind Map siswa memetakan
ilmu-ilmu yang diperoleh dari buku pada selembar kertas dalam bentuk simbolsimbol, kata-kata, gambar, serta garis-garis dengan berbagai warna. Menurut
DePorter, Reardon, dan Nourie (2010: 225) Mind Map terbaik adalah berwarnawarni dan menggunakan banyak gambar dan simbol. Gambar atau simbol dapat
membantu kita mengingat banyak informasi.
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Metode mencatat ini didasarkan pada penelitian tentang cara otak
memproses informasi. Otak mengambil informasi campuran seperti gambar,
bunyi, aroma, pikiran, dan pesan-pesan serta memisahkannya ke dalam bentuk
linear (berkelanjutan-sejajar). Saat otak mengingat informasi, biasanya dalam
bentuk gambar warna-warni, simbol, bunyi, dan perasaan. Otak merekam
informasi melalui simbol, gambar, arti emosional, dan dengan warna, sama seperti
otak memprosesnya. Mind Map melibatkan kedua belah otak, otak kiri berpikir
logis dan otak kanan berpikir imajinatif sehingga dapat mengingat informasi lebih
mudah. (De Porter, 2010: 225)
Mind Map membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari pembuatnya. Siswa
yang kreatif akan lebih mudah membuat Mind Map. Begitu pula dengan semakin
seringnya siswa membuat Mind Map, siswa akan menjadi semakin kreatif.
Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di ruang kelas pada
saat proses belajar akan mempengaruhi penciptaan Mind Map. Metode Mind
Mapping membebaskan setiap siswa berkreasi untuk membuat Mind Map-nya
sendiri. Hal ini tentu akan sangat menarik bagi siswa sehingga siswa dapat lebih
fokus pada materi pelajaran. Mind Mapping juga mengupayakan siswa mampu
menggali ide-ide kreatif.
Bentuk Mind Map hampir sama dengan peta jalan. Begitu pula dengan
kegunaan Mind Map, yaitu: (a) memberikan pandangan menyeluruh terhadap
pokok masalah; (b) memungkinkan kita merencanakan atau membuat pilihanpilihan; (c) mengumpulkan sejumlah besar data disatu tempat; (d) mendorong
pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif
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baru; (e) menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat. Mind Map
juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita menyusun
fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak
awal (Buzan, 2008: 5).

Gambar 2.1 Mind Map Pengaruh Perubahan Lingkungan
Pada Mind Map di atas, dijelaskan tentang pengaruh perubahan
lingkungan dengan pemberian gambar yang berada di tengah kertas yang
diperjelas dengan judul. Cabang utama yang memancar langsung pada pusat Mind
Map-nya adalah pengertian, faktor penyebab, dan pencegahannya. Dari masingmasing cabang utama tersebut kemudian dikembangkan cabang lainnya yang
memuat informasi lain sesuai dengan cabang utamanya. Gambar/simbol
ditambahkan sebagai informasi agar mudah untuk diingat.
b. Langkah-langkah Membuat Mind Map
Adapun langkah-langkah pembuatan Mind Map menurut Buzan (2008: 1516), yaitu sebagai berikut:
1) Mulailah dari tengah kertas kosong. Menyiapkan kertas yang diletakkan
mendatar (landscape) dan memulai membuat Mind Map dari tengah kertas.
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2) Gunakan gambar (simbol) untuk ide utama. Buatlah gambar ditengah kertas
yang biasa disebut dengan Central Image untuk menentukan tema apa yang
ingin dibuat pada Mind Map.
3) Gunakan berbagai warna. Warna yang digunakan beragam agar Mind Map
menarik dan mudah untuk diingat.
4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Buat cabang utama berupa
pengertian, faktor penyebab, dan pencegahannya yang memancar langsung
dari pusat Mind Map.
5) Buatlah garis hubung yang melengkung. Kembangkan cabang utama yang
bentuknya melengkung, berisi tentang informasi tambahan seperti faktor
penyebabnya yaitu matahari, hujan, angin, dan gelombang laut.
6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Tulis informasi di atas garis
lengkung yang berupa satu kata kunci saja, misalnya hujan.
7) Gunakan gambar. Gunakan gambar sebagai simbol untuk memberikan kesan
mudah diingat seperti gambar matahari, hujan, angin, dan gelombang laut.
c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Mind Mapping
Metode Mind Mapping memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dari metode Mind Mapping menurut Swadarma (2013: 9) yaitu,
meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan, memaksimalkan sistem kerja
otak, semakin banyak ide dan informasi yang dapat disajikan, memacu kreativitas,
dapat membuka untuk mengingat informasi dengan mudah kapanpun, serta
menarik dan mudah tertangkap mata. Sedangkan menurut DePorter, Reardon, dan
Nourie (2010: 225), Mind Mapping membantu dalam mengingat perkataan dan
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bacaan, meningkatkan pemahaman materi, membantu mengorganisasi materi, dan
memberikan wawasan baru.
Mind Mapping merupakan metode belajar dengan membuat catatan
kreatif, sehingga siswa dapat mencatat materi-materi yang diberikan guru dengan
menggunakan bahasanya sendiri. Dalam membuat peta pikiran, tidak semua
materi yang diberikan guru akan dicatat oleh siswa, melainkan hanya inti-inti atau
bagian-bagian yang penting saja dari materi itu. Selain itu, melalui Mind Map
materi yang banyak disajikan hanya pada satu lembar kertas, sehingga pengkajian
ulang materi menjadi lebih cepat dan mudah. Adapun beberapa kelebihan metode
Mind Mapping antara lain:
1) meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok;
2) Mind Mapping memungkinkan siswa menuangkan seluruh ide/gagasannya
dalam bentuk visualisasi kreatif. Bila siswa menggunakan Mind Map dalam
mencatat informasi pembelajaran yang diterima, tentu akan menjadikan
mereka lebih aktif dan kreatif. Penggunaan simbol, gambar, pemilihan kata
kunci tertentu untuk dilukis atau ditulis pada Mind Map dapat merangsang
pola pikir kreatif;
3) memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Catatan
yang dibuat dalam bentuk Mind Map dapat dengan mudah dipahami orang
lain, apalagi oleh pembuatnya sendiri;
4) Mind Map membuat siswa harus menentukan hubungan-hubungan apa atau
bagaimana yang terdapat antar komponen-komponen Mind Map tersebut. Hal
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ini menjadikan mereka lebih mudah memahami dan menyerap informasi
dengan cepat;
5) memudahkan siswa mengingat. Catatan khas yang dibuat dengan Mind Map
sifatnya spesifik dan bermakna khusus bagi setiap siswa yang membuatnya.
Mind Mapping mencatat hal-hal yang penting saja dalam bentuk katakuncikatakunci pada selembar kertas dengan berbagai warna dan gambar, sehingga
memudahkan siswa mengingat dan mempelajari suatu hal dengan melihat
hubungan yang terbentuk dari kata kunci, warna, dan gambar yang ada;
6) memusatkan perhatian siswa. Selama proses pembuatan Mind Map perhatian
siswa akan terpusat untuk memahami dan memaknai informasi yang diterima,
sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif;
7) menyenangkan bagi siswa. Mind Map menggunakan komponen warna,
gambar, simbol, dan garis lengkung. Hal ini tentu menyenangkan bagi siswa;
8) mengaktifkan seluruh bagian otak. Selama membuat Mind Map kedua belahan
otak akan dimaksimalkan penggunaannya. Siswa tidak hanya menggunakan
belahan otak kiri terkait pemikiran logis, tetapi mereka juga dapat
menggunakan belahan otak kanan dengan mencetuskan perasaan dan emosi
mereka dalam bentuk warna dan simbol-simbol tertentu selama membuat
Mind Map.
Selain memiliki beberapa kelebihan, metode Mind Mapping juga memiliki
kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu:
1) memerlukan banyak alat tulis (misal spidol warna-warni). Mind Map yang
baik memerlukan banyak alat tulis, sehingga simbol-simbol, gambar-gambar,
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garis-garis, dan kata-kata yang dicantumkan dalam Mind Map menjadi
menarik. Berbeda dengan metode mencatat biasa yang tentu saja hanya
memerlukan satu pulpen atau pensil sebagai alat tulis;
2) biasanya siswa akan ragu-ragu untuk menulis atau menggambar;
3) memerlukan waktu relatif lama dari metode mencatat biasa (bila siswa masih
dalam tahap pemula).
Dari kekurangan tersebut dapat diatasi dengan solusi, yaitu lebih banyak
berlatih menggunakan metode Mind Mapping agar terbiasa menggunakan metode
tersebut sehingga lebih cepat dan terampil. Dorongan dari guru diperlukan
sehingga mereka akan lebih berani, kreatif, dan aktif. Dalam penggunaan pensil
warna yang banyak dalam pembuatan Mind Map dapat diatasi dengan
menggunakan 3 pensil/spidol warna saja.
2.1.4

Media Pembelajaran
Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Dalam

melakukan komunikasi diperlukan alat bantu atau sarana untuk mempermudah
komunikasi. Alat bantu atau sarana tersebut adalah media pembelajaran. Menurut
Hamdani (2011: 244), media pembelajaran adalah suatu alat yang membawa
pesan atau informasi, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga
tercipta proses belajar pada diri siswa.
Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk
menyampaikan pesan guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat
serta kemauan peserta didik sehingga proses belajar terjadi dalam mencapai tujuan
pembelajaran. (Sukiman, 2012: 29)
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Berdasarkan penjelasan dua ahli, media pembelajaran dapat diartikan
sebagai seperangkat alat bantu dalam pembelajaran yang digunakan guru dengan
tujuan untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa sehingga siswa
dapat lebih memahami isi materi yang disampaikan dan kegiatan pembelajaran
menjadi lebih efektif. Dengan penggunaan media, siswa akan lebih tertarik
dengan materi yang disampaikan dan tidak hanya mendengarkan materi dan
melihat apa yang disampaikan guru dalam bayangan siswa saja, tetapi siswa dapat
melihat contoh yang mendukung dalam materi yang sedang mereka pelajari.
Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap dan perilaku
dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang
pernah dialami sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penggunaan media
pembelajaran harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif anak yang
disesuaikan dengan kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut Edgar Dale
mengemukakan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman
langsung (konkret), kenyataan yang ada di lingkungan sekitar, benda tiruan,
lambang verbal (abstrak). Semakin ke atas puncak kerucut semakin abstrak media
penyampai pesan tersebut. Namun urutan tersebut belum tentu menjadi acuan
bahwa proses dan interaksi belajar harus selalu dimulai dari pengalaman langsung,
tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan pertimbangan situasi
belajarnya. (Arsyad, 2009: 10-11)
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Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale
Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan pada SDN Wonosari 03
Kota Semarang, maka peneliti menggunakan media Audiovisual untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran siswa kelas IV B. Penggunaan media
Audiovisual didukung sekolah yang memiliki fasilitas berupa LCD, namun belum
dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran IPA
menekankan pada pemberian pengalaman langsung, namun pada kenyataannya
tidak semua materi dalam pembelajaran IPA dapat menerapkan pengalaman
langsung di sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung untuk
menerapkan

pengalaman

langsung

dapat

diganti

dengan

menggunakan

demonstrasi kecil serta menggunakan media Audiovisual untuk memahami materi
dalam pembelajaran IPA.
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2.1.4.1 Media Audiovisual
a. Pengertian Media Audiovisual
Media Audiovisual merupakan media yang dapat didengar dan dilihat.
Media Audiovisual digunakan untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif
yang berupa pengajaran, penerangan, dan penyuluhan. Media Audiovisual berupa
foto slide, video, film, dan televisi. (Suleiman, 1988: 11)
Sedangkan menurut Sukiman (2012: 184), media Audiovisual merupakan
media yang menyalurkan pesan pembelajaran dengan memanfaatkan indera
pendengar dan penglihatan. Melalui media Audiovisual, siswa mendapat
pengalaman yang menarik karena dengan media tersebut dapat mengulas tentang
suatu peristiwa yang dapat dilihat dan didengar melalui sebuah tayangan.
Media Audiovisual menggunakan dua indera yang akan lebih efektif
dalam memahami materi. Dengan menggunakan media Audiovisual diharapkan
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Media Audiovisual sebagai
pengganti pengalaman nyata sehingga siswa dapat belajar langsung tanpa benda
nyata yang sulit dicari sebagai media pembelajaran (Suleiman, 1988: 13-15).
b. Langkah-langkah Media Audiovisual
Adapun langkah-langkah dalam menggunakan media Audiovisual adalah
sebagai berikut:
1) Mempersiapkan tujuan dan materi apa yang akan disampaikan dalam media.
2) Menyajikan materi dalam bentuk media yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Diharapkan dalam penyajian untuk memperhatikan tujuan dan penampilan
yang menarik.
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3) Penerapan media yang menunjukkan subjek yang menjurus pada diskusi
setelah penyajian.
4) Kelanjutan setelah penerapan yaitu mengulang materi untuk memahami pesan
dalam media.
2.1.5

Kualitas Pembelajaran
Kualitas disebut juga efektivitas. Efektivitas belajar adalah tingkat

pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan,
dan pengembangan sikap. Efektivitas mampu memberikan gambaran keberhasilan
mencapai sasaran. Menurut Hamdani (2011: 195), empat pilar pendidikan yang
harus diperhatikan dalam mencapai efektivitas belajar adalah:
a. Belajar menguasai ilmu pengetahuan (learning to know)
Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan aktif mengembangkan
penguasaan pengetahuan/ilmu tertentu.
b. Belajar menguasai keterampilan (learning to do)
Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa mengaktualisasikan keterampilan,
bakat, dan minatnya.
c. Belajar hidup bermasyarakat (learning to live together)
Bermasyarakat hendaknya dikondisikan dengan lingkungan pendidikan untuk
mempersiapkan siswa hidup bermasyarakat.
d. Belajar mengembangkan diri secara maksimal (learning to be)
Kemampuan yang terbentuk di sekolah secara maksimal mampu mendorong
siswa mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi.
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Menurut Depdiknas (2004: 7), kualitas pembelajaran adalah intensitas
keterkaitan sistemik dan sinergi guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media,
fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar
yang optimal sesuai tuntutan kurikuler.
Menurut Hamdani (2011: 194), aspek-aspek efektivitas belajar, yaitu: (1)
peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan keterampilan; (3) perubahan sikap; (4)
perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) peningkatan integrasi; (7) peningkatan
partisipasi; dan (8) peningkatan interaksi kultural.
Jadi, kualitas pembelajaran adalah keterkaitan antara sinergi guru, siswa,
kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam
menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal demi keberhasilan mencapai
tujuan. Indikator kualitas pembelajaran adalah keterampilan guru, aktivitas dan
hasil belajar siswa, iklim, materi, media, dan sistem pembelajaran. Kualitas
pembelajaran yang baik akan menentukan hasil belajar siswa.
Dari beberapa indikator kualitas pembelajaran di atas, penelitian ini akan
lebih menekankan pada aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar. Ketiga aspek tersebut sudah dapat mewakili aspek lainnya seperti iklim,
materi, media, dan sistem pembelajaran. Apabila keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar meningkat, hal tersebut akan mempengaruhi iklim, materi,
media, dan sistem pembelajaran sehingga akan mengalami peningkatan juga.
2.1.5.1 Keterampilan Guru
Guru berperan meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran
sehingga dituntut menguasai materi pelajaran, mengelola kelas, menggunakan

28

strategi, media, dan sumber belajar, melakukan penilaian proses, dan hasil belajar.
Dengan demikian, diharapkan kualitas guru meningkat sehingga berimplikasi
secara langsung terhadap perbaikan kualitas pembelajaran.
Menurut Rusman (2013: 80), keterampilan dasar mengajar guru
berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui
tindakan. Indikator keterampilan dasar mengajar guru adalah:
a. Keterampilan Membuka
Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mengawali pembelajaran (Rusman, 2013: 80-82). Permendiknas No. 41 tahun
2007 tentang standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan
komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran yaitu: (1) menyiapkan
siswa secara fisik dan psikis; (2) melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan materi
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (3) menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai; dan (4) menjelaskan uraian kegiatan yang akan
dilakukan.
b. Keterampilan Menjelaskan
Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan. Dalam
mengkonstruksi pengetahuan siswa, guru harus mampu menjelaskan materi secara
profesional. Guru dapat menggunakan media dan sumber-sumber belajar yang
relevan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Rusman (2013: 86-87), komponenkomponen keterampilan menjelaskan yang harus dikuasai guru yaitu: (1)
membimbing siswa memahami konsep; (2) melibatkan siswa berpikir; (3)
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memberi balikan untuk mengatasi kesalahpahaman kepada siswa; dan (4)
membimbing siswa memecahkan masalah.
c. Keterampilan Bertanya
Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang sangat penting untuk
dikuasai, sebab melalui keterampilan ini guru dapat menciptakan suasana
pembelajaran yang bermakna (Sanjaya, 2011: 33-34). Apabila kita sebagai
seorang guru berjam-jam menjelaskan materi tanpa diselingi pertanyaan, maka
siswa akan merasakan bosan. Oleh karena itu, dalam setiap pembelajaran, apapun
metode atau strategi pembelajaran yang digunakan, bertanya merupakan kegiatan
yang selalu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan yang baik
akan memberikan dampak positif bagi siswa, antara lain yaitu: (1) meningkatkan
partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran; (2) meningkatkan
kemampuan berpikir siswa, karena berpikir pada hakikatnya adalah bertanya; (3)
membangkitkan rasa ingin tahu serta menuntun siswa untuk menemukan jawaban;
dan (4) memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas.
d. Keterampilan Mengadakan Variasi
Variasi merupakan keterampilan guru untuk menjaga agar iklim
pembelajaran tetap menarik, tidak membosankan sehingga siswa menunjukkan
sikap antusias dan ketekunan, penuh semangat dan berpartisipasi aktif dalam
setiap kegiatan pembelajaran (Sanjaya, 2012: 38-42). Ada tiga jenis variasi yang
diberikan guru kepada siswa antara lain yaitu: (1) variasi ketika bertatap
muka/melaksanakan pembelajaran, misalnya guru menggunakan variasi suara.
Variasi suara diberikan pada saat siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru,
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guru bisa mengeraskan/memelankan suaranya/meniru suara tokoh lain agar
perhatian siswa fokus pada guru; (2) variasi dalam menggunakan media/alat bantu
pembelajaran, misalnya guru menggunakan media visual, audio, maupun
Audiovisual agar materi yang diberikan guru dapat diterima dengan mudah oleh
siswa; (3) variasi dalam berinteraksi, guru perlu membangun interaksi yang
multiarah secara penuh dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
siswa yang berinteraksi dengan lingkungannya.
e. Keterampilan Mengelola Kelas
Mengelola kelas adalah suatu usaha yang dilakukan guna menciptakan dan
mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru harus mampu mengatur
kondisi kelas apabila terjadi gangguan dalam proses belajar di kelas untuk
menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Menurut Djamarah dan Zain
(2010: 173-194), komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yaitu: (1)
sikap tanggap guru dalam memperhatikan siswa; (2) membagi perhatian pada
beberapa kegiatan yang berlangsung bersamaan; dan (3) memusatkan perhatian
pada kelompok untuk bertanggung jawab bekerjasama.
f. Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil
Keterampilan ini merupakan proses yang teratur dengan melibatkan
sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka untuk membagi informasi,
membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Berdasarkan pengertian tersebut,
diskusi kelompok kecil memiliki empat karakteristik, yaitu melibatkan
sekelompok individu, melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal,
memiliki tujuan dan bekerja sama, dan mengikuti aturan.
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Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dilakukan untuk
memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan siswa secara berkelompok.
Menurut Rusman (2013: 89), komponen-komponen yang perlu dikuasai guru
untuk membimbing diskusi kelompok kecil yaitu: (1) memusatkan perhatian
siswa terhadap topik diskusi; (2) memperjelas pemahaman jika ada masalah yang
timbul; (3) memberi kesempatan siswa berpartisipasi; dan (4) mengajukan
pertanyaan yang menantang.
g. Keterampilan Mengajar Perorangan
Pembelajaran perseorangan adalah pembelajaran yang paling humanis
memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, dan
penggunaan media untuk memberi sentuhan kebutuhan individual. Pembelajaran
ini terjadi bila jumlah siswa terbatas. Menurut Rusman (2013: 91-92), komponenkomponen

keterampilan

mengajar

perseorangan

yaitu:

(1)

memberikan

pendekatan pribadi (individual); (2) memberi bimbingan sesuai kebutuhan siswa;
(3) memudahkan siswa mempelajari materi; dan (4) memberikan keterampilan
merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.
h. Keterampilan Memberi Penguatan
Keterampilan dasar penguatan merupakan bentuk respon dari modifikasi
tingkah laku guru terhadap siswa untuk memberikan informasi/umpan balik atas
respon siswa sebagai dorongan atau koreksi (Sanjaya, 2011: 37-38). Hal-hal yang
diberikan dalam penguatan untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu: (1)
bersikap hangat dan antusias; (2) penguatan yang bermakna; (3) menggunakan
penguatan yang bervariasi; dan (4) memberikan penguatan dengan segera.
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i. Keterampilan Menutup Pembelajaran
Menurut Rusman (2013: 92-93), menutup pelajaran adalah kegiatan guru
dalam mengakhiri pembelajaran untuk memberikan gambaran menyeluruh apa
yang telah dipelajari, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan keberhasilan
guru. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses satuan pendidikan
dasar dan menengah menjelaskan komponen-komponen kegiatan menutup
pelajaran yaitu: (1) merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran; (2)
melakukan evaluasi (penilaian); (3) memberikan umpan balik terhadap proses dan
hasil pembelajaran; dan (4) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Adapun

indikator

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran

IPA

menggunakan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual adalah
sebagai berikut:
1) Mempersiapkan pembelajaran. (Membuka)
2) Mengenalkan metode Mind Mapping. (Mengadakan Variasi)
3) Menyampaikan materi pokok pada siswa berbantuan media Audiovisual.
(Mengadakan Variasi)
4) Membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. (Mengelola
Kelas)
5) Memberi tema untuk membuat Mind Map pada tiap kelompok untuk
didiskusikan. (Memimpin Diskusi Kelompok Kecil)
6) Memandu tiap kelompok untuk membuat Mind Map. (Memandu Diskusi
Kelompok Kecil)
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7) Memberi umpan balik dan memberi reward untuk kelompok terbaik.
(Menutup Pembelajaran)
8) Melakukan refleksi. (Memberikan Penguatan)
2.1.5.2 Aktivitas Siswa
Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku
melakukan kegiatan. Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Aktivitas
merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar
mengajar. Saat proses kegiatan pembelajaran, yang lebih melakukan aktivitas
didalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, guru hanya memberikan
bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh siswa.
Segala pengetahuan diperoleh dengan pengalaman sendiri, pengamatan sendiri,
dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara teknis maupun rohani. Perlu
ditambahkan bahwa yang dimaksud aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat
fisik maupun mental, dan dalam kegiatan belajar kedua aktivitas ini harus selalu
terkait. Dengan demikian, jelas bahwa aktivitas itu memiliki arti luas, baik yang
bersifat fisik/jasmani maupun mental/rohani. Dalam belajar sangat diperlukan
aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik.
(Sardiman, 2011: 95-101)
Lebih lanjut, Diedrich (dalam Sardiman, 2012: 101) menggolongkan
aktivitas siswa menjadi delapan golongan, yaitu:
1) Visual

activities,

yang

termasuk

didalamnya

misalnya,

membaca,

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain.
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2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.
3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,
musik, dan pidato.
4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan
menyalin.
5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan
diagram.
6) Motor activities, yang termasuk didalamnya adalah melakukan percobaan,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan berternak.
7) Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan.
8) Emotional activities, misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira,
semangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.
Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan metode
pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Audiovisual adalah sebagai
berikut:
1) Memperhatikan materi pada media Audiovisual yang ditampilkan dan
penjelasan guru. (Visual activities)
2) Mencatat hal penting pada tayangan media Audiovisual. (Writing activities)
3) Aktif dalam diskusi dan bekerjasama dengan kelompok. (Motor activities)
4) Berkreasi membuat Mind Map. (Drawing activities)
5) Mengembangkan informasi yang diperoleh. (Oral activities)
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6) Percaya diri mempresentasikan hasil diskusi. (Emotional activities)
7) Menyimpulkan hasil diskusi. (Mental activities)
8) Mengerjakan evaluasi. (Mental activities)
2.1.5.3 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah
mengalami aktivitas belajar (Rifa’i dan Anni, 2011: 85). Perubahan perilaku
tersebut bergantung pada apa yang telah dipelajari. Gagne dalam Suprijono (2013:
5) menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,
pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
Menurut Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2011: 86-90), hasil belajar siswa
mencakup tiga ranah belajar yaitu:
1) Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan,
dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif sendiri mencakup kategori:
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian.
2) Ranah Afektif
Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah
afektif dalam belajar mencakup kategori: penerimaan, penanggapan, penilaian,
pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup.
3) Ranah Psikomotorik
Tujuan

pembelajaran

ranah

psikomotorik

menunjukkan

adanya

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi obyek, dan
koordinasi syaraf. Ketegori jenis perilaku untuk ranah psikomotor yaitu: persepsi,
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kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian,
dan kreativitas.
Hasil belajar menggambarkan tingkat penguasaan siswa tentang materi
pelajaran yang diberikan oleh guru. Aspek penilaian aktivitas siswa yang peneliti
amati adalah ranah afektif dan psikomotor yang berupa penilaian mengerjakan
LKS dan membuat Mind Mapping dalam kelompok. Namun, peneliti lebih
menekankan pada ranah kognitif yang berupa hasil evaluasi pada akhir
pembelajaran.
2.1.6

Hakikat IPA

2.1.6.1 Pengertian IPA
IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan rumpun ilmu, memiliki ciri
khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan dan
hubungan sebab akibatnya. Menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2013: 22),
IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan melalui
percobaan namun pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan
dikembangkan berdasarkan teori. Pelajaran IPA sangat penting untuk dipelajari
guna mengembangkan tingkat pengetahuan siswa dalam mengembangkan
kemampuan dirinya sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan serta
menerima setiap kejadian yang berkaitan dengan alam.
Hakikat IPA menurut Cain dan Evans (1994: 2-6) menyatakan bahwa:
In the past, science has been approached as a body of knowledge,
or facts, to be memorized and repeated later on a test. The 1960s
saw a movement in science away from product, or content,
emphasis and toward a process orientation. Science was becoming
more of a ”doing” thing. Science educators began using the term
sciencing to focus on this change approach. The hands-on,
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process-oriented kit approach to elementary science was
introduced into many elementary schools. The new curriculum
projects were among the most exiting things that had ever
happened to elementary science.
Artinya: di masa lalu, pendekatan IPA hanya berupa pengetahuan saja,
fakta, hal yang perlu diingat, dan diulang dalam sebuah tes. Pada tahun 1960-an
terlihat perubahan dalam IPA dari produk atau isi, menekankan pada orientasi
proses. IPA mengalami perubahan menjadi lebih ”melakukan” sesuatu. Para guru
IPA mulai menggunakan syarat IPA untuk fokus pada pendekatan perubahan
tersebut. Panduan pendekatan orientasi proses untuk IPA SD diperkenalkan pada
banyak SD. Proyek kurikulum baru diantara hal paling menyenangkan itu pernah
terjadi di IPA SD.
Jadi, IPA tidak hanya teori yang dihafalkan. Dalam pembelajaran di SD,
IPA mengutamakan proses melakukan suatu percobaan bukan hasil akhir.
Pembelajaran IPA nyata dipersiapkan untuk kehidupan anak-anak dalam
memajukan teknologi dunia dimasa depan. Guru membantu siswa untuk belajar
menemukan informasi, peran guru adalah sebagai fasilitator dan siswa belajar
menemukan hal yang mereka cari tahu. Dalam pembelajaran IPA terdapat empat
unsur utama, yaitu:
a. Produk
IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis
sejak berabad-abad yang berupa fakta, prinsip, teori-teori, dan hukum. Jadi hasil
yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik (berdasarkan fakta), sedangkan
data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik.
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Dalam pembelajaran IPA materi Pengaruh Perubahan Lingkungan, siswa
dikenalkan pada materi dasar yang ditampilkan dalam media Audiovisual serta
demonstrasi kecil tentang faktor perubahan lingkungan (matahari, angin, hujan,
dan gelombang laut). Materi yang penting akan ditulis oleh siswa pada buku
catatan sebagai sumber informasi yang diperoleh dalam pemberian materi
tersebut.
b. Proses
IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli
saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuantemuan tentang kejadian/peristiwa alam. Prosedur yang runtut dan sistematis
melalui metode ilmiah, yang meliputi penyusunan hipotesis, perancangan
percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan.
Dengan memberikan tugas kelompok berupa tema, masing-masing
kelompok akan berdiskusi mengerjakan tugas kelompok untuk membuat Mind
Map sesuai dengan tema. Dalam tugas tersebut akan melatih siswa membuat Mind
Map yang memiliki isi yang sesuai dengan tema serta berlomba-lomba membuat
Mind Map yang kreatif. Mind Map tersebut merupakan alat yang digunakan tiaptiap kelompok untuk menjelaskan kesimpulan apa yang telah mereka pelajari saat
itu.
c. Sikap
Dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir dalam
memecahkan persoalan. Memunculkan rasa ingin tahu tentang makhluk hidup,
benda, fenomena alam, serta hubungan sebab akibat.
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Dalam pengamatan media Audiovisual dan demonstrasi kecil, siswa akan
timbul rasa ingin tahu bagaimana pengaruh perubahan lingkungan itu terjadi. Hal
tersebut akan merangsang daya pikir otak anak yang akan dituangkan pada saat
menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok.
d. Teknologi
Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari
untuk mempersiapkan permasalahan nyata, merancang solusi alternatif, dan
pelaksanaan tindakan.
Setelah berdiskusi membuat Mind Map, siswa akan menghasilkan suatu
karya yang memberikan manfaat dalam belajar berupa Mind Map sebagai hasil
proses pembelajaran saat itu.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA
adalah hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep yang
terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui
serangkaian proses. Pentingnya mempelajari IPA adalah melatih siswa untuk
mengenal dan mencintai lingkungannya sehingga mampu beradaptasi dengan
lingkungannya.
2.1.6.2 Pembelajaran IPA di SD
Dalam pembelajaran IPA di SD, perlu memahami karakter siswa dan
kemampuannya dalam menangkap pelajaran agar dalam pelaksanaannya dapat
mencapai tujuan yang ingin dicapai.
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Adapun tahap-tahap teori perkembangan kognitif menurut Piaget (dalam
Swadarma, 2013: 25) adalah sebagai berikut:
a. Tahap Sensomotorik (0-2 tahun)
Dalam tahap ini anak mampu melihat perbedaan dirinya sendiri dengan objek
di sekelilingnya, mudah menerima rangsangan berupa cahaya maupun suara,
dan gemar mengamati suatu objek benda serta memindahkannya.
b. Tahap Praoperasional (2-7 tahun)
Dalam tahap praoperasional, anak lebih bersifat egosentris dan intuitif
daripada logis, lebih simbolis namun tidak melibatkan pemikiran operasional,
serta mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar.
c. Tahap Operasional Konkrit (7-11 tahun)
Anak mulai mengerti operasional benda konkrit, logika yang mulai memadai,
mampu mengurutkan objek sesuai dengan ukuran, bentuk, dan ciri lainnya,
serta mampu mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya,
ukurannya, dan karakteristik lain.
d. Tahap Operasional Formal (11 tahun-dewasa)
Anak mampu berpikir secara abstrak dan logis, mampu menarik simpulan dari
informasi yang tersedia, dapat memahami hal-hal seperti perasaan, bukti, dan
nilai-nilai, mampu melihat sesuatu tidak hanya hitam putih, namun ada gradasi
abu-abu.
Setelah memahami beberapa karakteristik siswa SD (usia 7-11 tahun),
guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa pada
usia belajarnya. Adapun pembelajaran IPA digambarkan sebagai suatu sistem.
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Sistem pembelajaran IPA terdiri atas komponen masukan pembelajaran, proses
pembelajaran, dan keluaran pembelajaran. Pembelajaran IPA merupakan interaksi
antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA harus memperhatikan
karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai produk (Wisudawati dan
Sulistyowati, 2014: 26).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa muatan
pembelajaran IPA di sekolah dasar bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri
sendiri dan alam sekitar. Dalam proses muatan pembelajaran IPA, guru perlu
melibatkan siswa secara aktif untuk mengkonstruksikan konsep, prinsip, dan
generalisasi melalui proses ilmiah. Di samping itu, guru juga perlu menggunakan
metode pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran agar siswa tertarik dan
antusias mengikuti proses pembelajaran. Tujuan sangat erat kaitannya dengan
kompetensi dan penguasaan hasil belajar siswa. Aspek keterampilan proses juga
salah satunya. IPA tidak hanya belajar tentang teori tetapi juga merupakan suatu
proses penemuan. Pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual dapat dijadikan salah satu cara untuk
memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga
dapat menciptakan ide baru yang kreatif.
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2.1.7

Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Metode Mind Mapping
Berbantuan Media Audiovisual
Adapun beberapa teori belajar yang mendasari pembelajaran dengan

menggunakan metode mind mapping berbantuan media Audiovisual, yaitu:
2.1.7.1 Teori Konstruktivisme Piaget
Pembelajaran metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual
dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pembelajaran
yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna yang telah
dipelajari. Teori konstruktivisme pada tahap operasional konkret (7-11 tahun)
menyatakan bahwa siswa sudah mulai mengerti operasional benda konkret, logika
yang mulai memadai, dapat mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri
lainnya, dapat mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya,
ukurannya, atau karakteristik lainnya. (Swadarma, 2013: 24)
Adapun kesesuaian Teori Piaget dengan Mind Mapping adalah sebagai
berikut: (1) siswa dapat menuangkan ide mereka berdasarkan pengetahuan yang
telah diperoleh sebelumnya, sesuai dengan kreativitas masing-masing; (2)
memberikan ruang kognitif yang besar melalui analisis yang dibuat sebanyak
mungkin; (3) mengkomunikasikan cara berpikir yang terstruktur; (4) memberikan
kesempatan untuk mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri; (5)
memberi kesempatan berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih
kreatif dan imajinatif; dan (6) memberikan kesempatan untuk mencoba gagasan
baru. Berdasarkan teori konstruktivisme Piaget tersebut, Mind Mapping
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merupakan salah satu solusi yang menghadirkan pengetahuan dan pengalaman
belajar yang abstrak ke tahap operasional konkret.
2.1.7.2 Teori Kecerdasan Berganda Gardner
Menurut Gardner dalam Swadarma (2013: 29), saat pertama kali
dicetuskan hanya ada 7 kecerdasan, yaitu Linguistik, Logis-Matematis, Musik,
Spatial-Visual, Kinestetik, Interpersonal, dan Intrapersonal. Namun sekarang
menjadi 9 dengan tambahan Naturalis dan Eksistensialis. Sangat dimungkinkan
akan ditemukan bentuk kecerdasan lainnya di masa depan dengan adanya riset dan
perkembangan pengetahuan.
Adapun kesesuaian Teori Gardner dengan Mind Mapping adalah sebagai
berikut: (1) anak yang cerdas dalam bahasa dapat menggunakan keyword dalam
pencatatan; (2) anak yang cerdas intrapersonal dapat menyalurkan gagasan, ide,
dan kreativitasnya dengan maksimal; (3) anak yang cerdas visual-spasial dapat
menggunakan banyak gambar dan warna; (4) setiap anak bersifat unik, seperti
pembuatan Mind Mapping; dan (5) kecerdasan dapat ditingkatkan dengan gaya
belajar yang tepat.
Berdasarkan teori kecerdasan berganda Gardner tersebut, Mind Mapping
sangat tepat dijadikan sebagai metode pembelajaran yang dapat memaksimalkan
potensi kecerdasan anak sesuai dengan jenis kecerdasannya.
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2.1.8

Penerapan Langkah-langkah Metode Mind Mapping Berbantuan
Media Audiovisual dalam Muatan Pembelajaran IPA

Tabel 2.1
Modifikasi Langkah-langkah Metode Mind Mapping Menurut Windura dan
Media Audiovisual Menurut Suleiman
Langkah-langkah
Metode Mind Mapping

Langkah-langkah
Media Audiovisual

1. Siapkan peralatan
untuk membuat Mind
Map.

1. Mempersiapkan
tujuan dan materi
apa yang akan
disampaikan dalam
media.
2. Menyajikan materi
dalam bentuk
media yang telah
dipersiapkan
sebelumnya.
Diharapkan dalam
penyajian untuk
memperhatikan
tujuan dan
penampilan yang
menarik.
3. Penerapan media
yang menunjukkan
subjek yang
menjurus pada
diskusi setelah
penyajian.

2. Tentukan topik apa
yang ingin anda buat
di Mind Map.

3. Buatlah pusat Mind
Map di tengah kertas
berupa gambar yang
sering disebut central
image, beri judul jika
perlu diperjelas.
4. Buatlah cabang
utama yang
merupakan cabang
yang memancar

Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media
Audiovisual
1. Guru mempersiapkan
pembelajaran dan
menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.
2. Siswa mengamati petunjuk
pembuatan Mind Map dan
penjelasan materi dari
tayangan yang ditampilkan
guru sambil menuliskan
materi yang penting pada
buku catatan.

3. Guru membagi siswa
dalam kelompok
heterogen, tiap kelompok
terdiri dari 4-5 siswa.

4. Guru memberikan sebuah
tema yang akan
didiskusikan kelompok
sebelum membuat
rancangan kreasi Mind
Map.
5. Tiap kelompok berdiskusi
membuat rancangan Mind
Map yang akan dibuat,
dimulai dari judul Mind
Map yang dibantu
pengarahan dari guru.
6. Guru berkeliling
membimbing kelompok
dalam membuat kreasi
Mind Map.
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Langkah-langkah
Metode Mind Mapping

Langkah-langkah
Media Audiovisual

langsung dari pusat
Mind Map. Gunakan
warna yang berbeda
untuk setiap cabang
yang berbeda.
Informasi yang ditulis
di atas cabang dan
jumlah 1 buah
5. Kembangkan cabang
utama dengan
cabang-cabang lain
berikutnya yang
berisi informasiinformasi yang
berkaitan dengan
cabang induknya.
Gunakan warna yang
sama dengan cabang
utamanya.

Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media
Audiovisual

7. Siswa mengembangkan
informasi yang mereka
peroleh dari tayangan
media Audiovisual yang
ditambahkan ke dalam
Mind Map sebagai
informasi baru.

4. Kelanjutan setelah
penerapan, yaitu
mengulang materi
untuk memahami
pesan dalam media.

8. Tiap kelompok
mempresentasikan hasil
Mind Map kepada teman
sekelasnya dan guru
memberikan konfirmasi.
9. Guru memberikan umpan
balik dan memberi reward
untuk kelompok terbaik.

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian yang mengkaji tentang penerapan metode Mind Mapping telah
banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Mind Mapping
merupakan metode yang efektif diterapkan dalam pembelajaran.
Salah satu penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Ozgul Keles
(2012: 93-100) dengan judul “Elementary Teacher’s Views on Mind Mapping”
Vol.4 No.1 2012 ISSN 1948-5476. Hasil penelitian tersebut mengenai pendapat
beberapa guru tentang keefektifan penggunaan metode Mind Mapping pada
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pembelajaran. Metode Mind Mapping dapat membantu guru dalam memberikan
perintah, merencanakan dan mengevaluasi pelajaran, dan membuat pembelajaran
lebih menyenangkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ertug Evrekli, dkk (2009: 2274-2279)
dengan judul “Mind Mapping Applications in Special Teaching Methods Courses
for Science Teacher Candidates and Teachers Candidates’ Opinions Concerning
the Applications” ISSN 2274-2279. Para kandidat guru menyimpulkan bahwa
Mind Map dapat digunakan dalam pembelajaran IPA dan Teknologi dan dapat
digunkan siswa dalam pemahamannya, Mind Map juga dapat digunakan untuk
mengetahui pengetahuan dasar siswa dalam memfasilitasi untuk mengaitkan
pengetahuan, konsep, dan keterkaitan hubungan diantaranya, serta Mind Map
efektif untuk merancang lingkungan pembelajaran yang mana siswa merasa
bersemangat untuk belajar dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang
lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Chin Sok Fun dan Norhayati Maskat
(2010: 240-246) dengan judul “Teacher-Center Mind Mapping vs Student-Center
Mind Mapping in the Teaching of Accounting at Pre-U Level – An Action
Research” ISSN 240-246. Dapat disimpulkan bahwa Mind Mapping efektif dalam
aktifitas yang berpusat pada siswa dimana pembuatan Mind Map dapat mengubah
dengan menambahkan pengetahuan baru dan guru adalah fasilitatornya.
Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Aini, dkk (2012: 17-29) dengan
judul “Metode Mind Mapping untuk Meningkat Keterampilan Berbicara Siswa
Sekolah Dasar” Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2012, ISSN 12302-6405. Hasil ketuntasan
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siswa pada siklus I sebesar 62,5% (25 siswa), pada siklus II meningkat menjadi
85% (34 siswa).
Berdasarkan penelitian yang lain yaitu Yosi Purwasari (2013: 536-548)
dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA tentang Perubahan Kenampakan
Permukaan Bumi dan Benda Langit melalui Peta Pikiran pada Anak Kesulitan
Belajar Kelas IV SD 13 Balai-balai Kota Padang Panjang” Vol.1 No.1 Januari
2013. Hasil penelitian adalah dengan menggunakan metode peta pikiran,
pembelajaran IPA meningkat dari siklus I ke siklus II. Siklus I diperoleh rata-rata
skor 5,3 dengan persentase ketuntasan 59%. Pada siklus II diperoleh persentase
86%.
Penelitian yang dilakukan oleh David Yoga Hardiyanto, dkk (2013: 1-7)
dengan judul “Penerapan Mind Mapping sebagai Media dalam Meningkatkan
Kemampuan Belajar IPA pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sengare Kabupaten
Pekalongan” ISSN 2252-6447. Hasil belajar siswa pada siklus I memperoleh
persentase 25% dengan 7 dari 28 siswa yang tuntas. Pada siklus II mengalami
kenaikan sebesar 76,92% dengan 20 dari 26 siswa yang tuntas. Pada siklus III
meningkat sebesar 96,43% dengan 27 dari 28 siswa yang tuntas.
Penelitian Farija Roslaini Siregar (2012: 39-43), penelitian yang dilakukan
merupakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa dengan Menggunakan Metode Mind Mapping pada IPA di Kelas IV SD”
Vol.1 No.1 ISSN 2355-1739. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV
SD yang berjumlah 26 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 12 dan siswi
perempuan sebanyak 14. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata
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pada tes awal 45,38, pada siklus I meningkat 61,92, pada siklus II meningkat
menjadi 79,62. Dengan demikian metode Mind Mapping terbukti dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan pembelajaran IPA.
Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Darmayoga, dkk (2013: 1-11) yang
berjudul “Pengaruh Implementasi Metode Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar
IPS Ditinjau dari Minat Siswa Kelas IV SD Sathya Sai Denpasar” Vol. 3 Tahun
2013. Rata-rata skor hasil belajar IPS siswa yang mengikuti metode Mind
Mapping adalah 73,05 sementara rata-rata skor hasil belajar siswa yang mengikuti
metode pembelajaran konvensional adalah 60,63.
Penelitian yang dilakukan oleh Thesa Carera Swandani (2014: 62-68)
“Penggunaan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik
(IPA) Kenampakan Matahari” Volume 1 Nomor 1. Pada penelitian ini hasil
belajar siswa pada siklus I mengalami ketuntasan belajar dengan persentase 51%
dan pada siklus II persentasenya adalah 100%.
Penelitian yang dilakukan oleh Melania Sutarni (2012: 26-33) dengan
judul “Penerapan Metode Mind Mapping dalam Meningkatkan Kemampuan
Mengerjakan Soal Cerita Bilangan Pecahan” Volume 1 Nomor 16 Tahun 2011.
Hasil belajar pada siklus I sebesar 62,5% (20 dari 32 siswa) sedangkan pada siklus
II sebesar 87,5% (28 dari 32 siswa).
Dari penelitian di atas menunjukkan keberhasilan dalam penerapan metode
Mind Mapping. Penelitian tersebut sebagai pendukung penelitian ini dengan judul
“Penerapan Metode Mind Mapping Berbantuan Media Audiovisual untuk

49

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas IV B SDN Wonosari
03 Kota Semarang”.

2.3 KERANGKA BERPIKIR
Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui data observasi
bahwa pembelajaran IPA pada kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang
belum optimal. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan materi pelajaran
dengan meminta siswa membaca buku pelajaran untuk memahami materi terlebih
dahulu, kemudian guru menjelaskan materi menggunakan media gambar. Terdapa
media Liquid Crystal Display (LCD) di sekolah, namun belum dimanfaatkan
dengan optimal. Siswa mudah lupa pada materi pelajaran yang banyak sehingga
hasil belajar pada pembelajaran IPA rendah dengan nilai dibawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Dari data nilai siswa, dengan jumlah siswa 33,
hanya 7 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 64 atau sekitar 21,2%.
Siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM sebanyak 26 atau sekitar 78,8%.
Dengan demikian tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dari analisis masalah di atas, ditemukanlah beberapa penyebab masalah,
seperti pada kegiatan pembelajaran guru kurang membangkitkan motivasi
terhadap pembelajaran, guru sudah menggunakan media namun kurang menarik
perhatian siswa karena belum memanfaatkan sarana yang tersedia di sekolah,
materi pelajaran yang banyak membuat siswa mudah lupa.
Hal tersebut mendorong peneliti untuk menerapkan metode Mind Mapping
dalam pembelajaran IPA. Mind Mapping (Pemetaan Pikiran) merupakan metode
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mencatat kreatif yang memadukan kedua belah otak (otak kanan seni dan otak kiri
logika). Mind Map hanya akan mengambil kata kunci penting sebagai sumber
yang mudah diingat siswa. Dengan kombinasi warna, simbol-simbol, dan gambar
akan menciptakan produk kreatif yang baru dan berbeda sehingga siswa dapat
berkreasi dengan catatan materinya dan tidak mudah bosan (Olivia, 2014: 1).
Menurut DePorter, Reardon, dan Nourie (2010: 225), metode Mind Mapping
membantu siswa dalam mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan
pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi, dan
memberikan wawasan baru sehingga cocok untuk diterapkan pada pembelajaran
IPA yang luas dan berkembang. Berbantuan media Audiovisual akan lebih
menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran semakin bermakna. Media
Audiovisual merupakan media yang menyalurkan pesan pembelajaran dengan
memanfaatkan indera pendengar dan penglihatan. Melalui media Audiovisual,
siswa mendapat pengalaman yang menarik melalui sebuah tayangan gambar
bergerak dan bersuara (Sukiman, 2012: 184). Pembelajaran IPA menekankan pada
pemberian pengalaman langsung, namun pada kenyataannya tidak semua materi
dalam pembelajaran IPA dapat menerapkan pengalaman langsung di sekolah.
Lingkungan sekolah yang kurang mendukung untuk menerapkan pengalaman
langsung

dapat

diganti

dengan

menggunakan

demonstrasi

kecil

serta

menggunakan media Audiovisual untuk memahami materi dalam pembelajaran
IPA. Dengan metode Mind Mapping dan media Audiovisual, pembelajaran yang
dilakukan akan menjadi lebih hidup, variatif, dan membiasakan siswa
memaksimalkan daya pikir dan kreativitas dalam belajar.
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Kondisi Awal

Pelaksanaan
Tindakan

Guru
1. Guru
kurang
optimal
menerapkan
metode
pembelajaran yang bervariasi.
2. Guru kurang optimal memanfaatkan fasilitas yang
tersedia di sekolah.
Siswa
1. Materi yang banyak pada pelajaran IPA membuat
siswa sulit untuk mengingat sehingga mudah lupa.
2. Pemahaman siswa terhadap materi IPA kurang,
sehingga hasil belajar rendah. Dari jumlah siswa 33,
hanya 7 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM
atau sekitar 21,2%. Siswa yang mendapatkan nilai di
bawah KKM sebanyak 26 atau sekitar 78,8%.

Adapun langkah-langkah metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisuala dalah sebagai berikut :
1. Guru mempersiapkan pembelajaran dan
menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Siswa mengamati petunjuk pembuatan Mind Map dan
penjelasan materi dari tayangan yang ditampilkan guru
sambil menuliskan materi yang penting pada buku
catatan.
3. Guru membagi siswa dalam kelompok heterogen, tiap
kelompok terdiri dari 4-5 orang.
4. Guru memberikan sebuah tema yang akan didiskusikan
kelompok sebelum membuat rancangan kreasi Mind
Map.
5. Tiap kelompok berdiskusi membuat rancangan Mind
Map yang akan dibuat, dimulai dari judul Mind Map
yang dibantu pengarahan dari guru.
6. Guru berkeliling membimbing kelompok dalam
membuat kreasi Mind Map.
7. Siswa mengembangkan informasi yang mereka peroleh
dari tayangan media Audiovisual yang ditambahkan ke
dalam Mind Map sebagai informasi baru.
8. Tiap kelompok mempresentasikan hasil Mind Map
kepadateman sekelasnya dan guru memberikan

konfirmasi.
9. Guru memberikan umpan balik dan memberi reward
untuk kelompok terbaik.

Kondisi
Akhir

Keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
meningkat, yaitu sebanyak minimal 75% siswa mengalami
belajar tuntas dengan KKM sebesar ≥ 64.

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: dengan menerapkan metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa dalam muatan pembelajaran IPA pada siswa kelas
IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Arikunto (2008: 3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas
merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja
dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Secara garis besar
ada empat tahapan dalam model penelitian tindakan yaitu: (1) perencanaan; (2)
pelaksanaan; (3) observasi; dan (4) refleksi. (Arikunto, 2008: 16)
Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai
berikut:

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas
3.1.1 Perencanaan
Tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan titik atau fokus
peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian
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membuat sebuah instrumen observasi untuk membantu peneliti merekam fakta
yang terjadi selama tindakan berlangsung. (Arikunto, 2008: 18)
Dalam tahap perencanaan ini, peneliti membuat perencanaan sebagai
berikut:
a. Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta
menentukan indikator dalam pembelajaran bersama kolaborator.
b. Menyusun

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dan

skenario

pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media
berupa Audiovisual seperti video, kertas A3 kosong, dan beberapa spidol
warna yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan Lembar Kerja Siswa (LKS).
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
3.1.2

Pelaksanaan Tindakan
Penelitian tindakan merupakan implementasi atau penerapan yang telah

ditetapkan dalam tahap perencanaan. Arikunto (2008: 18) menyatakan bahwa
selama melaksanakan tindakan, guru sebagai pelaksana intervensi tindakan
mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan
teman sejawat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan
yang telah dibuat sebelumnya yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual. Pelaksanaan tindakan ini
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dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Siklus
pertama dilaksanakan pembelajaran IPA menggunakan metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual. Tindakan perbaikan pada siklus pertama belum
berhasil menjawab masalah yang menjadi kerisauan guru maka diadakan siklus
berikutnya yang langkah-langkahnya tetap sama dengan menerapkan metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual. Siklus I, siklus II, dan siklus III
dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun.
Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran siklus I adalah 10.1
mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan,
matahari, dan gelombang laut). Dengan indikator 10.1.1 menjelaskan pengaruh
perubahan lingkungan, 10.1.2 mengidentifikasi faktor penyebab perubahan
lingkungan, dan 10.1.3 menyebutkan dampak positif dan negatif perubahan
lingkungan. Kompetensi dasar pada siklus II adalah 10.2 menjelaskan pengaruh
perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor).
Dengan indikator 10.2.1 menjelaskan pengertian abrasi dan erosi, 10.2.2
mengidentifikasi penyebab terjadinya erosi dan abrasi, dan 10.2.3 menjelaskan
cara mencegah abrasi dan erosi. Kompetensi dasar pada siklus III adalah 10.2
menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, abrasi,
banjir, dan longsor). Dengan indikator 10.2.4 menjelaskan pengertian banjir dan
longsor, 10.2.5 mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir dan longsor, dan
10.2.6 menjelaskan cara mencegah banjir dan longsor.
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3.1.3

Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan (pengambilan data)

untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto,
2008: 127).
Kegiatan observasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru untuk
mengamati

aktivitas

menggunakan

metode

siswa
Mind

dan

keterampilan

Mapping

guru

berbantuan

pada

pembelajaran

media

Audiovisual

menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta memberikan tes untuk
mengetahui hasil belajar siswa.
3.1.4

Refleksi
Refleksi

menurut Arikunto (2008: 19), berarti “pantulan” melakukan

refleksi berarti memantulkan atau mengingat kembali kejadian lampau sehingga
dapat dijawab mengapa itu terjadi. Refleksi merupakan suatu kegiatan mengulas
secara kritis (retlective) tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas,
dan guru. (Arikunto, 2008: 133)
Peneliti mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan mengkaji ketercapaian indikator kinerja pada siklus I. Selain itu,
peneliti juga mengkaji kekurangan proses pembelajaran dan membuat daftar
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan siklus I. Kemudian tim kolaborasi
membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada siklus
sebelumnya.
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3.2 SIKLUS PENELITIAN
Penelitian tidakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Tahapan siklus
tersebut adalah sebagai berikut:
3.2.1

Siklus Pertama

3.2.1.1 Perencanaan
a. Menelaah Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta menentukan indikator
dalam pembelajaran IPA pada materi “Pengaruh Perubahan Lingkungan”.
b. Menyusun

Rencana

Pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

dan

skenario

pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media
berupa media Audiovisual, kertas A3, peralatan mewarnai, dan alat-alat untuk
demonstrasi kecil mengenai penyebab perubahan lingkungan.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Kegiatan Awal (+ 5 menit)
1) Salam, berdo’a, dan presensi.
2) Apersepsi: menyanyikan lagu “Tik, tik, tik Bunyi Hujan”.
3) Guru menanyakan: “Tadi kita sudah bernyanyi, apakah manfaat hujan?
Bagaimana jika hujan terjadi terus menerus?”.
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
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b. Kegiatan Inti (+ 55 menit)
1) Guru memperkenalkan metode Mind Mapping

melalui tayangan media

Audiovisual. (eksplorasi)
2) Siswa memperhatikan tayangan media Audiovisual mengenai materi pengaruh
perubahan lingkungan dan membuat catatan ringkasan mengenai materi
tersebut. (elaborasi)
3) Siswa diminta maju ke depan untuk mendemonstrasikan apa saja yang
mempengaruhi perubahan lingkungan dengan bimbingan dan arahan guru.
(elaborasi)
4) Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum memahami
materi. (eksplorasi)
5) Siswa berdiskusi mengerjakan LKS berdasarkan pengamatan percobaan.
(elaborasi)
6) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (eksplorasi)
7) Masing-masing kelompok menyiapkan peralatan mewarnai seperti kertas A3
yang diberikan guru serta pensil warna, spidol/pen warna yang dibawa
masing-masing kelompok. (eksplorasi)
8) Perwakilan kelompok maju untuk mengambil undian tema untuk didiskusikan
dalam membuat Mind Map. (eksplorasi)
9) Siswa berdiskusi membahas tema dan poin apa saja yang akan dimasukkan
pada Mind Map dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru. (elaborasi)

59

10) Masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan
hasil diskusi kelompok berupa Mind Map. (elaborasi)
c. Kegiatan Penutup (+ 10 menit)
1) Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa
setelah membuat Mind Map. (elaborasi)
2) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan
memberikan reward bagi siswa yang berani maju ke depan kelas. (konfirmasi)
3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.
3.1.2.3 Observasi
a. Melakukan observasi keterampilan guru dengan penerapan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.
b. Melakukan observasi aktivitas siswa dengan penerapan metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual.
3.1.2.4 Refleksi
Pada saat pembelajaran siklus I tedapat beberapa permasalahan antara
sebagai berikut:
a. Waktu yang diperlukan lama untuk menjelaskan Mind Mapping.
b. Dalam pelaksanaan demonstrasi kecil beberapa siswa yang duduk di belakang
tidak begitu jelas dalam memperhatikan percobaan.
c. Sintak pembelajaran yang belum dilakukan seperti memberikan penilaian
Mind Map secara langsung, memberikan reward pada kelompok terbaik, dan
memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.
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d. Hasil pembelajaran pada siklus I masih ada beberapa yang tidak tuntas lebih
dari yang tuntas.
e. Beberapa siswa yang tidak mau bekerjasama dalam kelompok dan gaduh di
kelas.
Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya untuk
memperbaiki pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut:
a. Menjelaskan lagi cara membuat Mind Map dengan memasang Mind Map yang
diharapkan siswa dapat meniru apa saja yang harus mereka tulis dan
penjabarannya berupa titik-titik yang mereka diskusikan dalam kelompok.
b. Meminta siswa yang tidak begitu jelas dalam mengamati percobaan untuk
maju ke depan.
c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai Mind Map sehingga
mengurangi kecemburuan sosial dalam penentuan kelompok terbaik pada
pertemuan selanjutnya, memberikan reward pada pertemuan selanjutnya, dan
memberitahukan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.
d. Meningkatkan hasil siswa dengan pemberian penjelasan dan memberikan
umpan balik.
e. Berkeliling memantau proses diskusi kelompok untuk memperhatikan dan
memotivasi siswa dalam berkelompok.
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3.2.2

Siklus Kedua

3.2.2.1 Perencanaan
a. Menelaah Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta menentukan indikator
dalam pembelajaran IPA pada materi “Penyebab Erosi dan Abrasi serta
Pencegahannya”.
b. Menyusun

Rencana

Pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

dan

skenario

pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
c. Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media
berupa media Audiovisual, kertas A3, dan peralatan mewarnai yang
dibutuhkan dalam pembelajaran.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Kegiatan Awal (+ 5 menit)
1) Salam, berdo’a, dan presensi.
2) Guru menanyakan: “Siapa yang pernah ke pantai? Di laut ada gelombang yang
jika terus menerus mengenai daratan apakah yang terjadi?”.
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
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b. Kegiatan Inti (+ 55 menit)
1) Siswa memperhatikan tayangan media Audiovisual mengenai materi penyebab
erosi dan abrasi serta pencegahannya dan membuat catatan ringkasan
mengenai materi tersebut. (elaborasi)
2) Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum memahami
materi. (eksplorasi)
3) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (eksplorasi)
4) Masing-masing kelompok menyiapkan peralatan mewarnai seperti kertas A3
yang diberikan guru serta pensil warna, spidol/pen warna yang dibawa
masing-masing kelompok. (eksplorasi)
5) Perwakilan kelompok maju untuk mengambil undian tema untuk didiskusikan
dalam membuat Mind Map. (eksplorasi)
6) Siswa berdiskusi membahas tema dan poin apa saja yang akan dimasukkan
pada Mind Map dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru. (elaborasi)
7) Masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan
hasil diskusi kelompok berupa Mind Map. (elaborasi)
c. Kegiatan Penutup (+ 10 menit)
1) Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa
setelah membuat Mind Mapping. (elaborasi)
2) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan
memberikan reward bagi siswa yang berani maju ke depan kelas. (konfirmasi)
3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.

63

3.2.2.3 Observasi
1) Melakukan observasi keterampilan guru dengan penerapan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.
2) Melakukan observasi aktivitas siswa dengan penerapan metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual.
3.2.2.4 Refleksi
Pada pembelajaran siklus II terdapat beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1) Waktu yang diperlukan masih lama.
2) Sintak pembelajaran yang berubah agar siswa dapat menerima keputusan,
maka dalam penilaian Mind Map guru memberikan kesempatan siswa yang
menilai Mind Map.
3) Hasil pembelajaran pada siklus II masih ada beberapa yang tidak tuntas
jumlahnya hampir sama dengan yang tuntas namun lebih banyak yang tuntas.
4) Masih ada siswa gaduh dan mengganggu temannya yang sedang mengerjakan
tugas kelompok.
5) Siswa mengeluh dengan gambar yang sulit mereka buat sesuai dengan tema.
Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya untuk
memperbaiki pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut:
1) Mengelola waktu pembelajaran dan menjelaskan lagi cara membuat Mind
Map dengan memasang Mind Map di papan tulis.
2) Memberikan kesempatan siswa untuk menilai Mind Map.
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3) Meningkatkan hasil siswa dengan pemberian penjelasan dan memberikan
umpan balik.
4) Berkeliling memantau proses diskusi kelompok jika ada yang kesulitan dan
memotivasi siswa dalam berkelompok.
5) Memberikan pengarahan untuk menciptakan imajinasi anak dalam membuat
gambar yang sesuai dengan tema.
3.2.3

Siklus Ketiga

3.2.3.1 Perencanaan
1) Menelaah Kompetensi Dasar, materi pembelajaran serta menentukan indikator
dalam pembelajaran IPA pada materi “Penyebab Banjir dan Longsor serta
Pencegahannya”.
2) Menyusun

Rencana

Pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

dan

skenario

pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
3) Menyiapkan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa serta media
berupa media Audiovisual, kertas A3, dan peralatan mewarnai yang
dibutuhkan dalam pembelajaran.
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.
5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa.
3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
a. Kegiatan Awal (+ 5 menit)
1) Salam, berdo’a, dan presensi.
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2) Guru menanyakan: “Pernahkah terjadi bencana alam disekitar kalian?
Bencana alam apakah itu?”.
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
b. Kegiatan Inti (+ 55 menit)
1) Siswa memperhatikan tayangan media Audiovisual mengenai materi penyebab
banjir dan longsor serta pencegahannya dan membuat catatan ringkasan
mengenai materi tersebut. (elaborasi)
2) Guru memberikan kesempatan bertanya pada siswa yang belum memahami
materi. (eksplorasi)
3) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dengan masing-masing
kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (eksplorasi)
4) Masing-masing kelompok menyiapkan peralatan mewarnai seperti kertas A3
yang diberikan guru serta pensil warna, spidol/pen warna yang dibawa
masing-masing kelompok. (eksplorasi)
5) Perwakilan kelompok maju untuk mengambil undian tema untuk didiskusikan
dalam membuat Mind Map. (eksplorasi)
6) Siswa berdiskusi membahas tema dan poin apa saja yang akan dimasukkan
pada Mind Map dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru. (elaborasi)
7) Masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan
hasil diskusi kelompok berupa Mind Map. (elaborasi)
c. Kegiatan Penutup (+ 10 menit)
1) Siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa
setelah membuat Mind Mapping. (elaborasi)
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2) Siswa bersama dengan guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan
memberikan reward bagi siswa yang berani maju ke depan kelas. (konfirmasi)
3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya
3.2.3.3 Observasi
1) Melakukan observasi keterampilan guru dengan penerapan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.
2) Melakukan observasi aktivitas siswa dengan penerapan metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual.
3.2.3.4 Refleksi
Pada pembelajaran siklus III waktu yang diperlukan sesuai dengan
rencana. Sintak pembelajaran yang berubah masih digunakan agar siswa dapat
menilai Mind Map yang menurut mereka paling bagus dan yang terbaik. Hasil
pembelajaran pada siklus III adalah sebagai berikut:
1) Siswa yang tuntas lebih banyak dari yang tidak tuntas.
2) Siswa yang gaduh sedikit sehingga peneliti menghentikan penelitian karena
sudah mencapai indikator yang diharapkan.

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru kelas dan
siswa kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang. Jumlah siswa yang diteliti
sebanyak 33 siswa yang terdiri dari 20 siswa putra dan 13 siswa putri.
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3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SDN Wonosari 03, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.
c. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menerapkan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1

Sumber Data

a. Siswa
Sumber data siswa diambil dari hasil observasi aktivitas siswa yang
diperoleh secara sistematik pada saat pelaksanaan siklus pertama, siklus kedua,
dan siklus ketiga melalui hasil evaluasi.
b. Guru
Sumber data guru diperoleh melalui pengamatan selama proses
pembelajaran

menggunakan

metode

Mind

Mapping

berbantuan

media

68

Audiovisual menggunakan lembar observasi keterampilan guru dan wawancara
dengan kolaborator.
c. Dokumen
Sumber data dokumen diambil dari awal nilai hasil tes sebelum dan
setelah dilakukan tindakan serta data kuantitatif berupa hasil observasi,
wawancara, dan hasil dokumentasi berupa foto dan video observer selama proses
kegiatan pembelajaran berlangsung.
3.6.2

Jenis Data

a. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dalam hasil belajar
siswa yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran IPA menggunakan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual.
b. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar
observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan wawancara dalam pembelajaran
IPA menggunakan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
3.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dokumentasi, dan
teknik tes.
a. Teknik Observasi
Observasi menurut Arikunto (2013: 199) adalah kegiatan pemuatan
perhatian terhadap suatu objek menggunakan seluruh alat indera. Observasi dalam
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penelitian ini digunakan untuk memperoleh data keterampilan guru dan aktivitas
siswa selama pembelajaran IPA menggunakan metode Mind Mapping berbantuan
media Audiovisual. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi sistematis yang menggunakan pedoman sebagai instrumen observasi.
b. Teknik Wawancara
Wawancara menurut Arikunto (2013: 198) adalah dialog yang dilakukan
oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber yang
diwawancarai. Wawancara digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar.
Wawancara yang dilakukan untuk menilai bagaimana penerapan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual pada siswa kelas IV B SDN Wonosari 03
Kota Semarang.
c. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya beberapa barang
tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 201).
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa
yang menjadi subjek dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data nilai
ulangan siswa pada materi sebelumnya. Nilai tersebut digunakan untuk
mengetahui besarnya peningkatan yang dialami siswa.
d. Teknik Tes
Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan
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penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan sesuai dengan
tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes
merupakan alat ukur yang digunakan dalam asesmen pembelajaran disamping alat
ukur yang lain. (Poerwanti, 2008: 1-5)
Teknik tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa baik dalam
proses maupun setelah proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan pada kelas yang
menjadi subjek penelitian.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
3.7.1

Data Kuantitatif
Data kuantitatif menurut Herrhyanto (2008: 1.3) adalah data yang

berbentuk bilangan.
a. Menghitung nilai berdasar skor teoretis
Skor = (B : ST) x 100

(Poerwanti, 2008: 6.15)
Keterangan:
B = skor yang diperoleh siswa
ST = skor teoretis
b. Menentukan mean atau rerata kelas
Data diperoleh dari hasil belajar yaitu dari ranah kognitif, dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau
rata-rata. Menurut Herrhyanto dan Hamid (2010: 4.3), peneliti menjumlahkan
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semua nilai siswa kemudian membagi dengan jumlah siswa di kelas tersebut.
Rumus untuk memperoleh nilai rata-rata adalah dengan cara sebagai berikut:
∑

(Sugiyono, 2010: 54)
Keterangan :
M = Mean (nilai rata-rata)
∑ = Epsilon (jumlah)
xi = nilai x ke i sampai ke n
n = jumlah individu
c. Menghitung data ketuntasan belajar
Selanjutnya peneliti menyajikan data nilai rata-rata hasil belajar siswa
dalam bentuk persentase. Rumus persentase (

tersebut adalah sebagai berikut:

∑
∑

(Aqib, 2014: 41)
d. Menentukan banyak kelas pada tabel distribusi
Dalam menentukan banyak kelas yang digunakan sebuah tabel distribusi
frekuensi, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:
k = 1 + (3,3) (log n)
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Adapun kriteria tingkat/taraf keberhasilan belajar siswa adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam %
Tingkat Keberhasilan dalam %
100%
76-99%
60-75%
<60%

Kriteria
Istimewa/maksimal
Baik Sekali/optimal
Baik/minimal
Kurang
(Djamarah dan Zain, 2010: 107)

Hasil perhitungan yang didapat dikonversikan dengan kriteria ketuntasan
minimal mata pelajaran IPA yang ada di kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota
Semarang yaitu 64. Pengelompokkan hasil belajar siswa mencakup dua kriteria
yaitu tuntas dan tidak tuntas.
Tabel 3.2
KKM Mata Pelajaran IPA Kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang
Kriteria
≥64
<64

Kualifikasi
Tuntas
Tidak tuntas
(KKM SDN Wonosari 03 Kota Semarang)

3.7.2

Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran,

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan wawancara terkait pembelajaran IPA
dengan menerapkan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual.
Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis berdasarkan
kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang berdasarkan skor yang telah
ditetapkan. Menurut Poerwanti dkk (2008: 6.9) untuk mengolah data skor dapat
dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
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a. Menentukan skor terendah
b. Menentukan skor tertinggi
c. Mencari median
Untuk menentukan median, digunakan rumus:
Median =
d. Membagi rentan nilai menjadi 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup, dan
kurang.
Kemudian setelah ditentukan kita dapat menghitung data skor dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
n = (T - R) + 1
Keterangan:
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor
Menurut Herrhyanto dan Hamid (2008: 5.3-5.4), untuk menentukan kuartil
digunakan rumus sebagai berikut:
1) Q1 = kuartil pertama
Letak Q1 =

(n + 2) untuk data genap atau Q1 =

(n + 1) untuk data ganjil.

2) Q2 = median
Letak Q2 = (n + 1) untuk data ganjil atau genap.
3) Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (3n + 2) untuk data genap atau Q3 = (n + 1) untuk data ganjil.
4) Q4 = kuartil keempat = T
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Skor terendah (R)

= 1x8=8

Skor tertinggi (T)

= 4 x 8 = 32

n (banyaknya skor)

= (T - R) + 1
= (32 - 8) + 1
= 25

Q1 = Kuartil ke-1

Q2 = Median

Q3 = Kuartil ke-3

Q1 =

Q2 =

(n + 1)

Q3 =

=

(25 + 1)

=

=

(n + 1)
(25 + 1)

= 6,5

= 13

(3n + 1)
(3 x 25 + 1)

= 19

Nilai Q1 = (8 - 1) + 6,5

Nilai Q2 = (8 - 1) + 13

Nilai Q3 = (8 - 1) + 19

= 13,5

= 20

= 26

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam
tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut.
Tabel 3.3
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria Ketuntasan
Q3 ≤ skor ≤ T
Q2 ≤ skor < Q3
Q1 ≤ skor < Q2
R ≤ skor < Q1

Skala Penilaian
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
(Herrhyanto dan Hamid, 2008: 5.3)

Dari hasil perhitungan yang dipaparkan, maka didapatkan klasifikasi
tingkatan nilai pada aktivitas guru dan aktivitas siswa sebagai berikut:
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Tabel 3.4
Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
Skor
26 ≤ skor ≤ 32
20 ≤ skor < 26
13,5 ≤ skor < 20
8 ≤ skor < 13,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Tabel tersebut diperoleh dari nilai tiap indikator aktivitas guru dalam
pembelajaran dengan penerapan metode Mind Mapping berbantuan media
Audiovisual yang terdiri dari 8 indikator yaitu, mempersiapkan pembelajaran,
mengenalkan metode Mind Mapping, menyampaikan materi pokok pada siswa
berbantuan media Audiovisual, membagi siswa dalam kelompok yang
beranggotakan 4-5 siswa, memberi tema untuk membuat Mind Map pada tiap
kelompok untuk didiskusikan, memandu tiap kelompok untuk membuat Mind
Map, memberi umpan balik dan memberi reward untuk kelompok terbaik, dan
melakukan refleksi.
Tabel 3.5
Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Skor
26 ≤ skor ≤ 32
20 ≤ skor < 26
13,5 ≤ skor < 20
8 ≤ skor < 13,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Melalui metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas IV B SDN Wonosari
03 Kota Semarang dengan indikator:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode
Mind Mapping berbantuan media Audiovisual meningkat dengan kriteria
minimal baik (skor ≥ 20).
b. Aktivitas siswa dalam mata pelajaran IPA menggunakan metode Mind
Mapping berbantuan media Audiovisual meningkat dengan kriteria minimal
baik (skor ≥ 20).
c. Dengan menerapkan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual
75% siswa kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang mengalami
ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 64 dalam mata pelajaran IPA.

BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPA dengan menerapkan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual yang telah dilaksanakan di
kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang, maka peneliti menyimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Penerapan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dalam
pembelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan guru kelas IV B SDN
Wonosari 03 Kota Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan
keterampilan guru pada siklus I ke siklus II yaitu 16%, kemudian siklus II ke
siklus III meningkat 5,9% dengan jumlah skor 31 (sangat baik) pada siklus III.
b. Penerapan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dalam
pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV B SDN
Wonosari 03 Kota Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan
aktivitas siswa pada siklus I ke siklus II yaitu 11,6%, kemudian siklus II ke
siklus III meningkat menjadi 8,2% dengan jumlah skor rata-rata 23,8 (baik)
pada siklus III.
c. Penerapan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual dalam
pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV B SDN
Wonosari 03 Kota Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan
hasil belajar IPA pada siklus I ke siklus II yaitu 9,1%, kemudian siklus II ke
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siklus III meningkat menjadi 24,2% dengan persentase ketuntasan klasikal
81,8% pada siklus III.
Simpulan di atas menunjukkan bahwa indikator keberhasilan dalam
penelitian ini telah tercapai, sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil.

5.2 SARAN
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan
menerapkan metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual pada siswa
kelas IV B SDN Wonosari 03 Kota Semarang, maka untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
a. Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode Mind Mapping
berbantuan media Audiovisual dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya
dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran.
b. Metode Mind Mapping yaitu memerlukan waktu relatif lama dari metode
mencatat biasa (bila siswa masih dalam tahap pemula). Oleh karena itu, guru
sering mengenalkan metode Mind Mapping dan meminta siswa lebih banyak
berlatih menggunakan metode Mind Mapping agar terbiasa menggunakan
metode tersebut sehingga lebih cepat dan terampil.
c. Siswa terlalu fokus memperhatikan tayangan media Audiovisual sehingga
hanya sedikit siswa yang mencatat hal penting yang ada pada tayangan. Oleh
karena itu, guru perlu memberikan arahan dan perhatian pada siswa untuk
mencatat hal penting saja pada tayangan media Audiovisual.
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LAMPIRAN 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
No.
1.

Variabel
Keterampilan
Guru dalam
Pembelajaran
IPA dengan
Menerapkan
Metode Mind
Mapping
Berbantuan
Media
Audiovisual

Indikator
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
2.

Aktivitas Siswa
dalam
Pembelajaran
IPA dengan
Menerapkan
Metode Mind
Mapping
Berbantuan
Media
Audiovisual

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mempersiapkan
pembelajaran
(Membuka)
Mengenalkan metode
Mind Mapping.
(Mengadakan Variasi)
Menyampaikan materi
pokok pada siswa
berbantuan media
Audiovisual.
(Mengadakan Variasi)
Membagi siswa dalam
kelompok yang
beranggotakan 4-5 siswa.
(Mengelola Kelas)
Memberi tema untuk
membuat Mind Map
pada tiap kelompok
untuk didiskusikan.
(Memimpin Diskusi
Kelompok Kecil)
Memandu tiap kelompok
untuk membuat Mind
Map. (Memandu Diskusi
Kelompok Kecil)
Memberi umpan balik
dan memberi reward
untuk kelompok terbaik.
(Menutup Pembelajaran)
Melakukan refleksi.
(Memberikan Penguatan)
Memperhatikan materi
pada media Audiovisual
yang ditampilkan dan
penjelasan guru. (Visual
activities)
Mencatat hal penting
pada tayangan media
Audiovisual. (Writing
activities)
Aktif dalam diskusi dan
bekerjasama dengan
kelompok. (Motor
activities)
Berkreasi membuat Mind
Map. (Drawing
activities)
Mengembangkan
informasi yang diperoleh.
(Oral activities)
Percaya diri

Sumber
 Guru
 Foto
 Video

 Siswa
 Foto
 Video

Alat/Instrumen
Pengumpulan
Data
 Lembar
observasi
 Lembar
wawancara

 Lembar
observasi
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No.

Variabel

Indikator

7.

8.
3.

Hasil Belajar
dalam
Pembelajaran
IPA dengan
Menerapkan
Metode Mind
Mapping
Berbantuan
Media
Audiovisual

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

mempresentasikan hasil
diskusi. (Emotional
activities)
Menyimpulkan hasil
diskusi. (Mental
activities)
Mengerjakan evaluasi.
(Mental activities)
Menjelaskan pengaruh
perubahan lingkungan.
Mengidentifikasi faktor
penyebab perubahan
lingkungan.
Menyebutkan dampak
positif dan negatif
perubahan lingkungan.
Menjelaskan pengertian
abrasi dan erosi.
Mengidentifikasi
penyebab terjadinya
erosi dan abrasi.
Menjelaskan cara
mencegah abrasi dan
erosi.
Menjelaskan pengertian
banjir dan longsor.
Mengidentifikasi
penyebab terjadinya
banjir dan longsor.
Menjelaskan cara
mencegah banjir dan
longsor.

Sumber

 Siswa
 Foto
 Dokumen

Alat/Instrumen
Pengumpulan
Data

 Tes tertulis
 Data
dokumentasi
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LAMPIRAN 2
PEDOMAN PEMECAHAN MASALAH PEMBELAJARAN IPA DENGAN
MENERAPKAN METODE MIND MAPPING BERBANTUAN MEDIA
AUDIOVISUAL
Langkah-langkah Metode
Mind Mapping
(Windura, 2013: 32-33)
1. Siapkan peralatan untuk
membuat Mind Map.

2.

Tentukan topik apa yang
ingin anda buat di Mind
Map.

3.

Buatlah pusat Mind Map
di tengah kertas berupa
gambar yang sering
disebut central image,
beri judul jika perlu
diperjelas.
Buatlah cabang utama
yang merupakan cabang
yang memancar langsung
dari pusat Mind Map.
Gunakan warna yang
berbeda untuk setiap
cabang yang berbeda.
Informasi yang ditulis di
atas cabang dan jumlah 1
buah
Kembangkan cabang
utama dengan cabangcabang lain berikutnya
yang berisi informasiinformasi yang berkaitan
dengan cabang induknya.
Gunakan warna yang

4.

5.

Langkah-langkah Media
Audiovisual
(Suleiman, 1988: 13-15)
1. Mempersiapkan tujuan
dan materi apa yang
akan disampaikan
dalam media.
2. Menyajikan materi
dalam bentuk media
yang telah dipersiapkan
sebelumnya.
Diharapkan dalam
penyajian untuk
memperhatikan tujuan
dan penampilan yang
menarik.
3. Penerapan media yang
menunjukkan subjek
yang menjurus pada
diskusi setelah
penyajian.

Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media Audiovisual
1. Guru mempersiapkan
pembelajaran dan
menyampaikan kompetensi
yang ingin dicapai.
2. Siswa mengamati petunjuk
pembuatan Mind Map dan
penjelasan materi dari
tayangan yang ditampilkan
guru sambil menuliskan
materi yang penting pada
buku catatan.

3.

Guru membagi siswa dalam
kelompok heterogen, tiap
kelompok terdiri dari 4-5
siswa.

4.

Guru memberikan sebuah
tema yang akan
didiskusikan kelompok
sebelum membuat
rancangan kreasi Mind
Map.
5. Tiap kelompok berdiskusi
membuat rancangan Mind
Map yang akan dibuat,
dimulai dari judul Mind
Map yang dibantu
pengarahan dari guru.
6. Guru berkeliling
membimbing kelompok
dalam membuat kreasi Mind
Map.

7.

Siswa mengembangkan
informasi yang mereka
peroleh dari tayangan media
Audiovisual yang
ditambahkan ke dalam Mind
Map sebagai informasi baru.

174

Langkah-langkah Metode
Mind Mapping
(Windura, 2013: 32-33)
sama dengan cabang
utamanya.

Langkah-langkah Media
Audiovisual
(Suleiman, 1988: 13-15)

4.

Kelanjutan setelah
penerapan, yaitu
mengulang materi
untuk memahami pesan
dalam media.

Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media Audiovisual

8.

9.

Tiap kelompok
mempresentasikan hasil
Mind Map kepada teman
sekelasnya dan guru
memberikan konfirmasi.
Guru memberikan umpan
balik dan memberi reward
untuk kelompok terbaik.

175

LAMPIRAN 3
KETERKAITAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DAN
AKTIVITAS SISWA DENGAN MENERAPKAN METODE MIND
MAPPING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media
Audiovisual
1. Guru mempersiapkan
pembelajaran dan
menyampaikan
kompetensi yang ingin
dicapai.
1. Siswa mengamati
petunjuk pembuatan Mind
Map dan penjelasan
materi dari tayangan yang
ditampilkan guru sambil
menuliskan materi yang
penting pada buku
catatan.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Guru membagi siswa
dalam kelompok
heterogen, tiap kelompok
terdiri dari 4-5 siswa.
Guru memberikan sebuah
tema yang akan
didiskusikan kelompok
sebelum membuat
rancangan kreasi Mind
Map.
Tiap kelompok berdiskusi
membuat rancangan Mind
Map yang akan dibuat,
dimulai dari judul Mind
Map yang dibantu
pengarahan dari guru.
Guru berkeliling
membimbing kelompok
dalam membuat kreasi
Mind Map.
Siswa mengembangkan
informasi yang mereka
peroleh dari tayangan
media Audiovisual yang
ditambahkan ke dalam
Mind Map sebagai
informasi baru.
Tiap kelompok
mempresentasikan hasil
Mind Map kepada teman
sekelasnya dan guru
memberikan konfirmasi.

Indikator Keterampilan
Guru
1.

Mempersiapkan
pembelajaran. (Membuka)

2.

Mengenalkan metode
Mind Mapping.
(Mengadakan Variasi)
Menyampaikan materi
pokok pada siswa
berbantuan media
Audiovisual.
(Mengadakan Variasi)

3.

4.

5.

6.

Indikator Aktivitas Siswa

1.

2.

Memperhatikan materi
pada media Audiovisual
yang ditampilkan dan
penjelasan guru. (Visual
activities)
Mencatat hal penting pada
tayangan media
Audiovisual. (Writing
activities)

Membagi siswa dalam
kelompok yang
beranggotakan 4-5 siswa.
(Mengelola Kelas)
Memberi tema untuk
membuat Mind Map pada
tiap kelompok untuk
didiskusikan. (Memimpin
Diskusi Kelompok Kecil)

Memandu tiap kelompok
untuk membuat Mind
Map. (Memandu Diskusi
Kelompok Kecil)

3.

Aktif dalam diskusi dan
bekerjasama dengan
kelompok. (Motor
activities)

4.

Berkreasi membuat Mind
Map. (Drawing activities)

5.

Mengembangkan
informasi yang diperoleh.
(Oral activities)

6.

Percaya diri
mempresentasikan hasil
diskusi. (Emotional
activities)
Menyimpulkan hasil

7.
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Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media
Audiovisual
9.

Guru memberikan umpan
balik dan memberi reward
untuk kelompok terbaik.

Indikator Keterampilan
Guru

7.

8.

Memberi umpan balik dan
memberi reward untuk
kelompok terbaik.
(Menutup Pembelajaran)
Melakukan refleksi.
(Memberikan Penguatan)

Indikator Aktivitas Siswa

8.

diskusi. (Mental activities)
Mengerjakan evaluasi.
(Mental activities)
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LAMPIRAN 4
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENERAPKAN METODE MIND MAPPING
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping Berbantu
Media Audiovisual
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Guru mempersiapkan
pembelajaran dan
menyampaikan kompetensi
yang ingin dicapai.
Siswa mengamati petunjuk
pembuatan Mind Map dan
penjelasan materi dari tayangan
yang ditampilkan guru sambil
menuliskan materi yang penting
pada buku catatan.
Guru membagi siswa dalam
kelompok heterogen, tiap
kelompok terdiri dari 4-5 siswa.
Guru memberikan sebuah tema
yang akan didiskusikan
kelompok sebelum membuat
rancangan kreasi Mind Map.
Tiap kelompok berdiskusi
membuat rancangan Mind Map
yang akan dibuat, dimulai dari
judul Mind Map yang dibantu
pengarahan dari guru.
Guru berkeliling membimbing
kelompok dalam membuat
kreasi Mind Map.
Siswa mengembangkan
informasi yang mereka peroleh
dari tayangan media
Audiovisual yang ditambahkan
ke dalam Mind Map sebagai
informasi baru.
Tiap kelompok
mempresentasikan hasil Mind
Map kepada teman sekelasnya
dan guru memberikan
konfirmasi.
Guru memberikan umpan balik
dan memberi reward untuk
kelompok terbaik.

Keterampilan Dasar
Mengajar Guru
1. Keterampilan
membuka
pelajaran
2. Keterampilan
menjelaskan
3. Keterampilan
bertanya
4. Keterampilan
menggunakan
varias
5. Keterampilan
mengelola kelas
6. Keterampilan
memimpin diskusi
kelompok kecil
7. Keterampilan
mengajar
kelompok kecil
dan perorangan
8. Keterampilan
memberi
penguatan
9. Keterampilan
menutup
pembelajaran

Indikator Keterampilan Guru
dalam Pembelajaran IPA
dengan Menerapkan Metode
Mind Mapping Berbantuan
Media Audiovisual
1. Mempersiapkan
pembelajaran. (Membuka)
2. Mengenalkan metode Mind
Mapping. (Mengadakan
Variasi)
3. Menyampaikan materi pokok
pada siswa berbantuan media
Audiovisual. (Mengadakan
Variasi)
4. Membagi siswa dalam
kelompok yang
beranggotakan 4-5 siswa.
(Mengelola Kelas)
5. Memberi tema untuk
membuat Mind Map pada
tiap kelompok untuk
didiskusikan. (Memimpin
Diskusi Kelompok Kecil)
6. Memandu tiap kelompok
untuk membuat Mind Map.
(Memandu Diskusi
Kelompok Kecil)
7. Memberi umpan balik dan
memberi reward untuk
kelompok terbaik. (Menutup
Pembelajaran)
8. Melakukan refleksi.
(Memberikan Penguatan)
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LAMPIRAN 5
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENERAPKAN METODE MIND MAPPING
BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL
Modifikasi Langkah-langkah
Metode Mind Mapping
Berbantu Media Audiovisual
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Guru mempersiapkan
pembelajaran dan
menyampaikan kompetensi
yang ingin dicapai.
Siswa mengamati petunjuk
pembuatan Mind Map dan
penjelasan materi dari
tayangan yang ditampilkan
guru sambil menuliskan
materi yang penting pada
buku catatan.
Guru membagi siswa dalam
kelompok heterogen, tiap
kelompok terdiri dari 4-5
siswa.
Guru memberikan sebuah
tema yang akan didiskusikan
kelompok sebelum membuat
rancangan kreasi Mind Map.
Tiap kelompok berdiskusi
membuat rancangan Mind
Map yang akan dibuat,
dimulai dari judul Mind Map
yang dibantu pengarahan
dari guru.
Guru berkeliling
membimbing kelompok
dalam membuat kreasi Mind
Map.
Siswa mengembangkan
informasi yang mereka
peroleh dari tayangan media
Audiovisual yang
ditambahkan ke dalam Mind
Map sebagai informasi baru.
Tiap kelompok
mempresentasikan hasil
Mind Map kepada teman
sekelasnya dan guru
memberikan konfirmasi.
Guru memberikan umpan
balik dan memberi reward
untuk kelompok terbaik.

Aktivitas Siswa

1. Visual activities, yang
termasuk didalamnya
misalnya, membaca,
memperhatikan gambar,
demonstrasi, percobaan,
dan pekerjaan orang lain.
2. Oral activities, seperti:
menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat,
mengadakan wawancara,
diskusi, dan interupsi.
3. Listening activities, sebagai
contoh mendengarkan:
uraian, percakapan, diskusi,
musik, dan pidato.
4. Writing activitie, seperti
misalnya menulis cerita,
karangan, laporan, angket,
dan menyalin.
5. Drawing activities,
misalnya: menggambar,
membuat grafik, peta, dan
diagram.
6. Motor activities, yang
termasuk di dalamnya
antara lain: melakukan
percobaan, membuat
konstruksi, model
mereparasi, bermain,
berkebun, dan beternak.
7. Mental activities, sebagai
contoh misalnya:
menghadapi, mengingat,
memecahkan soal,
menganalisa, melihat
hubungan, dan mengambil
keputusan.
8. Emotional activities, seperti
misalnya: menaruh minat,
merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah,
berani, tenang, dan gugup.

Indikator Aktivitas Siswa
dalam Pembelajaran IPA
dengan Menerapkan
Metode Mind Mapping
Berbantuan Media
Audiovisual
1. Memperhatikan materi
pada media
Audiovisual yang
ditampilkan dan
penjelasan guru.
(Visual activities)
2. Mencatat hal penting
pada tayangan media
Audiovisual. (Writing
activities)
3. Aktif dalam diskusi
dan bekerjasama
dengan kelompok.
(Motor activities)
4. Berkreasi membuat
Mind Map. (Drawing
activities)
5. Mengembangkan
informasi yang
diperoleh. (Oral
activities)
6. Percaya diri
mempresentasikan
hasil diskusi.
(Emotional activities)
7. Menyimpulkan hasil
diskusi. (Mental
activities)
8. Mengerjakan evaluasi.
(Mental activities)
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LAMPIRAN 6
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus…
Nama Sekolah

: SDN Wonosari 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IV B (Empat)/2 (Dua)

Nama guru

: Fika Ratna Dila

Hari/Tanggal

: ……………………………….

Petunjuk :
Berilah tanda check (√) pada kolom check yang sesuai dengan indikator
observasi!
a. Skor 1: jika deskriptor tampak 1/tidak tampak.
b. Skor 2: jika deskriptor tampak 2.
c. Skor 3: jika deskriptor tampak 3.
d. Skor 4: jika deskriptor tampak 4.
(Sukmadinata, 2009: 233)
No.
1.

2.

Indikator
Mempersiapkan
pembelajaran.

Mengenalkan metode
Mind Mapping.

Deskriptor
1. Menyiapkan media dan
perlengkapan pembelajaran.
2. Menyiapkan kelas dengan berdoa
dan presensi siswa.
3. Apersepsi pembelajaran.
4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran.
1. Menjelaskan metode Mind
Mapping dengan bahasa yang
mudah dipahami.
2. Kesesuaian penggunaan gambar
dan suara pada tayangan media
Audiovisual.
3. Menayangkan pengenalan metode
Mind Mapping melalui media
Audiovisual.
4. Memberikan arahan yang jelas
dalam pengenalan dan proses
pembuatan Mind Map.

Check

Skor
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No.
3.

Indikator
Menyampaikan
materi pokok pada
siswa berbantuan
media Audiovisual.

1.

2.
3.

4.
4.

Membagi siswa dalam
kelompok yang
beranggotakan 4-5
siswa.

1.
2.
3.

5.

Memberi tema untuk
membuat Mind Map
pada tiap kelompok
untuk didiskusikan.

4.
1.
2.

3.
4.

6.

Memandu tiap
kelompok untuk
membuat Mind Map.

1.

2.

3.
4.
7.

Memberi umpan balik
dan memberi reward
untuk kelompok
terbaik.

1.

2.

3.

4.

Deskriptor
Menjelaskan materi dengan
menggunakan bahasa yang mudah
dipahami.
Menayangkan media Audiovisual.
Kesesuaian isi materi pada
tayangan media Audiovisual
dengan kompetensi yang ingin
dicapai.
Membuat tayangan media
Audiovisual yang menarik.
Membentuk siswa dalam
beberapa kelompok.
Membagi kelompok secara
heterogen.
Mengatur porsi jumlah siswa
dalam kelompok.
Memusatkan perhatian kelompok.
Memberikan petunjuk dan arahan
yang jelas.
Memberikan kesempatan bertanya
apabila kurang jelas dalam
pemberian petunjuk.
Memberikan tema berdasarkan
undian kelompok.
Menyesuaikan penggunaan tema
dengan kompetensi yang ingin
dicapai.
Memusatkan perhatian siswa pada
masalah yang akan didiskusikan
bersama.
Membimbing siswa dalam
menerapkan metode Mind
Mapping.
Memotivasi setiap siswa untuk
berpartisipasi aktif dalam diskusi.
Membagi perhatian secara
menyeluruh kepada semua siswa.
Memberikan kesempatan untuk
menanggapi hasil diskusi
kelompok lain.
Mengadakan umpan balik untuk
mengetahui kemampuan
pemahaman terhadap materi.
Memberikan penilaian kelompok
sesuai kompetensi yang ingin
dicapai.
Memberikan reward pada
kelompok terbaik.

Check

Skor
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No.
8.

Indikator
Melakukan refleksi.

1.
2.
3.
4.

Deskriptor
Melaksanakan refleksi.
Memberikan evaluasi kepada
siswa.
Membuat kesimpulan
pembelajaran bersama siswa.
Menyampaikan rencana
pembelajaran pada pertemuan
selanjutnya.

Check

Skor

Jumlah skor = … Kriteria = ……………...
Skor terendah (R)

= 1x8=8

Skor tertinggi (T)

= 4 x 8 = 32

n (banyaknya skor)

= (T - R) + 1
= (32 - 8) + 1
= 25

Q1 = Kuartil ke-1

Q2 = Median

Q3 = Kuartil ke-3

Q1 =

Q2 =

(n + 1)

Q3 =

=

(25 + 1)

=

=

(n + 1)
(25 + 1)

= 6,5

= 13

Nilai Q1= (8 - 1) + 6,5

(3 x 25 + 1)

= 19

Nilai Q2= (8 - 1) + 13

= 13,5

(3n + 1)

Nilai Q3= (8 - 1) + 19

= 20

= 26

Penskoran
Skor
26 ≤ skor ≤ 32
20 ≤ skor < 26
13,5 ≤ skor < 20
8 ≤ skor < 13,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Semarang, … Februari 2015
Guru Kolaborator

Dra. Hj. Siti Umiroh
NIP 196112251984052001
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LAMPIRAN 7
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Siklus…
Nama Sekolah

: SDN Wonosari 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IV B (Empat)/2 (Dua)

Nama guru

: Fika Ratna Dila

Hari/Tanggal

: …………………………….

Petunjuk:
Berilah tanda check (√) pada kolom check yang sesuai dengan indikator
observasi!
a. Skor 1: jika deskriptor tampak 1/tidak tampak.
b. Skor 2: jika deskriptor tampak 2.
c. Skor 3: jika deskriptor tampak 3.
d. Skor 4: jika deskriptor tampak 4.
(Sukmadinata, 2009: 233)
No.
1.

Indikator
Memperhatikan
materi pada media
Audiovisual yang
ditampilkan dan
penjelasan guru.

2.

Mencatat hal penting
pada tayangan media
Audiovisual.

3.

Aktif dalam diskusi
dan bekerjasama
dengan kelompok.

Deskriptor
1. Mengamati tayangan materi
Audiovisual dengan penuh
perhatian.
2. Aktif memberikan tanggapan
dalam kegiatan pembelajaran.
3. Menanggapi sesuai dengan
materi.
4. Memperhatikan penjelasan dari
guru.
1. Menyiapkan buku catatan dan alat
tulis di masing-masing meja.
2. Membuat ringkasan materi pada
buku catatan.
3. Mencatat hal-hal yang penting
dalam tayangan media
Audiovisual.
4. Menulis catatan dengan rapi.
1. Menanggapi dalam memecahkan
masalah yang diberikan.
2. Bekerjasama membagi tugas
dalam merancang Mind Map.
3. Bekerjasama dengan kelompok
untuk memecahkan masalah.
4. Memperhatikan petunjuk dari
guru dalam kegiatan diskusi.

Check

Skor
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No.
4.

Indikator
Berkreasi membuat
Mind Map.

1.

2.

3.
4.

5.

Menyampaikan
pendapat dalam
kelompok.

1.
2.
3.

4.
6.

Percaya diri
mempresentasikan
hasil diskusi.

1.

2.

3.

4.

7.

Menyimpulkan hasil
diskusi.

1.

2.
3.
4.
8.

Mengerjakan
evaluasi.

1.
2.
3.
4.

Deskriptor
Membuat Mind Map
menggunakan bahasa yang mudah
dipahami.
Menggunakan warna yang
beragam dalam membuat Mind
Map.
Menggunakan gambargambar/simbol yang menarik.
Kesesuaian Mind Map dengan
tema materi pembelajaran yang
diperoleh.
Memberikan pendapat dalam
diskusi kelompok.
Mendengarkan pendapat anggota
lain.
Berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan hasil
diskusi kelompok.
Menghargai pendapat berbeda
orang lain.
Berani maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.
Menyampaikan hasil diskusi
dengan menggunakan kalimat
yang mudah dipahami.
Berpartisipasi aktif dalam
menanggapi hasil diskusi
kelompok lain.
Menghargai dan mendengarkan
orang lain ketika berbicara di
depan.
Menanggapi jawaban dari
pertanyaan/tanggapan kelompok
lain.
Membenarkan jawaban jika ada
yang salah.
Menyimpulkan hasil diskusi
kelompok.
Menghargai pendapat orang lain
dalam memberikan tanggapan.
Bertanya jika ada materi yang
belum dipahami.
Mengerjakan soal evaluasi.
Bersama dengan guru
menyimpulkan pelajaran hari itu.
Antusias dalam mempelajari
materi pada pertemuan
selanjutnya.

Check

Skor
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Jumlah skor = … Kriteria = ……………...
Skor terendah (R)

= 1x8=8

Skor tertinggi (T)

= 4 x 8 = 32

n (banyaknya skor)

= (T - R) + 1
= (32 - 8) + 1
= 25

Q1 = Kuartil ke-1

Q2 = Median

Q3 = Kuartil ke-3

Q1 =

Q2 =

(n + 1)

Q3 =

=

(25 + 1)

=

=

(n + 1)
(25 + 1)

= 6,5

= 13

Nilai Q1= (8 - 1) + 6,5

(3 x 25 + 1)

= 19

Nilai Q2= (8 - 1) + 13

= 13,5

(3n + 1)

Nilai Q3= (8 - 1) + 19

= 20

= 26

Penskoran
Skor
26 ≤ skor ≤ 32
20 ≤ skor < 26
13,5 ≤ skor < 20
8 ≤ skor < 13,5

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Semarang, … Februari 2015
Observer

Handal Setyo Adi P.
NIM 1401411396
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LAMPIRAN 8
LEMBAR WAWANCARA GURU
Siklus….
Nama Sekolah

: SDN Wonosari 03 Kota Semarang

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Hari/Tanggal

: ………………………………

Pukul

: ………………………………

Materi

: ………………………………

Petunjuk:
Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lisan!
1. Menurut Ibu, bagaimanakah proses pembelajaran IPA dengan penerapan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual yang telah saya
lakukan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Apakah menurut Ibu, pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu penerapan
metode Mind Mapping berbantuan media Audiovisual sudah sesuai dengan
langkah-langkahnya?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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4. Apakah kelebihan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan?
Jawab:
……….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Apakah ada perbedaan antara pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan
pembelajaran sebelumnya?
Jawab:
………….............…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Semarang, … Februari 2015
Guru Kolaborator

Dra. Hj. Siti Umiroh
NIP 196112251984052001
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LAMPIRAN
PENGGALAN SILABUS DAN
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
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LAMPIRAN 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS IV SEMESTER 2
SDN WONOSARI 03 KOTA SEMARANG
SIKLUS I

Disusun Oleh:
Fika Ratna Dila
1401411455

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I
Sekolah
Kelas
Semester
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
KOMPETENSI
DASAR
10.1
Mendeskripsikan
berbagai penyebab
perubahan
lingkungan fisik
(angin, hujan,
matahari, dan
gelombang laut).

: SDN Wonosari 03 Kota Semarang
: IV (Empat)
: 2 (Dua)
: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan
MATERI
POKOK
Pengaruh
perubahan
lingkungan

INDIKATOR
10.1.1 Menjelaskan
pengaruh
perubahan
lingkungan.
10.1.2
Mengidentifikasi
faktor penyebab
perubahan
lingkungan.
10.1.3
Menyebutkan
dampak positif dan
negatif perubahan
lingkungan.

1.

2.

3.

4.

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Guru memperkenalkan
Mind Mapping melalui
tayangan media
Audiovisual. (eksplorasi)
Siswa memperhatikan
tayangan media
Audiovisual mengenai
materi pengaruh
perubahan lingkungan
dan membuat catatan
ringkasan mengenai
materi tersebut.
(elaborasi)
Siswa diminta maju ke
depan untuk
mendemonstrasikan apa
saja yang mempengaruhi
perubahan lingkungan
dengan bimbingan dan
arahan guru. (elaborasi)
Guru memberikan
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PENILAIAN
Teknik Tes :
 Tertulis
BentukTes :
 Lembar
Kerja Siswa
(isian
singkat dan
uraian)
 Evaluasi
(isian
singkat dan
uraian)
Instrumen:
 Lembar
Kerja Siswa
 Lembar Soal
Evaluasi

ALOKASI
WAKTU
2 x 35 menit

SUMBER
BELAJAR
 Media
Audiovisual
tentang
Metode
Mind
Mapping.
 Media
Audiovisual
tentang
pengaruh
perubahan
lingkungan
 Gundukan
tanah
tandus pada
bak,
penyiram
tanaman,
kipas,
senter, dan
botol berisi
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KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

INDIKATOR

5.

6.

7.

8.

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
kesempatan bertanya pada
siswa yang belum
memahami materi.
(eksplorasi)
Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok
heterogen dengan masingmasing kelompok terdiri
dari 4-5 anak. (eksplorasi)
Masing-masing kelompok
menyiapkan peralatan
menwarnai seperti kertas
A3 yang diberikan guru
serta pensil warna,
spidol/pen warna yang
dibawa masing-masing
kelompok. (eksplorasi)
Perwakilan kelompok
maju untuk mengambil
undian tema untuk
didiskusikan dalam
membuat Mind Map.
(eksplorasi)
Siswa berdiskusi
membahas tema dan poin
apa saja yang akan
dimasukkan pada Mind
Map dengan alokasi

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
air
 BSE Ilmu
Pengetahu-an Alam
Kelas IV
SD/MI
karangan
Poppy Devi
K. dan Sri
Nugraeni
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KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

INDIKATOR

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
waktu yang diberikan
oleh guru. (elaborasi)
9. Masing-masing
perwakilan kelompok
maju ke depan untuk
menyampaikan hasil
diskusi kelompok berupa
Mind Map. (elaborasi)

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus I
Nama Sekolah

: SDN Wonosari 03

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.
B. Kompetensi Dasar
10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin,
hujan, matahari, dan gelombang laut).
C. Indikator
10.1.1 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan.
10.1.2 Mengidentifikasi faktor penyebab perubahan lingkungan.
10.1.3 Menyebutkan dampak positif dan negatif perubahan lingkungan.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan kegiatan mengamati media Audiovisual tentang pengaruh
perubahan lingkungan, siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan
lingkungan dengan benar.
2. Dengan kegiatan demonstrasi tentang faktor penyebab perubahan
lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab perubahan
lingkungan dengan benar.
3. Dengan kegiatan membuat Mind Map (peta pikiran), siswa dapat
menyebutkan dampak positif dan negatif perubahan lingkungan dengan
benar.
E. Karakter Siswa yang Diharapkan
Karakter siswa yang diharapkan: Rasa ingin tahu, disiplin, rasa hormat dan
perhatian, tanggung jawab, dan teliti.
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F. Materi Ajar
Pengaruh Perubahan Lingkungan.
G. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran

: Mind Mapping, demonstrasi, diskusi, tanya
jawab, dan pengamatan.

H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Kegiatan
Awal

Alokasi
Waktu
5 menit

Kegiatan Pembelajaran
1. Salam, berdoa, presensi.
2. Apersepsi : menyanyikan lagu”Tik, tik, tik
Bunyi Hujan”.
3. Guru menanyakan : ”Tadi kita sudah bernyanyi,
apakah manfaat hujan? Bagaimana jika hujan
terjadi terus menerus?”.
4. Guru

menyampaikan

tentang:

Penyebab

tujuan

pembelajaran

pengaruh

perubahan

lingkungan.
Kegiatan Inti

55 menit 1. Guru memperkenalkan Mind Mapping melalui
tayangan media Audiovisual. (eksplorasi)
2. Siswa

memperhatikan

Audiovisual

tayangan

mengenai

materi

media
pengaruh

perubahan lingkungan dan membuat catatan
ringkasan mengenai materi tersebut. (elaborasi)
3. Siswa

diminta

maju

mendemonstrasikan

ke
apa

depan

untuk

saja

yang

mempengaruhi perubahan lingkungan dengan
bimbingan dan arahan guru. (elaborasi)
4. Guru memberikan kesempatan bertanya pada
siswa

yang

belum

memahami

materi.

(eksplorasi)
5. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok
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heterogen dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 4-5 anak. (eksplorasi)
6. Masing-masing

kelompok

menyiapkan

peralatan menwarnai seperti kertas A3 yang
diberikan guru serta pensil warna, spidol/pen
warna yang dibawa masing-masing kelompok.
(eksplorasi) (menyiapkan peralatan)
7. Perwakilan kelompok maju untuk mengambil
undian tema untuk didiskusikan dalam membuat
Mind

Map.

(eksplorasi)

(menentukan

tema/topik)
8. Siswa berdiskusi membahas tema dan poin apa
saja yang akan dimasukkan pada Mind Map
dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru.
(elaborasi) (membuat Mind Map)
9. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke
depan untuk menyampaikan hasil diskusi
kelompok berupa Mind Map. (elaborasi)
Kegiatan

10 menit 1. Siswa

Akhir

mengerjakan

soal

evaluasi

untuk

mengetahui tingkat kemampuan siswa setelah
membuat Mind Map. (elaborasi)
2. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
hasil pembelajaran dan memberikan reward
bagi siswa yang berani maju ke depan kelas.
(konfirmasi)
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan selanjutnya.

I. Sumber dan Media Belajar
1. Sumber Belajar
Devi, Poppy K. dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
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2. Media Belajar


Media Audiovisual tentang Metode Mind Mapping.



Media Audiovisual tentang Pengaruh Perubahan Lingkungan.



Gundukan tanah tandus pada bak, penyiram tanaman, kipas, senter,
dan botol yang berisi air.



Kertas A3 kosong.



Pensil/spidol warna.

J. Penilaian
1. Prosedur :
a. Penilaian Proses
b. Penilaian Hasil Belajar
c. Instrumen :
Tes

: Isian Singkat dan Uraian

Non Tes

: Rubrik

Kunci jawaban dan pedoman penskoran
Semarang, 17 Februari 2015
Mengetahui,
Guru Kolaborator

Guru Kelas

Dra. Hj Siti Umiroh

Fika Ratna Dila

NIP. 196112251984052001

NIM. 1401411455
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LAMPIRAN 1
MATERI AJAR
SIKLUS I
a. Pengertian Perubahan Lingkungan
Perubahan lingkungan adalah perubahan keadaan atau sifat dari suatu
daerah. Faktor-faktor alam penyebab perubahan lingkungan di bumi, antara lain :
angin, hujan, gelombang air laut, dan cahaya matahari. Apa yang terjadi jika
matahari secara terus-menerus memancarkan cahayanya ke bumi? Lambat laun
permukaan bumi akan mengalami perubahan fisik, terutama pada tanah dan
lingkungan sekitarnya. Kemarau panjang terjadi, tanah menjadi kering dan tandus,
rumput-rumputan yang semula tumbuh menghijau menjadi kering. Pepohonan
yang semula berdaun lebat menjadi meranggas.
b. Faktor-faktor Alam Penyebab Perubahan Lingkungan di Bumi
5) Angin

Angin merupakan udara yang bergerak. Angin bergerak dari daerah yang
mempunyai tekanan tinggi ke daerah yang mempunyai tekanan rendah. Daerah
yang menerima panas akan menjadi bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan
udara di daerah tersebut menjadi naik. Tempat yang telah ditinggalkan oleh udara
yang naik itu akan diisi oleh udara dari daerah dingin. Daerah yang berudara
dingin mempunyai tekanan yang tinggi. Jadi, udara yang mengalir dari daerah
dingin ke daerah panas itulah yang memungkinkan terjadinya angin.
Para nelayan yang mencari ikan di laut banyak bergantung pada angin,
terutama angin darat dan angin laut. Angin darat dimanfaatkan untuk berangkat
mencari ikan di tengah laut, sedangkan angin laut dimanfaatkan untuk pulang
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kembali ke daratan. Angin sepoi-sepoi yang bertiup di areal persawahan juga
bermanfaat bagi tumbuhan untuk membantu melakukan penyerbukan. Pada
bidang olahraga, angin juga memiliki peranan penting, yaitu, untuk mendukung
olahraga selancar angin dan terbang layang. Angin juga dapat merugikan.
Misalnya, angin yang bertiup sangat kencang dapat mengakibatkan rumah roboh,
pohon-pohon tercabut atau tumbang, serta sarana komunikasi dan listrik menjadi
rusak. Angin tersebut dinamakan angin ribut. Peristiwa ini sering disertai hujan
yang sangat deras.
6) Hujan

Banyaknya air hujan yang turun di suatu tempat dalam waktu tertentu
dinamakan curah hujan. Curah hujan di Indonesia sepanjang tahun tidak merata.
Jadi, curah hujan yang turun merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan
untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.
7) Matahari

Matahari merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup.
Kehidupan di bumi tidak dapat lepas dari peran matahari. Matahari tidak boleh
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dilihat secara langsung karena dapat menyebabkan kebutaan. Contoh peran
matahari, antara lain:
a) sebagai sumber panas sehingga dapat menyebabkan air menguap dan hujan
turun,
b) sebagai sumber cahaya,
c) sebagai salah satu faktor penting terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan,
d) dalam bidang industri dapat digunakan sebagai penggerak mobil tenaga surya
serta untuk kompor matahari.
Sinar matahari yang dipancarkan selain menguntungkan juga bersifat
merugikan. Beberapa contohnya, antara lain:
a) dapat menimbulkan kemarau panjang sehingga mata air, waduk-waduk, serta
sungai-sungai mengering sehingga makhluk hidup menjadi kekurangan air dan
sumber makanan;
b) dapat menimbulkan kanker kulit;
e) dapat menyebabkan kebakaran hutan.
Sinar matahari merupakan energi yang tersedia di alam secara gratis dan
dalam persediaan yang hampir tak terbatas.
4) Gelombang Air Laut

Gelombang air laut maksudnya gerakan air yang disebabkan karena
adanya angin yang bertiup. Gelombang ini hanya menggerakkan air laut sampai
kedalaman kurang dari 20 meter dari permukaan laut. Gelombang air laut
biasanya menuju ke pantai. Saat berada di pantai, kita sering melihat tumbuhan
pantai. Tumbuhan pantai tersebut dapat mencegah terjadinya abrasi.
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LAMPIRAN 2
MEDIA AUDIOVISUAL
SIKLUS I


MEDIA AUDIOVISUAL METODE MIND MAPPING
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MEDIA AUDIOVISUAL MATERI PENGARUH PERUBAHAN
LINGKUNGAN
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS I
Nama Anggota Kelompok :
1. ……………………………

4. ……………………………

2. ……………………………

5. ……………………………

3. ……………………………
Judul

: Pengaruh Perubahan Lingkungan

Tujuan

: Siswa dapat mengidentifikasi penyebab perubahan
lingkungan.

Alat dan Bahan

: LKS, buku IPA, gundukan tanah pada bak, penyiram
tanaman, senter, botol berisi air, media Audiovisual, kertas
A3 kosong, dan pensil/spidol warna.

Petunjuk Kerja

:

1. Isilah nama anggota kelompokmu!
2. Amati percobaan yang dilakukan temanmu di depan kelas.
3. Tuliskan hasil pengamatan pada tabel hasil.
4. Buatlah kesimpulan dari pengamatan percobaan tersebut.
Diskusikan dengan kelompokmu! Tulislah hasil pengamatan percobaan yang
dilakukan temanmu di depan kelas pada tabel hasil pengamatan!
Ibaratkan kipas adalah angin, penyiram air adalah hujan, cahaya senter adalah
matahari, dan air dalam botol adalah gelombang air laut!
No.
1.

Pertanyaan
Jika ladang tanah terus menerus
terpapar sinar matahari, apakah yang
akan terjadi?

2.

Jika tanah terus menerus ditiup
angin, apakah yang terjadi?

Hasil
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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3.

Jika tanah disiram hujan terus
menerus, apakah yang akan terjadi?

………………………………………
………………………………………
………………………………………

4.

Jika tanah dihantam ombak terus
menerus, apakah yang akan terjadi?

………………………………………
………………………………………
………………………………………

5. Kesimpulan :
……………………………………………………………………….……………
---Selamat Mengerjakan---

NILAI
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MEMBUAT MIND MAP
Setelah mendiskusikan hasil pengamatan, buatlah Mind Map sesuai tema
yang diperoleh kelompok!
Petunjuk:
1. Gunakan catatan atau sumber lainnya dalam berdiskusi membuat Mind Map.
2. Tulis nama anggota kelompokmu di kertas A3.
3. Gunakan informasi yang diperoleh dari pengamatan media Audiovisual serta
hasil pengamatan percobaan. Informasi tersebut untuk membuat informasi
pada Mind Map.
4. Mencantumkan judul dengan menggunakan warna serta gambar yang sesuai
dengan tema.
5. Cabang utama berisi tentang pengertian, ciri-ciri, dan dampak.
6. Mencantumkan minimal 3 ciri-ciri pada cabang yang dikembangkan
7. Cabang yang dikembangkan pada cabang utama dampak meliputi dampak
positif dan negatif yang masing-masing memiliki 3 contoh.
8. Mind Map rapi, tulisan mudah dibaca, dan menggunakan gambar yang mudah
dimengerti.
--Selamat Berkreasi--

204

LAMPIRAN 4
RUBRIK PENILAIAN LKS
SIKLUS I
Berilah tanda cek (v) pada rubrik sesuai dengan tabel hasil pengamatan
kelompok!
Kriteria
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
matahari
dengan alasan
serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
angin dengan
alasan serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
hujan dengan
alasan serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang

Sangat Baik
(4)
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
matahari
dengan alasan
serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
(…)
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
angin dengan
alasan serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
(…)
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
hujan dengan
alasan serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
(…)
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang

Baik
(3)
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
matahari
dengan alasan.
(…)

Cukup
(2)
Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
matahari.
(…)

Kurang
(1)
Tidak
menjelaskan
jawaban sesuai
materi.
(…)

Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
angin dengan
alasan.
(…)

Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
angin.
(…)

Tidak
menjelaskan
jawaban sesuai
materi.
(…)

Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
hujan dengan
alasan.
(…)

Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang
ditimbulkan
hujan.
(…)

Tidak
menjelaskan
jawaban sesuai
materi.
(…)

Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang

Menjelaskan
jawaban yang
berupa akibat
yang

Tidak
menjelaskan
jawaban sesuai
materi.
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Kriteria
ditimbulkan
gelombang air
laut dengan
alasan serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Membuat
kesimpulan
berdasarkan
jawaban 4
faktor
perubahan
lingkungan
serta
menjabarkan
akibatnya.

Nilai

Sangat Baik
(4)
ditimbulkan
gelombang air
laut dengan
alasan serta
dampaknya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
(…)
Membuat
kesimpulan
berdasarkan
jawaban 4
faktor
perubahan
lingkungan
serta
menjabarkan
akibatnya.
(…)

Baik
(3)
ditimbulkan
gelombang air
laut dengan
alasan.
(…)

Cukup
(2)
ditimbulkan
gelombang air
laut.
(…)

Kurang
(1)
(…)

Membuat
kesimpulan
berdasarkan
jawaban 3
faktor
perubahan
lingkungan
serta
menjabarkan
akibatnya.
(…)

Membuat
kesimpulan
berdasarkan
jawaban 2
faktor
perubahan
lingkungan
serta
menjabarkan
akibatnya.
(…)

Tidak membuat
kesimpulan
jawaban sesuai
materi.
(…)

= jumlah skor x 10 : 2
=…
RUBRIK PENILAIAN MEMBUAT MIND MAP
SIKLUS I

Berilah tanda cek (v) pada rubrik sesuai dengan hasil Mind Map kelompok!
Sangat Baik
(4)
Mencantumka- Mencantumkan judul dengan n judul dengan
menggunakan
menggunakan
warna serta
warna serta
gambar yang
gambar yang
sesuai dengan
sesuai dengan
tema.
tema.
(…)
Cabang utama
Cabang utama
berisi tentang
berisi tentang
pengertian, ciri- pengertian, ciriciri, dan
ciri, dan
dampak.
dampak.
(…)
Mencantumka- Mencantumkan 3 ciri-ciri
n 3 ciri-ciri
pada cabang
pada cabang
Kriteria

Baik
(3)
Mencantumkan gambar yang
sesuai tema
saja tanpa
judul.
(…)

Cukup
(2)
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna saja.
(…)

Kurang
(1)
Mencantumkan judul dengan
warna hitam
saja.
(…)

Cabang utama
berisi tentang
pengertian dan
dampak.
(…)

Cabang utama
berisi tentang
pengertian dan
ciri-ciri.
(…)

Mencantumkan 2 ciri-ciri
pada cabang

Mencantumkan 1 ciri-ciri
pada cabang

Cabang utama
berisi tentang
pengertian/ciriciri/dampak
saja.
(…)
Tidak
mencantumkan
ciri-ciri pada
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Kriteria
yang
dikembangkan
Cabang yang
dikembangkan
pada cabang
utama dampak
meliputi
dampak positif
dan negatif
yang masingmasing
memiliki 3
contoh.
Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
mudah
dimengerti.

Nilai

Sangat Baik
(4)
yang
dikembangkan
(…)
Cabang yang
dikembangkan
pada cabang
utama dampak
meliputi
dampak positif
dan negatif
yang masingmasing
memiliki 3
contoh.
(…)
Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
mudah
dimengerti.
(…)

= jumlah skor x 10 : 2
=…

Baik
(3)
yang
dikembangkan
(…)
Cabang yang
dikembangkan
pada cabang
utama dampak
meliputi
dampak positif
dan negatif
yang masingmasing
memiliki 2
contoh.
(…)
Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Cukup
(2)
yang
dikembangkan
(…)
Cabang yang
dikembangkan
pada cabang
utama dampak
meliputi
dampak positif
dan negatif
yang masingmasing
memiliki 1
contoh.
(…)
Mind Map
tidak rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Kurang
(1)
cabang yang
dikembangkan
(…)
Cabang yang
dikembangkan
pada cabang
utama dampak
meliputi
dampak positif
dan negatif
yang tidak
mencantumkan
contoh.
(…)
Mind Map tidak
rapi, tulisan
sulit dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)
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LAMPIRAN 5
KISI-KISI SOAL
SIKLUS I
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Standar Kompetensi :

10.

Memahami

perubahan lingkungan fisik dan

pengaruhnya terhadap daratan.
Kompetensi Dasar

10.1 Mendeskripsikan
berbagai penyebab
perubahan lingkungan
fisik (angin, hujan,
matahari, dan
gelombang laut).

Indikator

10.2.1 Menjelaskan
pengaruh perubahan
lingkungan.

10.2.2
Mengidentifikasi
faktor penyebab
perubahan
lingkungan.

10.2.3 Menyebutkan
dampak positif dan
negatif perubahan
lingkungan.

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Ranah

Isian
singkat

C1

Unjuk
kerja
Isian
singkat

C6
C2
C3

2
6

Uraian

C2

1

Unjuk
kerja

C4
C5
C6
C1
C3
C4

1,2,3,4
5

Uraian

C2
C4

2,3,4
5

Unjuk
kerja

C6

Isian
singkat

1

8
3,4,10
5,7,9
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LAMPIRAN 6
SOAL EVALUASI
SIKLUS I
Nama

: ………………………….

Kelas

: ………………………….

No. Presensi : ………………………….
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. ……………… adalah perubahan keadaan dari suatu daerah.
2. Untuk menangkap ikan di tengah laut dengan perahu layar, nelayan
memanfaatkan…..
3. Manfaat air hujan dalam pertanian adalah…….
4. Olahraga yang membutuhkan angin adalah…………..dan…………
5. Jika hujan terus menerus turun, maka akan terjadi…….
6. …………..dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang basah.
7. Jika di lereng gunung tidak ada pepohonan dan hujan terus menerus turun,
maka akan terjadi…………..
8. Daratan pantai yang diterjang gelombang laut lama kelaman akan
mengalami………
9. Jika disuatu tempat musim panasnya lama, maka daerah itu akan
menjadi…….
10. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan membuat ……..
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Sebutkan 4 faktor penyebab perubahan lingkungan!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Sebutkan 4 dampak positif angin dalam kehidupan sehari-hari!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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3. Sebutkan 4 dampak negatif hujan dalam kehidupan sehari-hari!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Sebutkan 4 manfaat matahari!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Mengapa gelombang laut dapat mempengaruhi perubahan lingkungan?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 7
KUNCI JAWABAN
SIKLUS I
I. Isian Singkat
1. Perubahan lingkungan

6. Matahari

2. Angin

7. Tanah Longsor

3. Untuk pengairan di sawah

8. Abrasi

4. Selancar air dan terbang layar

9. Kekeringan/tandus

5. Banjir

10. PLTA

II. Uraian
1. Angin, hujan, matahari, dan gelombang laut.
2. Untuk berlayar mengkap ikan, untuk olahraga, sebagai energi alternatif
pembangkit listrik, dan penyerbukan bunga.
3. Banjir, tanah longsor, gagal panen, dan menimbulkan penyakit.
4. Sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar, mengeringkan pakaian,
fotositesis tanaman, dan dimanfaatkan sebagai sumber listrik
menggunakan panel surya.
5. Karena gelombang air laut yang terus menerus menghantam daratan akan
tergerus dan menyebabkan abrasi sehingga wilayah daratan akan semakin
sempit.
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LAMPIRAN 8
PEDOMAN PENILAIAN
Isian singkat (betul 1, salah 0, kosong 0)
Uraian
Nomor Soal
1, 2, 3, dan 4

5

Penilaian
Skor 0: Jika tidak menjawab
Skor 1: Jika menjawab salah
Skor 2: Jika menjawab benar 1 atau 2
Skor 3: Jika menjawab benar 3
Skor 4: Jika menjawab benar 4 atau lebih
Skor 0: Jika tidak menjawab
Skor 1: Jika menjawab tetapi salah
Skor 2: Jika menjawab benar dengan uraian tidak
lengkap
Skor 3: Jika menjawab benar dengan uraian cukup
lengkap
Skor 4: Jika menjawab benar dengan uraian lengkap

Nilai = (Jumlah Skor Isian Singkat + Jumlah Skor Uraian) x 10 : 3
= 100
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LAMPIRAN 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS IV SEMESTER 2
SDN WONOSARI 03 KOTA SEMARANG
SIKLUS II

Disusun Oleh:
Fika Ratna Dila
1401411455

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II
Sekolah
Kelas
Semester
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
KOMPETENSI
DASAR
10.2 Menjelaskan
pengaruh perubahan
lingkungan fisik
terhadap daratan
(erosi, abrasi, banjir,
dan longsor)

: SDN Wonosari 03 Kota Semarang
: IV (Empat)
: 2 (Dua)
: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan
MATERI
POKOK
Penyebab
erosi dan
abrasi serta
pencegahannya.

INDIKATOR
10.2.1 Menjelaskan
pengertian abrasi
dan erosi.
10.2.2
Mengidentifikasi
penyebab
terjadinya erosi dan
abrasi.
10.2.3 Menjelaskan
cara mencegah
abrasi dan erosi.

1.

2.

3.

4.

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Siswa memperhatikan
tayangan media
Audiovisual mengenai
materi penyebab erosi dan
abrasi serta
pencegahannya dan
membuat catatan
ringkasan mengenai
materi tersebut.
(elaborasi)
Guru memberikan
kesempatan bertanya pada
siswa yang belum
memahami materi.
(eksplorasi)
Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok
heterogen dengan masingmasing kelompok terdiri
dari 4-5 anak. (eksplorasi)
Masing-masing kelompok

PENILAIAN
Teknik Tes :
 Tertulis
BentukTes :
 Lembar
Kerja Siswa
(isian
singkat dan
uraian)
 Evaluasi
(isian
singkat dan
uraian)
Instrumen:
 Lembar
Kerja Siswa
 Lembar Soal
Evaluasi

ALOKASI
WAKTU
2 x 35 menit

SUMBER
BELAJAR
 Media
Audiovisual
tentang
abrasi dan
erosi
 BSE Ilmu
Pengetahu-an Alam
Kelas IV
SD/MI
karangan
Poppy Devi
K. dan Sri
Nugraeni
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KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

INDIKATOR

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
menyiapkan peralatan
menwarnai seperti kertas
A3 yang diberikan guru
serta pensil warna,
spidol/pen warna yang
dibawa masing-masing
kelompok. (eksplorasi)
5. Perwakilan kelompok
maju untuk mengambil
undian tema untuk
didiskusikan dalam
membuat Mind Map.
(eksplorasi)
6. Siswa berdiskusi
membahas tema dan poin
apa saja yang akan
dimasukkan pada Mind
Map dengan alokasi
waktu yang diberikan
oleh guru. (elaborasi)
7. Masing-masing
perwakilan kelompok
maju ke depan untuk
menyampaikan hasil
diskusi kelompok berupa
Mind Map. (elaborasi)

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus II
Nama Sekolah

: SDN Wonosari 03

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.
B. Kompetensi Dasar
10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan
(erosi, abrasi, banjir, dan longsor).
C. Indikator
10.2.1 Menjelaskan pengertian abrasi dan erosi.
10.2.2 Mengidentifikasi penyebab terjadinya erosi dan abrasi.
10.2.3 Menjelaskan cara mencegah abrasi dan erosi.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan kegiatan mengamati media Audiovisual tentang abrasi dan erosi,
siswa dapat menjelaskan pengertian abrasi dan erosi dengan benar.
2. Dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi
penyebab terjadinya erosi dan abrasi dengan benar.
3. Dengan kegiatan membuat Mind Map, siswa dapat menjelaskan cara
mencegah erosi dan abrasi dengan benar.
E. Karakter Siswa yang Diharapkan
Karakter siswa yang diharapkan: Rasa ingin tahu, disiplin, rasa hormat dan
perhatian, tanggung jawab, dan teliti.
F. Materi Ajar
Penyebab erosi dan abrasi serta pencegahannya.
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G. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran

: Mind Mapping, demonstrasi, diskusi, tanya
jawab, dan pengamatan.

H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Kegiatan
Awal

Alokasi
Waktu
5 menit

Kegiatan Pembelajaran
1. Salam, berdo’a, dan presensi.
2. Guru menanyakan: “Siapa yang pernah ke
pantai? Di laut ada gelombang yang jika terus
menerus

mengenai

daratan

apakah

yang

terjadi?”.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti

55 menit 1. Siswa

memperhatikan

tayangan

media

Audiovisual mengenai materi penyebab erosi
dan abrasi serta pencegahannya dan membuat
catatan ringkasan mengenai materi tersebut.
(elaborasi)
2. Guru memberikan kesempatan bertanya pada
siswa

yang

belum

memahami

materi.

(eksplorasi)
3. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok
heterogen dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 4-5 anak. (eksplorasi)
4. Masing-masing

kelompok

menyiapkan

peralatan menwarnai seperti kertas A3 yang
diberikan guru serta pensil warna, spidol/pen
warna yang dibawa masing-masing kelompok.
(eksplorasi) (menyiapkan peralatan)
5. Perwakilan kelompok maju untuk mengambil
undian tema untuk didiskusikan dalam membuat
Mind

Map.

(eksplorasi)

(menentukan
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tema/topik)
6. Siswa berdiskusi membahas tema dan poin apa
saja yang akan dimasukkan pada Mind Map
dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru.
(elaborasi)
7. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke
depan untuk menyampaikan hasil diskusi
kelompok berupa Mind Map. (elaborasi)
Kegiatan

10 menit 1. Siswa

Akhir

mengerjakan

soal

evaluasi

untuk

mengetahui tingkat kemampuan siswa setelah
membuat Mind Map. (elaborasi)
2. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
hasil pembelajaran dan memberikan reward
bagi siswa yang berani maju ke depan kelas.
(konfirmasi)
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan selanjutnya.

I. Sumber dan Media Belajar
1. Sumber Belajar
Devi, Poppy K. dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
2. Media Belajar


Media Audiovisual tentang Abrasi dan Erosi.



Kertas A3 kosong.



Pensil/spidol warna.
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J. Penilaian
1. Prosedur :
a. Penilaian Proses
b. Penilaian Hasil Belajar
c. Instrumen :
Tes

: Isian Singkat dan Uraian

Non Tes

: Rubrik

Kunci jawaban dan pedoman penskoran

Semarang, 24 Februari 2015
Mengetahui,
Guru Kolaborator

Guru Kelas

Dra. Hj Siti Umiroh

Fika Ratna Dila

NIP. 196112251984052001

NIM. 1401411455
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LAMPIRAN 1
MATERI AJAR
SIKLUS II
a. Abrasi

Abrasi adalah suatu proses pengikisan tanah/pantai yang disebabkan oleh
hantaman tenaga gelombang laut, arus laut, sungai, pasang surut laut, gletser dan
angin yang bersifat merusak di sekitarnya. Abrasi disebut juga dengan erosi
pantai. Akibat dari Abrasi ini adalah pembentukan sebuah tebing yang bisa
mencapai beberapa meter hingga puluhan kilometer.
Abrasi terjadi karena naiknya permukaan air laut di seluruh dunia karena
mencairnya lapisan es di daerah kutub bumi. Pencairan es ini diakibatkan oleh
pemanasan Global. Pemanasan Global ini terjadi karena gas-gas CO2 yang berasal
dari asap pabrik maupun dari gas kendaraan bermotor menghalangi keluarnya
gelombang panas dari matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga panas
tersebut akan terperangkap dalam atmosfer bumi sehingga mengakibatkan suhu
permukaan bumi meningkat, dan membuat es di Kutub mencair, dan permukaan
air laut akan mengalami peningkatan diseluruh dunia dan menggerus daerah
permukaan yang rendah. Ini menjadi bukti bahwa pencemaran lingkungan erat
kaitannya dengan abrasi.
Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi,
diantaranya yaitu:
1) Penanaman kembali hutan bakau
Yaitu melalui rehabilitasi lingkungan pesisir yang hutan bakaunya sudah
punah, baik akibat dari abrasi itu sendiri maupun dari pembukaan lahan
tambak.
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2) Pelarangan penggalian pasir pantai
Perlu peraturan baik tingkat pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur
pelarangan pasir pantai secara besar besaran yang tidak memperhatikan
kelestarian lingkungan.
3) Pembuatan pemecah gelombang
Pemecah gelombang perlu dibuat di pesisir-pesisir karena dapat mengurangi
kekuatan gelombang yang menerjang pantai.
4) Pelestarian trumbu karang
Terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang
sampai ke pantai. Oleh karena itu perlu pelestarian terumbu karang dengan
membuat peraturan untuk melindungi habitatnya.
b. Erosi

Erosi merupakan proses alam yang terjadi di banyak lokasi yang biasanya
semakin diperparah oleh ulah manusia. Proses alam yang menyebabkan terjadinya
erosi merupakan karena faktor curah hujan, tekstur tanah, tingkat kemiringan, dan
tutupan tanah.
Intensitas curah hujan yang tinggi di suatu lokasi yang tekstur tanahnya
merupakan sedimen, misalnya pasir serta letak tanahnya juga agak curam
menimbulkan tingkat erosi yang tinggi. Selain faktor curah hujan, tekstur tanah
dan kemiringannya, tutupan tanah juga mempengaruhi tingkat erosi. Tanah yang
gundul tanpa ada tanaman pohon atau rumput akan rawan terhadap erosi. Erosi
juga dapat disebabkan oleh angin, air laut, dan es.
Jika erosi terjadi di tanah pertanian maka tanah tersebut berangsur-angsur
akan menjadi tidak subur, karena lapisan tanah yang subur makin menipis, dan
jika terjadi di pantai, maka bentuk garis pantai akan berubah. Dampak lain dari
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erosi merupakan sedimen pertanian yang terbawa air akan menumpuk di suatu
tempat. Hal ini bisa menyebabkan pendangkalan air waduk, kerusakan ekosistem
di danau, dan pencemaran air minum.
Erosi tidak dicegah secara sempurna karena merupakan proses alam.
Pencegahan erosi merupakan usaha pengendalian terjadinya erosi yang berlebihan
sehingga dapat menimbulkan bencana. Ada banyak cara untuk mengendalikan
erosi antara lain:
1) Pengolahan Tanah
Areal tanah yang diolah dengan baik dengan penanaman tanaman, penataan
tanaman yang teratur akan mengurangi tingkat erosi.
2) Pemasangan Tembok Batu Rangka Besi
Dengan membuat tembok batu dengan kerangka kawat besi di pinggir sungai
dapat mengurangi erosi air sungai.
3) Penghutanan Kembali
Yaitu mengembalikan suatu wilayah hutan pada kondisi semula dari keadaan
yang sudah rusak di beberapa tempat.
4) Pembuatan Pemecah angin atau Gelombang
Pohon pohonan yang ditanam beberapa garis untuk mengurangi kekuatan
angin.
5) Pembuatan Teras Tanah Lereng
Teras tanah berfungsi untuk memperkuat daya tahan tanah terhadap gaya
erosi. Menghijaukan kembali lahan-lahan kritis. Lahan-lahan yang kritis atau
lahan yang gundul ditanami dengan tanam-tanaman keras, seperti pohon
mahoni, pohon angsana, pohon jati, pohon meranti dan lain-lain. Untuk
daerah-daerah yang miring, pengolahan lahan dilakukan dengan sistem
sengkedan atau terasering. Pada setiap pematang yang ada di sawah sengkedan
usahakan ditanami tanam-tanaman keras seperti pohon kelapa, turi, munggur,
dan lain-lain.
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LAMPIRAN 2
MEDIA AUDIOVISUAL
SIKLUS II


MEDIA AUDIOVISUAL MATERI ABRASI DAN EROSI
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS II
Nama Anggota Kelompok :
1. ……………………………

4. ……………………………

2. ……………………………

5. ……………………………

3. ……………………………
Judul

: Erosi dan Abrasi

Tujuan

: Siswa dapat mengidentifikasi penyebab erosi dan abrasi
serta pencegahannya.

Alat dan Bahan

: LKS, buku IPA, buku catatan, media Audiovisual, kertas
A3 kosong, dan pensil/spidol warna.

Petunjuk Kerja

:

1. Isilah nama anggota kelompokmu!
2. Gunakan catatan atau sumber lainnya dalam berdiskusi.
3. Kerjakan soal sebelum membuat Mind Map.
Diskusikan soal di bawah ini dengan kelompokmu! Jawablah pertanyaan
dengan memahami soal terlebih dahulu!
1. Jelaskan perbedaan antara erosi dan abrasi!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Sebut dan jelaskan 2 faktor penyebab erosi dan abrasi! Berilah masing-masing
2 faktor!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Sebutkan 4 cara untuk mencegah terjadinya abrasi!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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4. Sebutkan 4 cara untuk mencegah terjadinya erosi!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
--Selamat Mengerjakan--

NILAI
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MEMBUAT MIND MAP
Setelah mengerjakan soal di atas, buatlah Mind Map sesuai tema yang
diperoleh kelompok!
Petunjuk:
1. Tulis nama anggota kelompokmu di kertas A3.
2. Gunakan informasi yang diperoleh dari pengamatan media Audiovisual dan
buku catatan. Informasi tersebut untuk membuat informasi pada Mind Map.
3. Mencantumkan judul dengan menggunakan warna serta gambar yang sesuai
dengan tema.
4. Cabang utama berisi tentang pengertian, penyebab, dan pencegahan.
5. Mencantumkan minimal 3 penyebab pada cabang yang dikembangkan
6. Mencantumkan 4 atau lebih pencegahan pada cabang yang dikembangkan
7. Mind Map rapi, tulisan mudah dibaca, dan menggunakan gambar yang mudah
dimengerti.
--Selamat Berkreasi--
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LAMPIRAN 4
RUBRIK PENILAIAN LKS
SIKLUS II
Berilah tanda cek (v) pada rubrik sesuai dengan hasil diskusi kelompok!
Kriteria
Menjelaskan
perbedaan erosi
dan abrasi
dengan
pengertian,
karakteristik,
dan penyebab.
Menyebutkan 2
faktor erosi dan
abrasi beserta
penjelasannya.

Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
abrasi.
Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
erosi.

Nilai

Sangat Baik
(4)
Menjelaskan
perbedaan erosi
dan abrasi
dengan
pengertian,
karakteristik,
dan penyebab.
(…)
Menyebutkan 2
faktor erosi dan
abrasi beserta
penjelasannya.
(…)

Baik
(3)
Menjelaskan
perbedaan erosi
dan abrasi
dengan
pengertian dan
penyebab.
(…)

Cukup
(2)
Menjelaskan
perbedaan erosi
dan abrasi
dengan
pengertian.
(…)

Kurang
(1)
Penjelasan
tidak sesuai
dengan materi.
(…)

Menjelaskan 2
faktor erosi dan
abrasi.
(…)

Menyebutkan 1
faktor erosi dan
abrasi.
(…)

Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
abrasi.
(…)
Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
erosi.
(…)

Menyebutkan 3
cara mencegah
terjadinya
abrasi.
(…)
Menyebutkan 3
cara mencegah
terjadinya
erosi.
(…)

Menyebutkan 2
cara mencegah
terjadinya
abrasi.
(…)
Menyebutkan 2
cara mencegah
terjadinya
erosi.
(…)

Tidak
menyebutkan/
menjelaskan
sesuai dengan
materi.
(…)
Menyebutkan 1
cara mencegah
terjadinya
abrasi.
(…)
Menyebutkan 1
cara mencegah
terjadinya
erosi.
(…)

= jumlah skor x 100 : 16
=…
RUBRIK PENILAIAN MEMBUAT MIND MAP
SIKLUS II

Berilah tanda cek (v) pada rubrik sesuai dengan hasil Mind Map kelompok!
Kriteria
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna serta
gambar yang
sesuai dengan
tema.

Sangat Baik
(4)
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna serta
gambar yang
sesuai dengan
tema.
(…)

Baik
(3)
Mencantumkan gambar yang
sesuai tema
saja tanpa
judul.
(…)

Cukup
(2)
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna saja.
(…)

Kurang
(1)
Mencantumkan judul dengan
warna hitam
saja.
(…)
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Sangat Baik
(4)
Cabang utama
berisi tentang
pengertian,
penyebab, dan
pencegahan.
(…)

Baik
(3)
Cabang utama
berisi tentang
pengertian dan
pencegahan.
(…)

Cukup
(2)
Cabang utama
berisi tentang
pengertian dan
penyebab.
(…)

Mencantumkan 3 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan

Mencantumkan 3 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)

Mencantumkan 2 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)

Mencantumkan 1 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)

Mencantumkan 4 atau lebih
pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan

Mencantumkan 4 atau lebih
pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)
Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
mudah
dimengerti.
(…)

Mencantumkan 3 pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)

Mencantumkan 2 pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)

Kurang
(1)
Cabang utama
berisi tentang
pengertian/
penyebab/
pencegahan
saja.
(…)
Tidak
mencantumkan penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)
Mencantumkan 1 pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan
(…)

Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Mind Map
tidak rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Mind Map
tidak rapi,
tulisan sulit
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Kriteria
Cabang utama
berisi tentang
pengertian,
penyebab, dan
pencegahan.

Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
mudah
dimengerti.

Nilai

= jumlah skor x 10 : 2
=…
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LAMPIRAN 5
KISI-KISI SOAL
SIKLUS II
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Standar Kompetensi :

10.

Memahami

perubahan lingkungan fisik dan

pengaruhnya terhadap daratan.
Kompetensi Dasar

10.2 Menjelaskan
pengaruh perubahan
lingkungan fisik
terhadap daratan
(erosi, abrasi, banjir,
dan longsor).

Indikator

10.2.1 Menjelaskan
pengertian abrasi dan
erosi.

10.2.2
Mengidentifikasi
penyebab terjadinya
erosi dan abrasi.

10.2.3 Menjelaskan
cara mencegah abrasi
dan erosi.

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Ranah

Isian
singkat

C1
C2

2,6
1

Unjuk
kerja
Isian
singkat

C4
C6
C2
C4

1

Uraian

C2
C4

3,5
4

Unjuk
kerja
Isian
singkat

C2
C6
C2
C3

2

Uraian

C3
C4

2
1

Unjuk
kerja

C3
C6

3,4

7
3,8

4,5
9,10
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LAMPIRAN 6
SOAL EVALUASI
SIKLUS II
Nama

: ………………………….

Kelas

: ………………………….

No. Presensi : ………………………….
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Abrasi adalah suatu proses pengikisan tanah/pantai yang disebabkan
oleh…………….. yang bersifat merusak di sekitarnya.
2. Istilah abrasi disebut juga dengan……………..
3. Abrasi terjadi karena naiknya……………..laut di seluruh dunia karena
mencairnya lapisan es di daerah kutub bumi.
4. Larangan

penggalian

pasir

pantai

merupakan

cara

mencegah

terjadinya………….
5. ……………………….juga

dapat

berfungsi

mengurangi

kekuatan

gelombang yang sampai ke pantai.
6. Erosi merupakan proses alam yang terjadi di banyak lokasi yang biasanya
semakin diperparah oleh……………
7. Tanah yang gundul tanpa ada tanaman pohon atau rumput akan rawan
terhadap……….
8. Jika erosi terjadi di tanah pertanian maka tanah tersebut berangsur-angsur
akan menjadi………….
9. Dengan membuat tembok batu dengan kerangka kawat besi di pinggir
sungai dapat mengurangi…………….
10. Lahan yang gundul ditanami dengan………………...
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Jelaskan manfaat trumbu karang untuk mencegah abrasi!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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2. Sebutkan 4 cara untuk mencegah abrasi!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Sebutkan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya erosi!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Bagaimana jika erosi terjadi di tanah pertanian?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Apa yang dimaksud dengan pencegahan erosi?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 7
KUNCI JAWABAN
SIKLUS II
I. Isian Singkat
1. Hantaman tenaga gelombang laut, arus laut, sungai, pasang surut laut,
gletser, dan angin.
2. Erosi pantai
3. Permukaan air
4. Abrasi
5. Terumbu karang/pemecah gelombang
6. Ulah manusia
7. Erosi
8. Tidak subur
9. Erosi air sungai
10. Tanam-tanaman keras, seperti pohon mahoni, pohon angsana, pohon jati,
pohon meranti dan lain-lain
II. Uraian
1. Terumbu karang berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai
ke pantai.
2. Penanaman kembali hutan bakau, pelarangan penggalian pasir pantai,
pembuatan pemecah gelombang, dan pelestarian trumbu karang.
3. Faktor curah hujan, tekstur tanah, tingkat kemiringan dan tutupan tanah.
4. Jika erosi terjadi di tanah pertanian maka tanah tersebut berangsur-angsur
akan menjadi tidak subur, karena lapisan tanah yang subur makin menipis.
5. Pencegahan erosi merupakan usaha pengendalian terjadinya erosi yang
berlebihan sehingga dapat menimbulkan bencana.
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LAMPIRAN 8
PEDOMAN PENILAIAN
Isian singkat (betul 1, salah 0, kosong 0)
Uraian
Nomor Soal
2 dan 3

1, 4, dan 5

Penilaian
Skor 0: Jika tidak menjawab
Skor 1: Jika menjawab salah
Skor 2: Jika menjawab benar 1 atau 2
Skor 3: Jika menjawab benar 3
Skor 4: Jika menjawab benar 4 atau lebih
Skor 0: Jika tidak menjawab
Skor 1: Jika menjawab tetapi salah
Skor 2: Jika menjawab benar dengan uraian tidak
lengkap
Skor 3: Jika menjawab benar dengan uraian cukup
lengkap
Skor 4: Jika menjawab benar dengan uraian lengkap

Nilai = (Jumlah Skor Isian Singkat + Jumlah Skor Uraian) x 10 : 3
= 100
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LAMPIRAN 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
KELAS IV SEMESTER 2
SDN WONOSARI 03 KOTA SEMARANG
SIKLUS III

Disusun Oleh:
Fika Ratna Dila
1401411455

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS III
Sekolah
Kelas
Semester
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
KOMPETENSI
DASAR
10.2 Menjelaskan
pengaruh perubahan
lingkungan fisik
terhadap daratan
(erosi, abrasi, banjir,
dan longsor)

: SDN Wonosari 03 Kota Semarang
: IV (Empat)
: 2 (Dua)
: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
: 10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan
MATERI
POKOK
Penyebab
banjir dan
longsor serta
pencegahannya.

INDIKATOR
10.2.4 Menjelaskan
pengertian banjir
dan longsor.
10.2.5
Mengidentifikasi
penyebab
terjadinya banjir
dan lonsor.
10.2.6 Menjelaskan
cara mencegah
banjir dan longsor.

1.

2.

3.

4.

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Siswa memperhatikan
tayangan media
Audiovisual mengenai
materi penyebab banjir
dan longsor serta
pencegahannya dan
membuat catatan
ringkasan mengenai
materi tersebut.
(elaborasi)
Guru memberikan
kesempatan bertanya pada
siswa yang belum
memahami materi.
(eksplorasi)
Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok
heterogen dengan masingmasing kelompok terdiri
dari 4-5 anak. (eksplorasi)
Masing-masing kelompok

PENILAIAN
Teknik Tes :
 Tertulis
BentukTes :
 Lembar
Kerja Siswa
(isian
singkat dan
uraian)
 Evaluasi
(isian
singkat dan
uraian)
Instrumen:
 Lembar
Kerja Siswa
 Lembar Soal
Evaluasi

ALOKASI
WAKTU
2 x 35 menit

SUMBER
BELAJAR
 Media
Audiovisual
tentang
banjir dan
longsor
 BSE Ilmu
Pengetahu-an Alam
Kelas IV
SD/MI
karangan
Poppy Devi
K. dan Sri
Nugraeni
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KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

INDIKATOR

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
menyiapkan peralatan
menwarnai seperti kertas
A3 yang diberikan guru
serta pensil warna,
spidol/pen warna yang
dibawa masing-masing
kelompok. (eksplorasi)
5. Perwakilan kelompok
maju untuk mengambil
undian tema untuk
didiskusikan dalam
membuat Mind Map.
(eksplorasi)
6. Siswa berdiskusi
membahas tema dan poin
apa saja yang akan
dimasukkan pada Mind
Map dengan alokasi
waktu yang diberikan
oleh guru. (elaborasi)
7. Masing-masing
perwakilan kelompok
maju ke depan untuk
menyampaikan hasil
diskusi kelompok berupa
Mind Map. (elaborasi)

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus III
Nama Sekolah

: SDN Wonosari 03

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
10. Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan.
B. Kompetensi Dasar
10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan
(erosi, abrasi, banjir, dan longsor).
C. Indikator
10.2.4 Menjelaskan pengertian banjir dan longsor.
10.2.5 Mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir dan longsor.
10.2.6 Menjelaskan cara mencegah banjir dan longsor.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan kegiatan mengamati media Audiovisual tentang banjir dan
longsor, siswa dapat menjelaskan pengertian banjir dan longsor dengan
benar.
2. Dengan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi
penyebab terjadinya banjir dan longsor dengan benar.
3. Dengan kegiatan membuat Mind Map, siswa dapat menjelaskan cara
mencegah banjir dan longsor dengan benar.
E. Karakter Siswa yang Diharapkan
Karakter siswa yang diharapkan: Rasa ingin tahu, disiplin, rasa hormat dan
perhatian, tanggung jawab, dan teliti.
F. Materi Ajar
Penyebab banjir dan longsor serta pencegahannya.
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G. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran

: Mind Mapping, diskusi, tanya jawab, dan
pengamatan.

H. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Kegiatan
Awal

Alokasi
Waktu
5 menit

Kegiatan Pembelajaran
1. Salam, berdo’a, dan presensi.
2. Guru menanyakan: “Pernahkah terjadi bencana
alam disekitar kalian? Bencana alam apakah
itu?”.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Kegiatan Inti

55 menit 1. Siswa

memperhatikan

tayangan

media

Audiovisual mengenai materi penyebab banjir
dan longsor serta pencegahannya dan membuat
catatan ringkasan mengenai materi tersebut.
(elaborasi)
2. Guru memberikan kesempatan bertanya pada
siswa

yang

belum

memahami

materi.

(eksplorasi)
3. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok
heterogen dengan masing-masing kelompok
terdiri dari 4-5 anak. (eksplorasi)
4. Masing-masing

kelompok

menyiapkan

peralatan menwarnai seperti kertas A3 yang
diberikan guru serta pensil warna, spidol/pen
warna yang dibawa masing-masing kelompok.
(eksplorasi) (mempersiapkan peralatan)
5. Perwakilan kelompok maju untuk mengambil
undian tema untuk didiskusikan dalam membuat
Mind

Map.

tema/topik)

(eksplorasi)

(menentukan
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6. Siswa berdiskusi membahas tema dan poin apa
saja yang akan dimasukkan pada Mind Map
dengan alokasi waktu yang diberikan oleh guru.
(elaborasi) (membuat Mind Map)
7. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke
depan untuk menyampaikan hasil diskusi
kelompok berupa Mind Map. (elaborasi)
Kegiatan

10 menit 1. Siswa

Akhir

mengerjakan

soal

evaluasi

untuk

mengetahui tingkat kemampuan siswa setelah
membuat Mind Map. (elaborasi)
2. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan
hasil pembelajaran dan memberikan reward
bagi siswa yang berani maju ke depan kelas.
(konfirmasi)
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan selanjutnya.

I. Sumber dan Media Belajar
1. Sumber Belajar
Devi, Poppy K. dan Sri Anggraeni. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SD/MI kelas IV. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
2. Media Belajar


Media Audiovisual tentang Banjir dan Longsor.



Kertas A3 kosong.



Pensil/spidol warna.
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J. Penilaian
1. Prosedur :
a. Penilaian Proses
b. Penilaian Hasil Belajar
c. Instrumen :
Tes

: Isian Singkat dan Uraian

Non Tes

: Rubrik

Kunci jawaban dan pedoman penskoran

Semarang, 27 Februari 2015
Mengetahui,
Guru Kolaborator

Guru Kelas

Dra. Hj Siti Umiroh

Fika Ratna Dila

NIP. 196112251984052001

NIM. 1401411455
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LAMPIRAN 1
MATERI AJAR
SIKLUS III
a. Banjir

Banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luas
sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Bencana alam banjir
sebenarnya bisa dicegah selama ada kepedulian warga masyarakat dan
pemerintah. Bencana banjir merupakan bencana alam yang datang setiap tahun
terutama pada musim penghujan. Bencana banjir akan semakin parah akibat
adanya perubahan iklim, perubahan lingkungan, pemanasan global, pembangunan,
dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan
banjir:
1) Penggundulan Hutan. Hutan yang berfungsi untuk menyerap dan menahan
air hujan dalam jumlah besar. Jika hutan digunduli, maka air hujan akan
meluncur ke sungai dan kemudian berakhir di laut. Jika sungai tidak mampu
menampung air dalam jumlah besar, maka akan terjadi banjir di sekitar sungai
dan daerah rendah yang ada di sekitarnya.
2) Luapan Air Sungai. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan lebar
sungai menjadi berkurang. Banyak bangunan berdiri di tepi sungai
menyebabkan ketidakmampuan sungai untuk menampung secara keseluruhan
air buangan, air hujan dan sampah yang masuk ke dalamnya. Jika sudah
penuh, maka air akan menggenangi pinggiran sungai dan daerah rendah
lainnya.
3) Kegagalan Tanah Menyerap Air. Dengan banyak dibangunnya perumahan
di daerah resapan air menyebabkan daerah resapan berkurang. Apalagi
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pembangunan perumahan dengan beton yang mengakibatkan air sulit meresap
ke dalam tanah. Jika jumlah luas daerah resapan berkurang drastis di suatu
daerah, maka air hujan yang turun akan langsung meluncur dengan cepat ke
selokan, sungai dan akhirnya ke laut. Jika air yang meluncur tersebut sangat
banyak jumlahnya, maka otomatis tidak akan tertampung di saluran air yang
ada. Akhirnya air yang tidak dapat ditampung oleh saluaran pembuangan air
akan tergenang bebas dan menyebabkan banjir.
4) Pendangkalan Sungai. Pendangkalan sungai disebabkan oleh beberapa
sebab, salah satunya adalah adanya erosi di hulu sungai. Banjir membawa
material erosi dan mengendapkannya di dasar sungai, sehingga sungai menjadi
dangkal. Sungai yang dangkal tidak akan mampu menampung air dalam
jumlah besar sehingga air akan meluap menggenangi sekitarnya dan daerahdaerah yang rendah.
5) Air Bah. Air bah atau air banjir bandang yang datangnya cepat dan tiba-tiba
bisa saja terjadi akibat terjadinya sesuatu hal seperti jebol tanggul, jebol
bendungan, tanah longsor, hujan lebat di daerah sekitar hulu sungai, salju
mencair masal secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Banjir yang tiba-tiba ini
bisa saja langsung menghajar dan menggenangi daerah pemukiman penduduk.
6) Hujan Deras dalam waktu yang lama. Pada saat musim penghujan
biasanya hujan turun dengan deras. Jika hujan terjadi dengan deras dan waktu
yang panjang bisa mengakibatkan saluran air dan sungai tidak bisa
menampung air hujan. Air sungai yang tidak tertampung tersebut akan
menggengi daerah yang luas. Daerah atau kawasan yang biasanya tidak
mengalami banjir menjadi banjir.
7) Air Laut Pasang. Laut mengalami pasang dan surut, pada saat pasang air laut
akan naik dan menggenanggi daerah-daerah di sekitarnya. Permukaan air laut
yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan permukaan daratan yang
terus-menerus ambles mengakibatkan pada saat air pasang, daerah-daerah
pantai dan daerah yang rendah akan digenangi air laut.
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Cara Mengatasi Banjir
Bencana alam banjir dapat dicegah atau dikurangi dengan berbagai cara,
antara lain dengan memperbanyak ruang hijau, menanam pohon, dan penanganan
sampah yang baik.
1) Memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau dapat menjadi area bagi
penyerapan air ketika hujan turun dan tentu hal itu dapat menjadi cara
mengatasi banjir.
2) Menanam pohon. Menanam pohon dapat dilakukan di pekarangan rumah,
sekolah, kantor dan tempat-tempat umum lainnya. Keberadaan pohon atau
tanaman dapat menunjang terciptanya kota yang hijau, mengurangi polusi
udara, mengurangi jumlah debit air hujan yang mengalir di permukaan tanah.
3) Membuat Lubang Resapan Biopori (LRB). Salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk mengatasi banjir adalah dengan membuat lubang resapan
biopori (LRB). Biopori adalah untuk menjadi lubang resapan air hujan
sehingga air hujan dapat meresap kembali ke dalam tanah. Selain itu dengan
adanya biopori maka tanah mampu memperbesar daya tampungnya terhadap
air hujan yang masuk ke dalam tanah, mengurangi genangan air di permukaan
tanah, dan pada akhirnya mengurangi volume limpahan dan aliran air hujan ke
saluran atau sungai.
4) Penanganan sampah yang baik. Sampah merupakan salah satu penyebab
bencana banjir. Perlu upaya penanganan yang baik terhadap sampah
diantaranya membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah
organik dan non organik. Selain itu juga perlu merubah kebiasaan masyarakat
untuk tidak membuang sampah ke sungai. Masih banyak masyarakat disekitar
kita yang membuang sampah di sungai, kali atau saluran (got) sehingga
menyebabkan fungsi dari saluran-saluran air tersebut menjadi terganggu dan
hal itu dapat menyebabkan terjadinya banjir.
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5) Tidak

membangun

pemukiman

di

sekitar

sungai. Pembangunan

perumahan di pinggir sungai menyebabkan penyempitan sungai. Banyak
masyarakat yang menggunakan area-area hijau dan daerah aliran sungai
(DAS) sebagai tempat pemukiman. Akibatnya kemampuan area-area hijau
untuk menerima jumlah air yang mengalir menjadi berkurang.
b. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa
batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke
bawah atau keluar lereng. Bencana alam tanah longsor biasanya terjadi ketika
musim penghujan. Kawasan perbukitan terjal dengan ketebalan lapisan tanah yang
tebal. Kawasan-kawasan perbukitan terjal yang sudah gundul karena penebangan
pohon merupakan salah indikasi kawasan yang rawan bencana alam tanah
longsor. Berikut ini ada beragam penyebab terjadinya bencana alam tanah
longsor, antara lain sebagai berikut.
1) Curah Hujan. Curah hujan yang tinggi akan memperbesar peluang
terjadinya tanah longsor. Pada saat musim kemarau, air yang terkunci di
dalam tanah akan menguap dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini
menyebabkan permukaan tanah dalam keadaan berongga atau berpori.
Pada saat masuk musim penghujan, air kemudian akan memenuhi retakan
pada tanah. Selanjutnya tanah akan mengembang/merekah. Namun hal ini
kemudian berbuntut

pada munculnya

gerakan lateral

sebab air

terakumulasi pada bagian dasar lereng. Kondisi ini rawan longsor terlebih
pada lokasi tersebut jarang terdapat pepohonan sebagai penyerap air dan
pengikat tanah.
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2) Lokasi Yang Terjal/Miring. Lokasi tanah tidak semuanya rata, ada
beberapa tanah yang kondisinya terjal ataupun miring. Kebanyakan
wilayah yang mengalami tanah bencana longsor adalah wilyah dengan
kemiringan mencapai sudut 180 derajat dengan ujung lereng terjal dan
bidang longoran yang mendatar.
3) Kondisi Tanah. Peluang terjadinya bencana alam tanah longsor dapat
pula disebabkan oleh kondisi tanah di wilayah tersebut. Beberapa wilayah
ada yang memiliki kondisi tanah yang labil. Jenis tanah yang labil
memiliki peluang yang lebih besar untuk longsor ketimbang jenis tanah
lainnya. Misalnya saja daerah yang tanahnya berjenis tanah lempung akan
lebih berpeluang terjadi tanah longsor. Sebab tanah lempung ini mudah
pecah saat kemarau dan mudah lembek saat terkena air terlebih dalam
jumlah yang melimpah.
4) Tanah Sebagai Lahan Pertanian. Saat ini banyak sekali daerah sebagai
hutan lindung yang digunakan untuk lahan pertanian. Umumnya tanah
yang dimanfaatkan sebagai ladang, persawahan, tambang dan lain-lain
akan mengalami penurunan kualitas seperti lembek serta cenderung jenuh
pada air. Kondisi ini akan membuat tanah rentan longsor.
5) Berkurangnya Pepohonan. Penyebab tanah longsor adalah kurangnya
jumlah pepohonan yang ada di daerah tersebut. Salah satu fungsi
pepohonan adalah untuk mengunci tanah dan menahan air hujan. Akarakar pohon akan menahan tanah yang ada di sekitarnya. Apabila suatu
wilayah pegunungan atau lereng hanya ditumbuhi sedikit pepohonan atau
tak berpohon, dalam kondisi musim penghujan ia akan mudah longsor.
Ada beberapa cara mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor,
antara lain sebagai berikut
1) Menjaga kelestarian hutan. Hutan berfungsi untuk menyerap dan
menahan air hujan dalam jumlah besar. Masyarakat juga harus memiliki
kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian hutan kita. Kalau boleh
mencegah terjadinya penebangan liar, ya harus kita lakukan. Kita harus
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ingat benar, bahwa hutan yang kita miliki adalah warisan dari leluhur kita,
dan itu harus kita wariskan buat anak cucu kita kelak.
2) Tidak menebang pohon sembarangan, penebangan hutan yang
dilakukan secara sembarangan mengakibatkan hutan menjadi gundul.
Hutan yang gundul kondisi tanahnya menjadi labil karena tidak adanya
akar pepohonan yang menahan tanah tersebut. Selain itu Pemerintah harus
menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Hal ini dapat
mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran.
Selain itu cara ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarang
dalam melakukan penebangan hutan.
3) Menanami wilayah yang gundul dengan pepohonan. Dengan
banyaknya pepohonan yang tumbuh diharapkan tanah menjadi stabil dan
menjauhkan dari kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor.
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LAMPIRAN 2
MEDIA AUDIOVISUAL
SIKLUS III


MEDIA AUDIOVISUAL MATERI BANJIR DAN LONGSOR
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS III
Nama Anggota Kelompok :
1. ……………………………

4. ……………………………

2. ……………………………

5. ……………………………

3. ……………………………
Judul

: Banjir dan Longsor

Tujuan

: Siswa dapat mengidentifikasi penyebab banjir dan longsor
serta pencegahannya.

Alat dan Bahan

: LKS, buku IPA, buku catatan, media Audiovisual, kertas
A3 kosong, dan pensil/spidol warna.

Petunjuk Kerja

:

1. Isilah nama anggota kelompokmu!
2. Gunakan catatan atau sumber lainnya dalam berdiskusi.
3. Kerjakan soal sebelum membuat Mind Map.
Diskusikan soal di bawah ini dengan kelompokmu! Jawablah pertanyaan
dengan memahami soal terlebih dahulu!
1. Jelaskan perbedaan antara banjir dan longsor!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Sebut dan jelaskan 2 faktor penyebab banjir dan longsor! Berilah masingmasing 2 faktor!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Sebutkan 4 cara untuk mencegah terjadinya banjir!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Sebutkan 4 cara untuk mencegah terjadinya longsor!
Jawab: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
--Selamat Mengerjakan--

NILAI
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MEMBUAT MIND MAP
Setelah mengerjakan soal di atas, buatlah Mind Map sesuai tema yang
diperoleh kelompok!
Petunjuk:
1. Tulis nama anggota kelompokmu di kertas A3.
2. Gunakan informasi yang diperoleh dari pengamatan media Audiovisual dan
buku catatan. Informasi tersebut untuk membuat informasi pada Mind Map.
3. Mencantumkan judul dengan menggunakan warna serta gambar yang sesuai
dengan tema.
4. Cabang utama berisi tentang pengertian, penyebab, dan pencegahan.
5. Mencantumkan minimal 3 penyebab pada cabang yang dikembangkan
6. Mencantumkan 4 atau lebih pencegahan pada cabang yang dikembangkan
7. Mind Map rapi, tulisan mudah dibaca, dan menggunakan gambar yang mudah
dimengerti.
--Selamat Berkreasi--
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LAMPIRAN 4
RUBRIK PENILAIAN LKS
SIKLUS III
Berilah tanda cek (v) pada rubrik sesuai dengan hasil diskusi kelompok!
Kriteria
Menjelaskan
perbedaan
banjir dan
longsor dengan
pengertian,
karakteristik,
dan penyebab.
Menyebutkan 2
faktor banjir
dan longsor
beserta
penjelasannya.
Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
banjir.
Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
longsor.

Nilai

Sangat Baik
(4)
Menjelaskan
perbedaan
banjir dan
longsor dengan
pengertian,
karakteristik,
dan penyebab.
(…)
Menyebutkan 2
faktor banjir
dan longsor
beserta
penjelasannya.
(…)
Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
banjir.
(…)
Menyebutkan 4
cara mencegah
terjadinya
longsor.
(…)

Baik
(3)
Menjelaskan
perbedaan
banjir dan
longsor dengan
pengertian dan
penyebab.
(…)

Cukup
(2)
Menjelaskan
perbedaan
banjir dan
longsor dengan
pengertian.
(…)

Kurang
(1)
Penjelasan
tidak sesuai
dengan materi.
(…)

Menjelaskan 2
faktor banjir
dan longsor.
(…)

Menyebutkan 1
faktor banjir
dan longsor.
(…)

Menyebutkan 3
cara mencegah
terjadinya
banjir.
(…)
Menyebutkan 3
cara mencegah
terjadinya
longsor.
(…)

Menyebutkan 2
cara mencegah
terjadinya
banjir.
(…)
Menyebutkan 2
cara mencegah
terjadinya
longsor.
(…)

Tidak
menyebutkan/
menjelaskan
sesuai dengan
materi.
(…)
Menyebutkan 1
cara mencegah
terjadinya
banjir.
(…)
Menyebutkan 1
cara mencegah
terjadinya
longsor.
(…)

= jumlah skor x 100 : 16
=…
RUBRIK PENILAIAN MEMBUAT MIND MAP
SIKLUS III

Berilah tanda cek (v) pada rubrik sesuai dengan hasil Mind Map kelompok!
Kriteria
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna serta
gambar yang
sesuai dengan
tema.

Sangat Baik
(4)
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna serta
gambar yang
sesuai dengan
tema.

Baik
(3)
Mencantumkan gambar yang
sesuai tema
saja tanpa
judul.
(…)

Cukup
(2)
Mencantumkan judul dengan
menggunakan
warna saja.
(…)

Kurang
(1)
Mencantumkan judul dengan
warna hitam
saja.
(…)
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Kriteria
Cabang utama
berisi tentang
pengertian,
penyebab, dan
pencegahan.

Sangat Baik
(4)
(…)
Cabang utama
berisi tentang
pengertian,
penyebab, dan
pencegahan.
(…)

Baik
(3)

Cukup
(2)

Kurang
(1)

Cabang utama
berisi tentang
pengertian dan
pencegahan.
(…)

Cabang utama
berisi tentang
pengertian dan
penyebab.
(…)

Mencantumkan 3 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan.

Mencantumkan 3 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)

Mencantumkan 2 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)

Mencantumkan 1 penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)

Mencantumkan 4 atau lebih
pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan.

Mencantumkan 4 atau lebih
pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)
Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
mudah
dimengerti.
(…)

Mencantumkan 3 pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)

Mencantumkan 2 pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)

Cabang utama
berisi tentang
pengertian/
penyebab/
pencegahan
saja.
(…)
Tidak
mencantumkan penyebab
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)
Mencantumkan 1 pencegahan
pada cabang
yang
dikembangkan.
(…)

Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Mind Map
tidak rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Mind Map
tidak rapi,
tulisan sulit
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
sulit
dimengerti.
(…)

Mind Map rapi,
tulisan mudah
dibaca, dan
menggunakan
gambar yang
mudah
dimengerti.

Nilai

= jumlah skor x 10 : 2
=…

252

LAMPIRAN 5
KISI-KISI SOAL
SIKLUS III
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: IV (Empat)/2 (Dua)

Standar Kompetensi :

10.

Memahami

perubahan lingkungan fisik dan

pengaruhnya terhadap daratan.
Kompetensi Dasar

10.2 Menjelaskan
pengaruh perubahan
lingkungan fisik
terhadap daratan
(erosi, abrasi, banjir,
dan longsor).

Indikator

10.2.1 Menjelaskan
pengertian banjir dan
longsor.

10.2.2
Mengidentifikasi
penyebab terjadinya
banjir dan longsor.

10.2.3 Menjelaskan
cara mencegah banjir
dan longsor.

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Ranah

Isian
singkat

C1
C2

1,2
3

Uraian

C2

5

Unjuk
kerja
Isian
singkat

C4
C6
C2
C3

1

Uraian

C2

3

Unjuk
kerja
Isian
singkat

C4
C6
C2
C3

2

Uraian

C2
C3
C4

2
4
1

Unjuk
kerja

C3
C6

4,5

4,6,9
7

5
8,10
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LAMPIRAN 6
SOAL EVALUASI
SIKLUS III
Nama

: ………………………….

Kelas

: ………………………….

No. Presensi : ………………………….
I. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. ……………..adalah hadirnya banyak air di suatu kawasan luas sehingga
menutupi permukaan bumi kawasan tersebut.
2. …………..berfungsi untuk menyerap dan menahan air hujan dalam jumlah
besar.
3. Bencana alam banjir sebenarnya bisa dicegah selama ada kepedulian
dari……………………
4. Dengan

banyak

dibangunnya

perumahan

di

daerah

resapan air

menyebabkan daerah resapan…………..
5. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir adalah
dengan membuat lubang resapan…………..(LRB).
6. Bencana alam tanah longsor biasanya terjadi ketika musim………….
7. Kebanyakan wilayah yang mengalami tanah bencana longsor adalah
wilayah yang………….
8. Salah satu fungsi………………adalah untuk mengunci tanah dan
menahan air hujan.
9. Jenis tanah yang………….memiliki peluang yang lebih besar untuk
longsor ketimbang jenis tanah lainnya.
10. Pemerintah harus menerapkan sistem………..……dalam menebang pohon
untuk mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besarbesaran.
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II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Jelaskan manfaat lubang resapan biopori untuk mencegah banjir!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Sebutkan 4 cara untuk mencegah banjir!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Sebutkan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya longsor!
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Bagaimana menangani sampah yang baik?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Apa yang dimaksud dengan tanah longsor?
Jawab:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 7
KUNCI JAWABAN
SIKLUS III
I. Isian Singkat
1. Banjir
2. Hutan
3. Warga masyarakat dan pemerintah
4. Berkurang
5. Biopori
6. Penghujan
7. Miring
8. Pepohonan
9. Labil/gembur
10. Tebang pilih
II. Uraian
1. Untuk menjadi lubang resapan air hujan sehingga air hujan dapat meresap
kembali ke dalam tanah.
2. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, membuat
lubang resapan biopori, dan tidak membangun pemukiman disekitar
sungai.
3. Curah hujan, lokasi yang miring, kondisi tanah, dan berkurangnya
pepohonan.
4. Dengan membuat tempat sampah yang sudah dibedakan antara sampah
organik dan anorganik serta tidak membuang sampah sembarangan
terutama di aliran air.
5. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa
batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak
ke bawah atau keluar lereng.

256

LAMPIRAN 8
PEDOMAN PENILAIAN
Isian singkat (betul 1, salah 0, kosong 0)
Uraian
Nomor Soal
1, 2, 3, dan 4

5

Penilaian
Skor 0: Jika tidak menjawab
Skor 1: Jika menjawab salah
Skor 2: Jika menjawab benar 1 atau 2
Skor 3: Jika menjawab benar 3
Skor 4: Jika menjawab benar 4 atau lebih
Skor 0: Jika tidak menjawab
Skor 1: Jika menjawab tetapi salah
Skor 2: Jika menjawab benar dengan uraian tidak
lengkap
Skor 3: Jika menjawab benar dengan uraian cukup
lengkap
Skor 4: Jika menjawab benar dengan uraian lengkap

Nilai = (Jumlah Skor Isian Singkat + Jumlah Skor Uraian) x 10 : 3
= 100

257

LAMPIRAN 12
NILAI KREASI MIND MAP TERBAIK SIKLUS I, II, DAN III
SIKLUS I

SIKLUS II

SIKLUS III

258

LAMPIRAN 13
NILAI EVALUASI TERTINGGI DAN TERENDAH SIKLUS I, II, DAN III
SIKLUS I

Tertinggi

259

Terendah

260

SIKLUS II

Tertinggi

261

Terendah

262

SIKLUS III

Tertinggi

263

Terendah

264

LAMPIRAN 14
HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I, II, DAN III

265

266

267

268

269

270

271

272

273

LAMPIRAN 15
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I, II, DAN III
SIKLUS I
No.
Nama
1.
DN
2.
ARS
3.
GAA
4.
ARW
5.
MVS
6.
NEY
7.
RBY
8.
RM
9.
ASE
10.
AW
11.
ADM
12.
CSH
13.
CF
14.
DBS
15.
DKK
16.
DPK
17.
FPK
18.
FS
19.
JDS
20.
LP
21.
MFA
22.
MAA
23.
MHDS
24.
MSM
25.
NAAN
26.
NDH
27.
NS
28.
RCR
29.
RS
30.
SFT
31.
TES
32.
AAI
33.
ANP
Jumlah
Rata-rata

1
2
3
2
2
2
3
2
3
3
4
2
4
2
2
4
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
3
4
84
2,55

2
3
3
1
1
1
3
1
3
2
3
3
3
1
2
4
3
1
3
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
63
1,91

3
2
3
2
1
1
3
1
3
3
3
4
4
1
2
4
3
2
3
2
1
3
2
1
3
3
3
3
1
3
4
1
2
4
81
2,45

Indikator
4
5
2
1
3
3
2
2
1
2
1
2
2
3
2
1
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
1
2
1
2
2
3
3
3
2
1
4
2
1
1
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
3
1
2
2
3
2
3
2
1
2
3
1
2
3
74
67
2,24 2,03

6
1
1
2
2
2
1
1
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
2
3
3
1
2
3
1
2
2
3
3
1
2
1
65
1,97

7
1
3
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1
2
2
3
2
3
1
1
2
3
2
2
3
1
1
2
2
3
1
2
2
64
1,93

8
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
79
2,39

Skor

Kriteria

15
22
14
12
12
19
11
19
22
23
23
24
12
15
24
23
14
22
11
14
21
20
12
17
20
14
15
14
22
24
11
16
20
577
17,48

C
B
C
K
K
C
K
C
B
B
B
B
K
C
B
B
C
B
K
K
B
B
K
C
B
C
C
K
B
B
K
C
B

Semarang, 17 Februari 2015
Observer

Handal Setyo Adi P.
NIM 1401411396
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SIKLUS II
No.
Nama
1.
DN
2.
ARS
3.
GAA
4.
ARW
5.
MVS
6.
NEY
7.
RBY
8.
RM
9.
ASE
10.
AW
11.
ADM
12.
CSH
13.
CF
14.
DBS
15.
DKK
16.
DPK
17.
FPK
18.
FS
19.
JDS
20.
LP
21.
MFA
22.
MAA
23.
MHDS
24.
MSM
25.
NAAN
26.
NDH
27.
NS
28.
RCR
29.
RS
30.
SFT
31.
TES
32.
AAI
33.
ANP
Jumlah
Rata-rata

1
3
3
2
2
2
3
3
3
4
4
3
4
2
3
4
3
3
4
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
102
3,09

2
3
3
2
1
1
3
1
3
2
3
3
3
1
2
4
3
2
3
1
1
3
2
1
2
2
2
2
2
3
3
1
3
2
73
2,21

3
2
3
2
2
2
3
2
3
3
4
4
4
2
3
4
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
1
3
4
2
3
4
92
2,79

Indikator
4
5
3
2
3
4
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
2
3
4
4
3
3
3
3
3
4
3
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
2
2
3
95
92
2,88 2,79

6
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
3
2
2
3
2
4
2
3
2
2
4
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2
79
2,39

7
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
2
2
3
2
3
1
1
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
2
73
2,21

8
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
93
2,82

Skor

Kriteria

20
24
18
16
15
22
16
22
24
25
25
27
16
22
26
25
21
26
16
16
23
22
17
21
22
21
23
18
25
26
15
23
22
700
21,21

B
B
C
C
C
B
C
B
B
B
B
SB
C
B
SB
B
B
SB
C
C
B
B
C
B
B
B
B
C
B
SB
C
B
B

Semarang, 24 Februari 2015
Observer

Handal Setyo Adi P.
NIM 1401411396
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SIKLUS III
No.
Nama
1.
DN
2.
ARS
3.
GAA
4.
ARW
5.
MVS
6.
NEY
7.
RBY
8.
RM
9.
ASE
10.
AW
11.
ADM
12.
CSH
13.
CF
14.
DBS
15.
DKK
16.
DPK
17.
FPK
18.
FS
19.
JDS
20.
LP
21.
MFA
22.
MAA
23.
MHDS
24.
MSM
25.
NAAN
26.
NDH
27.
NS
28.
RCR
29.
RS
30.
SFT
31.
TES
32.
AAI
33.
ANP
Jumlah
Rata-rata

1
4
4
3
2
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
114
3,45

2
3
3
3
2
1
3
1
3
2
3
3
3
1
2
4
3
2
3
1
2
3
3
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
79
2,39

3
3
4
3
2
3
3
3
3
4
4
4
4
2
3
4
4
4
3
2
2
3
3
2
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
108
3,27

Indikator
4
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
3
4
4
2
2
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
2
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
2
2
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
2
3
4
3
3
4
106 113
3,21 3,42

6
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
4
2
3
3
4
2
3
2
3
4
3
2
2
3
2
3
2
3
4
2
2
3
87
2,64

7
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
4
2
3
3
3
2
3
2
1
3
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
81
2,45

8
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
98
2,97

Skor

Kriteria

24
26
22
19
18
25
18
24
27
27
28
30
18
24
28
28
23
27
18
19
25
26
19
24
24
23
25
22
27
28
20
25
27
788
23,88

B
SB
B
C
C
B
C
B
SB
SB
SB
SB
C
B
SB
SB
B
SB
C
C
B
SB
C
B
B
B
B
B
SB
SB
B
B
SB

Semarang, 27 Februari 2015
Observer

Handal Setyo Adi P.
NIM 1401411396
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LAMPIRAN 16
HASIL WAWANCARA GURU SIKLUS I, II, DAN III

277

278

279

280

281

282

LAMPIRAN 17
HASIL BELAJAR SISWA PRASIKLUS, SIKLUS I, II, DAN III
HASIL LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
SIKLUS I
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok
CSH, RS, MSM, TES, ADM
MVS, GAA, RM, RBY, CF
RCR, ANP, DPK, NDH, FPK
ARS, NS, NAAN, LP, ASE
MHDS, MFA, DN, JDS, SFT
NEY, AAI, FS, DBS
MAA, DKK, AW, ARW
Jumlah Skor
Rata-rata

1
3
2
2
2
3
3
2

2
3
2
2
2
3
2
3

Kriteria
3
3
2
2
2
3
3
2

Nilai
4
3
2
2
2
2
2
1

5
4
2
4
1
1
4
1

1
2
3
2
2
2
3
2

Kriteria
2
3
4
4
1
4
2
4
1
4
3
4
4
4
1
4

4
4
4
4
1
4
4
4

1
2
2
2
2
2
2
2

Kriteria
2
3
4
4
3
1
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4

4
4
1
4
4
4
4
4

80
50
60
45
60
70
45
410
58,57

SIKLUS II
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok
CSH, RS, MSM, TES, ADM
MVS, GAA, RM, RBY, CF
RCR, ANP, DPK, NDH, FPK
ARS, NS, NAAN, LP, ASE
MHDS, MFA, DN, JDS, SFT
NEY, AAI, FS, DBS
MAA, DKK, AW, ARW
Jumlah Skor
Rata-rata

Nilai
88
75
75
50
81
94
69
532
76

SIKLUS III
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok
CSH, RS, MSM, TES, ADM
MVS, GAA, RM, RBY, CF
RCR, ANP, DPK, NDH, FPK
ARS, NS, NAAN, LP, ASE
MHDS, MFA, DN, JDS, SFT
NEY, AAI, FS, DBS
MAA, DKK, AW, ARW
Jumlah Skor
Rata-rata

REKAPITULASI HASIL LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
Siklus
SIKLUS I
SIKLUS II
SIKLUS III

Jumlah
410
532
558

Rata-rata
58,57
76
79,71

Nilai
88
44
81
88
81
88
88
558
79,71
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HASIL KREASI MIND MAP
SIKLUS I
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok
CSH, RS, MSM, TES, ADM
MVS, GAA, RM, RBY, CF
RCR, ANP, DPK, NDH, FPK
ARS, NS, NAAN, LP, ASE
MHDS, MFA, DN, JDS, SFT
NEY, AAI, FS, DBS
MAA, DKK, AW, ARW
Jumlah Skor
Rata-rata

1
4
3
3
4
3
4
4

2
4
4
4
4
4
4
4

Kriteria
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
2
2

5
4
2
3
2
3
3
3

Nilai

1
4
4
4
3
4
4
4

2
4
4
4
4
4
4
4

Kriteria
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
3

5
4
3
3
1
4
4
3

1
4
3
4
4
4
3
4

2
4
4
4
4
4
4
4

Kriteria
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4

5
4
3
4
4
3
3
4

100
85
90
80
85
95
75
610
87,14

SIKLUS II
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok
CSH, RS, MSM, TES, ADM
MVS, GAA, RM, RBY, CF
RCR, ANP, DPK, NDH, FPK
ARS, NS, NAAN, LP, ASE
MHDS, MFA, DN, JDS, SFT
NEY, AAI, FS, DBS
MAA, DKK, AW, ARW
Jumlah Skor
Rata-rata

Nilai
100
90
95
70
95
95
90
635
90,71

SIKLUS III
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok
CSH, RS, MSM, TES, ADM
MVS, GAA, RM, RBY, CF
RCR, ANP, DPK, NDH, FPK
ARS, NS, NAAN, LP, ASE
MHDS, MFA, DN, JDS, SFT
NEY, AAI, FS, DBS
MAA, DKK, AW, ARW
Jumlah Skor
Rata-rata

REKAPITULASI HASIL KREASI MIND MAP
Siklus
SIKLUS I
SIKLUS II
SIKLUS III

Jumlah
610
635
660

Rata-rata
87,14
90,17
94,29

Nilai
100
80
100
100
95
85
100
660
94,29
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LAMPIRAN 18
HASIL EVALUASI SISWA KELAS IV B SDN WONOSARI 03 KOTA
SEMARANG PRASIKLUS, SIKLUS I, II, DAN III
No.
Nama
1.
DN
2.
ARS
3.
GAA
4.
AW
5.
MVS
6.
NEY
7.
RBY
8.
RM
9.
ASE
10.
AW
11.
ADM
12.
CSH
13.
CF
14.
DBS
15.
DKK
16.
DPK
17.
FPK
18.
FS
19.
JDS
20.
LP
21.
MFA
22.
MAA
23.
MHDS
24.
MSM
25.
NAAN
26.
NDH
27.
NS
28.
RCR
29.
RS
30.
SFT
31.
TES
32.
AAI
33.
ANP
JUMLAH
RATA-RATA

Prasiklus
44
82
56
57
45
42
60
58
32
56
74
83
60
54
55
78
51
58
48
43
60
60
46
41
78
47
60
32
78
81
54
53
58
1884
57,09

PERSENTASE KETUNTASAN:
SIKLUS I

:

x 100% = 48,48%

SIKLUS II

:

x 100% = 57,57%

SIKLUS III

:

x 100% = 81,82%

Siklus I
60
63
57
60
30
60
43
70
57
70
67
90
43
57
83
77
70
70
33
37
87
73
50
73
53
73
53
67
80
87
57
63
70
2083
63,12

Siklus II
67
80
77
60
33
87
43
57
87
63
57
93
53
60
70
70
83
73
53
60
77
70
67
63
87
70
80
60
70
90
60
70
80
2270
68,79

Siklus III
77
87
63
63
43
87
53
87
90
83
73
97
60
77
90
90
87
80
63
73
90
80
83
83
90
83
87
93
90
93
70
90
87
2642
80,06
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LAMPIRAN 19
SURAT IJIN PENELITIAN

286

LAMPIRAN 20
SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

287

LAMPIRAN 21
KRITERIA KETUNTASAN MINUMUM (KKM)
SDN WONOSARI 03 KOTA SEMARANG

288

LAMPIRAN 22
DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN
SIKLUS I

Siswa siap mengikuti pembelajaran

Guru membimbing siswa yang kesulitan mengerjakan tugasnya

Mengerjakan soal evaluasi

289

SIKLUS II

Siswa mencatat hal penting pada tayangan media Audiovisual

Guru membimbing siswa yang kesulitan

Siswa voting untuk menilai Mind Map terbaik

290

SIKLUS III

Guru menjelaskan lagi tentang Mind Mapping

Guru memperlihatkan Mind Map yang akan dinilai siswa

Siswa mengerjakan soal evaluasi

