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ABSTRAK
Wijayanti, Destria Wahyu. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui
Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar pada Siswa Kelas IVA SDN
Wonosari 02 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Moch
Ichsan, M.Pd

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, gejala
dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan
atau satu perpaduan. Hasil observasi dan refleksi diri peneliti dengan guru mitra di
kelas IVA SDN Wonosari 02
Kota Semarang menunjukkan kualitas
pembelajaran IPS masih belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya
optimalisasi model dan media pembelajaran. Berdasarkan hasil ulangan harian
IPS dari 36 siswa hanya 17 siswa (47,22%) yang nilainya memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65, sedangkan 19 siswa (52,78%) nilainya di
bawah KKM, diperlukan suatu perbaikan pembelajaran melalui model mind
mapping berbantuan media gambar. Rumusan masalah umum penelitian adalah
bagaimanakah penerapan model mind mapping berbantuan media gambar dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam
pembelajaran IPS pada siswa Kelas IVA SDN Wonosari 02 Kota Semarang?
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS
melalui model mind mapping berbantuan media gambar pada siswa kelas IVA
SDN Wonosari 02 Kota Semarang.
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan 1 kali pertemuan tiap
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IVA SDN
Wonosari 02 Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan
non tes. Analisis data menggunakan analisis statistik kuantitatif dan deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus I
memperoleh skor 27 dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor 33 dengan
kategori baik, siklus III memperoleh skor 42 dengan kategori sangat baik. (2)
Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 18,28 kategori kurang
baik, pada siklus II memperoleh rata-rata skor 21,86 kategori baik dan pada siklus
III memperoleh rata-rata skor 28,17 kategori sangat baik. (3) Persentase
ketuntasan klasikal pada siklus I 63,89%, meningkat pada siklus II menjadi 75%,
dan meningkat pada siklus III menjadi 97,22%.
Berdasarkan analisis hasil penelitian tindakan kelas tersebut dapat
disimpulkan, bahwa pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan
media gambar dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa. Saran bagi guru adalah guru dapat menerapkan model mind
mapping berbantuan media gambar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata Kunci: Gambar, IPS, Kualitas Pembelajaran, Mind Mapping
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Pendidikan adalah suatu upaya untuk membentuk watak dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dan menjadi
warga negara yang bertanggungjawab. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945
Alinea ke-4 salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa harus diartikan secara mendalam
dan menyeluruh. Artinya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya dijadikan
sebuah alat untuk menaikkan derajat sosial ekonomi saja, namun harus dapat
menjadikan manusia sebagai manusia.
Pendidikan dalam pasal 1 Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengenai
standar isi menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah
satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai
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SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan
generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Tujuan dari IPS sendiri antara lain
(1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan
lingkungannya. (2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,
rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan
sosial. (3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan. (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan
global (Depdiknas, 2006: 575). Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis,
komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan
keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat, dengan pendekatan tersebut
diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam
pada bidang ilmu yang berkaitan.
Menurut Sardjiyo dkk (2009:1.26) IPS adalah bidang studi yang mempelajari,
menelaah, menganalisis, gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan
meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Sedangkan hakekat
IPS sebagai program pendidikan menurut Sumaatmadja (2008:1.12) IPS sebagai
bidang pendidikan, tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan sosial,
melainkan lebih jauh daripada itu berupaya membina dan mengembangkan
mereka menjadi SDM Indonesia yang berketerampilan sosial dan intelektual
sebagai warga negara yang memiliki perhatian serta kepedulian sosial yang
bertanggungjawab merealisasikan tujuan nasional.
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Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang bersumber dari
kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep
ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Kehidupan sosial
masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu.
Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keruangan (tempat tinggal)
maupun konteks waktu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat harus dapat ditangkap oleh lembaga pendidikan yang kemudian
menjadi sumber bahan materi pembelajaran (BSNP, 2007:1)
Temuan NCSS (Nasional Council for the Social Studies) tahun 2009, dari
44% kabupaten yang disurvei telah mengurangi waktu untuk mempelajari IPS.
Persentase tersebut meningkat menjadi 51% di kabupaten-kabupaten tersebut.
Selain itu banyak negara yang menggunakan nilai tes membaca dan matematika
menjadi satu-satunya pengukuran pembelajaran. Bahkan ketika IPS termasuk
dalam standar tes yang tinggi, guru hanya menyesuaikan pembelajaran dengan
kisi-kisi tes, bukan menekankan pada pembelajaran bermakna. Sebagai hasil
praktik pendidikan tersebut, siswa hanya akan menerima nilai tes yang baik,
sehingga tingkat kesiapan siswa untuk aktif sebagai warga negara masih kurang.
Berdasarkan data NCSS tersebut, peneliti memutuskan perlunya mengkaji
IPS karena IPS salah satu ilmu penting untuk dipelajari oleh siswa ditingkat dasar
agar mereka memiliki peranan yang nyata saat berada di lingkungan masyarakat.
Selain itu, diajarkannya pelajaran IPS ditingkat sekolah dasar diharapkan dapat
membekali pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial dan
humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial dengan
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baik, yang pada akhirnya siswa yang belajar IPS dapat terbina menjadi warga
negara yang baik dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil refleksi diri peneliti pada saat melakukan kegiatan belajar
mengajar kurikulum 2013 dengan tema Selalu Berhemat Energi di kelas IVA
SDN Wonosari 02 Kota Semarang, menunjukkan pembelajaran IPS di kelas IVA
belum optimal, pengamatan mengenai keterampilan guru menunjukkan kegiatan
belajar mengajar lebih didominasi oleh guru, guru belum membiasakan siswa
untuk memunculkan ide-ide dan belum mengembangkan kreativitas siswa, selain
itu guru belum memanfaatkan media. Aktivitas siswa juga menunjukkan siswa
kurang tertarik dan memperhatikan materi pembelajaran. siswa kurang aktif dalam
proses pembelajaran dan kurang mengembangkan kreatifitas mereka selain itu
siswa belum mampu memunculkan ide-idenya.
Hasil ulangan harian pembelajaran IPS pada siswa kelas IVA SDN
Wonosari 02, dari 36 siswa hanya 17 siswa (47,22%) yang nilainya memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65, sedangkan 19 siswa (52,78%)
nilainya di bawah KKM. Melihat hasil pembelajaran tersebut maka perlu adanya
perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Wonosari 02.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti bersama guru mitra
menentukan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS. Menurut Depdiknas (2004) kualitas pembelajaran secara
operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis
guru, siswa, kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran
dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan
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kurikuler. Indikator dalam kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari
perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim
pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem pembelajaran.
Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan model mind mapping
berbantuan media gambar.
Peneliti memilih model mind mapping berbantuan media gambar, karena
model mind mapping dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan
pembelajaran yang variatif. Mind mapping mampu meningkatkan aktivitas siswa
karena siswa dituntut untuk memunculkan ide-idenya membuat mind mapping
mereka sendiri. Mind mapping mampu mengasah kemampuan kerja otak siswa
karena mapping penuh dengan unsur kreativitas. Melalui model pembelajaran
mind mapping siswa dapat mencatat dengan cara yang lebih kreatif sehingga
dengan sendirinya materi yang mereka catat akan terekam dalam ingatan siswa.
Jadi model pembelajaran mind mapping dipandang peneliti mampu meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang.
Menurut Swadarma (2013:2) mapping adalah teknik pemanfaatan
keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya
untuk membentuk kesan. Mapping dapat diterapkan pada setiap aspek kehidupan
dimana peningkatan belajar dan berpikir lebih jelas akan meningkatkan kinerja
manusia. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Swadarma (2013:3) mapping adalah
cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah dan berdaya guna
karena dilakukan dengan cara memetakan pikiran – pikiran kita. Pemetaan konsep
menurut Martin (1994) (dalam Trianto, 2007: 157), merupakan inovasi baru yang
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penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas.
peta konsep (mind mapping)

menyediakan bantuan visual konkret untuk

membantu mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari.
peta konsep membantu guru memahami macam-macam konsep yang ditanamkan
di topik lebih besar yang diajarkan. Pemahaman ini akan memperbaiki
perencanaan dan instruksi guru.
Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarifah
pada tahun 2014 dengan judul “Penggunaan Metode Mind Mapping dengan
Media Audiovisual dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN
Patemon Gombong Tahun Ajaran 2013/2014” membuktikan metode mind
mapping dapat meningkatkan pembelajaran IPS. Peningkatan pembelajaran
ditunjukan dengan pada siklus I, ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi
52,38%, pada siklus II meningkat menjadi 78,57%. Pada siklus III mencapai
97,62%. Hal tersebut sudah memnuhi indikator kinerja yakni 85%. (Jurnal Kalam
Cendikia Vol. 7, No. 2 (2018) Universitas Sebelas Maret)
Menurut Hamdani (2011:250) diantara media pendidikan, gambar atau foto
adalah media yang paling umum dipakai. Keduanya merupakan bahasa yang
paling umum, yang dapat dimengerti, dan dapat dinikmati di mana – mana. Media
gambar mampu mengatasi keterbatasan pengamatan, keterbatasan ruang dan
waktu siswa. Melalui gambar siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam
mengumpulkan informasi mengenai teknologi pada masa yang telah lalu.
Sehingga media gambar peneliti pandang sebagai media yang tepat untuk
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meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas IVA SDN Wonosari 02 kota
Semarang.
Media gambar dapat meningkat kualitas pembelajaran, hal ini diperkuat
dengan penelitian yang dilakukan oleh Jenny I.S Poerwanti pada tahun 2013 yang
berjudul “Upaya Meningkatkan Keterampilan Bercerita dengan Menggunakan
Media Gambar Pada Siswa SDN Karangasem 1 Surakarta”. Penelitian tersebut
menunjukkan

bahwa

penggunaan

media

gambar

dapat

meningkatkan

keterampilan bercerita. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan rata
– rata pada siklus I adalah 65,03 sedangkan pada siklus II adalah 78,32. Presentasi
ketercapaian klasikal pada siklus I adalah 51,35% sedangkan pada siklus II adalah
100% siswa telah mampu meningkatkan keterampilan berceritanya.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji
melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Mind Mapping
Berbantuan Media Gambar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa
Kelas IVA SDN Wonosari 02 Kota Semarang”.

1.2. RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam
penelitian tindakan kelas secara umum sebagai berikut :
Bagaimanakah penerapan model mind mapping berbantuan media gambar dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota
Semarang?
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Adapun rumusan masalah khusus dalam penelitian ini difokuskan pada tiga
aspek yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar sebagai berikut:
a. apakah penerapan model mind mapping berbantuan media gambar dapat
meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas
IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang?
b. apakah penerapan model mind mapping berbantuan media gambar dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IVA
SDN Wonosari 02 kota Semarang?
c. apakah penerapan model mind mapping berbantuan media gambar dapat
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota
Semarang?
1.2.2. Pemecahan Masalah :
Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti melakukan penelitian tindakan
melalui model mind mapping berbantuan media gambar menggunakan sintaks
model mind mapping Aqib (2013:23) yang telah dimodifikasi dengan sintaks
media gambar oleh Djamarah (2013:136) sesuai kebutuhan.
Penerapan model mind mapping berbantuan media gambar dalam
pembelajaran IPS langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.

guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

2.

guru memberi penjelasan materi IPS mengenai perkembangan teknologi
melalui media gambar.

3.

guru mengemukakan permasalahan yang akan di tanggapi siswa.

4.

membentuk kelompok yang anggotanya 2 - 3 orang.
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5.

tiap kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi.

6.

tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya
guru

mencatat

hasil

diskusinya,

guru

mencatat

di

papan

dan

mengelompokkan sesuai kebutuhan guru.
7.

guru menunjukkan contoh mind mapping.

8.

dari data – data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan dalam bentuk
mind mapping sesuai dengan kreasi mereka.

9.

guru menunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan mind mapping.

10. di akhir pembelajaran guru dan siswa melakukan review pembelajaran yang
telah dilakukan.

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah :
Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa Kelas IVA SDN
Wonosari 02 kota Semarang menggunakan model mind mapping berbantuan
media gambar.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model mind
mapping berbantuan media gambar di kelas IVA SDN Wonosari 02 kota
Semarang.
b. meningkatkan aktivitas siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang
dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan media
gambar.
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c. meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota
Semarang melalui model mind mapping berbantuan media gambar.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
1.4.1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menjadi kontribusi pada
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran IPS di Sekolah
Dasar.
1.4.2. Manfaat praktis
1.4.2.1. Bagi Guru :
Hasil penelitian tindakan kelas dapat menambah wawasan pengetahuan guru
tentang model pembelajaran inovatif serta dapat menerapkan model pembelajaran
inovatif tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga meningkatkan
profesionalisme guru sebagai pengajar.
1.4.2.2. Bagi Siswa :
Penerapan model pembelajaran mind mapping berbantuan media gambar
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS kelas IVA di SDN
Wonosari 02 kota Semarang dan menumbuhkan minat belajar sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
1.4.2.3. Bagi Sekolah :
Penelitian ini mampu memberi motivasi kepada pihak sekolah untuk selalu
melakukan inovasi pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas
pembelajaran di sekolah
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI
2.1.1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran
2.1.1.1 Belajar
2.1.1.1.1 Hakikat Belajar
Menurut Siregar & Nara (2010:13) belajar merupakan sebuah proses yang
kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak
masih bayi (bahkan dalam kandungan) hingga liang lahat. Belajar menurut Gagne
dalam Slameto (2003: 13) adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam
pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Slameto (2003: 2)
menjelaskan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali, baik sifat maupun
jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang
merupakan perubahan dalam arti belajar.
Anitah (2009:1.3-1.4) menjelaskan bahwa belajar adalah proses mental dan
emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila
pikiran dan perasaannya aktif. Daryanto (2010:2) menyatakan belajar ialah suatu
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proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan belajar adalah proses
pemerolehan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap yang
dilakukan secara bertahap melalui pengalaman dan interaksi manusia dengan
lingkungannya secara berkelanjutan melalui rangkaian proses belajar sepanjang
hayat.
2.1.1.1.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Belajar
Belajar sebagai proses atau aktivitas dipengaruhi olah banyak sekali faktor –
faktor. Secara umum faktor – faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu
faktor intern dan faktor ekstern (Daryanto, 2010: 36-50)
a. Faktor Intern
Faktor intern ada tiga yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor
kelelahan.
a) Faktor Jasmaniah
1. Faktor Kesehatan
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian –
bagiannya/ bebas dari penyakit. Proses belajar seseorang akan tergangu jika
kesehatannya terganggu, selain itu dia akan cepat lelah kurang semangat,
mudah mengantuk. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah
mengusahakan kesehatan badannya tetap terjaga.
2. Cacat Tubuh
Cacat dapat berupa buta, tuli, lumph dan lain – lain. Keadaan cacat
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tubuh juga mempengaruhi belajar. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar
pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat
menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya.
b) Faktor Psikologis
1. Intelegensi
Inteligensi menurut Slameto (2010:56) adalah kecakapan yang terdiri
dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan
kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui relasi dan
mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi besar pengaruhnya terhadap
kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi
akan berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang lebih
rendah, walaupun begitu siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang
tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena
belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang
mempengaruhi.
2. Perhatian
Perhatian menurut Gazali dalam Daryanto (2010:37) adalah keaktivan
jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata – mata tertuju kepada suatu
obyek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik maka siswa harus
mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari jika bahan pelajaran
tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia tidak
lagi suka belajar.
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3. Minat
Bakat menurut Slameto (2010:57) adalah kecenderungan yang tetap
untuk memperhatikandan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar
pengaruhnya terhadap beajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari
tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik –
baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya ia segan untuk belajar dan
tidak memperolehkepuasan dari pelajaran itu.
4. Bakat
Bakat menurut Hilgrad dalam Daryanto (2010:38) adalah “the capacity
to learn” dengan perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar.
Kemampuan itu baru kan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah
belajar atau berlatih. Bakat sangat mempengaruhi belajar. Jika bahan
pelajaran sesuai dengan bakatnya maka hasil belajarnya lebih baik karena ia
senang belajar.
5. Motif
Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam
proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar
dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir
dan memusatkan perhatian merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang
berhubungan/ menunjang belajar.
6. Kematangan
Kematangan menurut adalah suatu tingkat/ fase dalam pertumbuhan
seseorang.

15

7. Kesiapan
Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever dalam Daryanto
(2010:40) adalah “Preparedness to respond or react”. Kesiapan adalah
kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari
dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena
kematangan berarti kesiapan untuk melaksankan kecakapan. Kesiapan ini
perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan
padanya sudah ada kesiapan maka hasil belajarnya akan lebih baik.
c) Faktor Kelelahan
Menurut Slameto (2010:59) kelelahan pada seseorang walaupun sulit
untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan
jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan
untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya
kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan
sesuatu hilang.
b. Faktor Ekstern
a) Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa
cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah
tangga dan keadaan ekonomi keluarga.
b) Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakaup metode
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mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,
disiplin siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar
pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. (Daryanto,
2010: 44)
c) Faktor masyarakat.
Menurut Slameto (2010:69) masyarakat merupakan faktor ekstern
yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena
keberadaannya siswa dalam masyarakat.
2.1.1.2 Hakikat Pembelajaran
Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk
tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus.
Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu
yang sedang dipelajari (Hamdani, 2011: 23). Pembelajaran dapat dikatakan
sebagai hasil dari memori , kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh dalam
pemhaman. Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Miarso (1993)
menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan
secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum
proses dilaksanakan, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum
proses

dilaksanakan,

serta

pelaksanaannya

terkendali.

Gagne

(1985)

mendifinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan
maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna, (Siregar & Nara
(2010: 12-13)).
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Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung
proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian – kejadian ekstrim yang
berperanan terhadap rangkaian – rangkaian kejadian intern yang berlangsung
dialami siswa. Pembelajaran menurut Hamdani (2011:71) secara umum adalah
kegiatan yang dilakukan guru sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang
lebih baik. Dalam pengertian lainnya, Winkel dalam Siregar & Nara (2010:12-14)
mendifinisikan pembelajaran sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi – kondisi
ekstern sedemikian rupa, sehingga menunjang proses belajar siswa dan tidak
menghambatnya. Pembelajaran menurut Rusman (2014:134) merupakan suatu
proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti
kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan
berbagai media pembelajaran.
Menurut Huda (2013: 6) beberapa konsep mengenai pembelajaran yang
seringkali menjadi fokus riset dan studi selama ini :
1. pembelajaran bersifat psikologis. Pembelajaran di deskripsikan dengan
merujuk pada apa yang terjadi dalam diri manusia secara psikologis. Ketika
pola perilakunya stabil, maka proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil.
2. pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan
sekitarnya.
3. pembelajaran merupakan produk dari lingkungan eksperiental seseorang,
terkait dengan bagaimana ia merespon lingkungan tersebut. Hal ini sangat
berkaitan dengan pengajaran, dimana seseorang akan belajar dari apa yang
diajarkan kepadanya.
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Anitah (2009:1.15) menyebutkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003
pembelajaran adalah proses interaksi siswa dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari
unsur tujuan, bahan pembelajaran, strategi, alat, siswa dan guru. Semua unsur
atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi dan semuanya
berorientasi pada tujuan. Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013: 5) hakikatnya,
pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/ pengajar untuk membantu siswa
atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan
minatnya.
Menurut Hidayah I dan Sugiarto dalam Hamdani (2011:72) pada hakikatnya,
pembelajaran (belajar dan mengajar) merupakan proses komunikasi antara guru
dan siswa. Komunikan pada proses pembelajaran adalah siswa, sedangkan
komunikatornya adalah guru dan siswa. Jika siswa menjadi komunikator terhadap
siswa lainnya dan guru sebagai fasilitator.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
adalah proses interaksi siswa (siswa) dengan guru melalui sumber belajar dan
lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu.
2.1.2. Kualitas Pembelajaran
Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara
definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam
mencapai tujuan atau sasarannya Hamdani (2011:194). Efektivitas merupakan
suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar
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diri seseorang. Efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan
tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran
merupakan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran dalam mencapai
tujuan pengajaran tertentu sehingga diperoleh proses dan hasil belajar yang
optimal.
Untuk dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang berkualitas diperlukan
keterkaitan antara indikator – indikatornya. Menurut Depdiknas (2004:7) indikator
– indikator kualitas pembelajaran meliputi perilaku pembelajaran guru, perilaku
dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media
pembelajaran dan sistem pembelajaran. Peneliti akan mengkaji indikator –
indikator tersebut ke dalam tiga variabel penelitian yaitu keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar. Ketiga variabel tersebut dianggap mampu
mewakili enam indikator kualitas pembelajaran karena, keterampilan guru sudah
mampu mencakup perilaku pembelajaran guru, iklim pembelajaran, materi
pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran, variabel aktivitas
siswa mencakup perilaku dan dampak belajar siswa, variabel hasil belajar
mencakup perilaku dan dampak belajar siswa.
2.1.2.1. Ketrampilan Guru
Menurut Mulyasa (2006:69) mengukapkan 8 ketrampilan mengajar yang
sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu ketrampilan
bertanya, ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan mengadakan variasi,
menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi
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kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan.
Hal ini sejalan dengan Anitah (2009:7.2) terdapat 8 ketrampilan dasar mengajar
yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran,
antara lain ketrampilan bertanya, ketrampilan penguatan, ketrampilan variasi,
ketrampilan menjelaskan, ketrampilan membuka dan menutup pembelajaran,
ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil, ketrampilan mengelola kelas,
ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
a. Ketrampilan Bertanya
Menurut Mulyasa (2006:70) keterampilan bertanya sagat perlu dikuasai
guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan,
karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk
mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan
menentukan kualitas jawaban siswa. Keterampilan bertanya yang harus
dikuasai guru meliputi :
1. ketrampilan bertanya dasar
Ketrampilan bertanya dasar mencakup pertanyaan yang jelas dan
singkat, pemberian acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran,
penyebaran pertanyaan ( ke seluruh kelas, ke siswa tertentu, dan ke siswa
lain untuk menanggapi jawaban pemberian waktu berpikir, pemberian
tuntutan (dapat dilakukan dengan mengukapkan pertanyaan dengan cara
lain, menanyakan dengan pertanyaan yang lebih sederhana, dan
mengulangi penjelasan sebelumnya).
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a) Pertanyaan yang jelas dan singkat
Pertanyaan perlu disusun secara jelas dan singkat, serta harus
memperhitungkan kemampuan berpikir dan perbedaharaan kata yang
dikuasai siswa. Usahakan jangan sampai siswa tidak dapat menjawab
pertanyaan, hanya karena tidak mengerti maksud pertanyaan yang
diajukan atau karena pertanyaan yang panjang dan berbelit.
b) Memberi acuan
Dalam pembelajaran di kelas, sebelum mengajukan pertanyaan,
mungkin guru perlu mengajukan memberikan acuan berupa pertanyaan
atau penjelasan singkat berisi informasi yang sesuai dengan jawaban
yang di harapkan. Melalui acuan ini dimungkinkan siswa mengolah
informasi untuk menemukan jawaban yang tepat.
c) Memusatkan perhatian
Pertanyaan dapat digunakan untuk memusatkan perhatian siswa,
disamping itu pemusatan perhatian dapat juga dilakukan dengan
mengetuk meja, mengetuk papan tulis, dan tepuk tangan.
d) Memberi giliran, dan menyebarkan pertanyaan
Untuk melibatkan siswa semaksimal mungkin dalam pembelajaran,
guru perlu memberi giliran dalam menjawab pertanyaan. Guru
hendaknya berusaha agar semua siswa mendapat giliran dalam
menjawab pertanyaan. Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan,
selain untuk melibatkan siswa secara maksimal dalam pembelajaran,
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juga untuk menumbuhkan keberanian siswa, serta untuk menciptakan
iklim pembelajaran yang menyenangkan.
e) Pemberian kesempatan berpikir
Kesempatan berpikir diperlukan agar siswadapat merumuskan
dan menyusun jawabannya. Jangan sekali – kali mengajukan
pertanyaan dengan terlebih dahulu menunjuk siswa yang harus
menjawabnya. Hal itu, selain yang ditunjuk tidak memiliki kesempatan
berpikir, siswa yang lain bisa jadi tidak memperhatikan, karena mereka
sudah tahu siapa yang harus menjawab pertanyaan yang diajukan.
f) Pemberian tuntunan
Dalam menjawab pertanyaan, mungkin siswa tidak dapat
memberikan jawaban yang tepat, dalam hal ini hendaknya guru
memberikan tuntutan menuju suatu jawaban yang tepat.
2. ketrampilan bertanya lanjutan
a) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif
Guru hendaknya mampu mengubah pertanyaan dari tingkat
kognitif yang hanya sekedar mengingat fakta menuju pertanyaan aspek
kognitif lain, seperti pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan
evaluasi. Setiap pertanyaan perlu disesuaikan dengan taraf kemampuan
berpikir siswa.
b) Pengaturan urutan pertanyaan
Pertanyaan yang diajukan hendaknya mulai dari yang sederhana
menuju yang paling kompleks secara berurutan.
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c) Pertanyaan pelacak
Pertanyaan pelacak diberikan jika jawaban yang diberikan siswa
masih kurang tepat. Sedikitnya ada tujuh teknik pertanyaan pelacak,
yaitu klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta
kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban
yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih
kompleks.
d) Mendorong terjadinya interaksi
Untuk mendorong terjadinya interaksi pertanyaan hendaknya
dijawab oleh seseorang siswa, tetapi seluruh siswa diberi kesempatan
singkat untuk mendiskusikan jawaban bersama teman dekatnya. Selain
itu, guru hendaknya menjadi dinding pemantul. Jika ada siswa yang
bertanya, janganlah dijawab langsung, tetapi dilontarkan kembali
kepada seluruh siswa untuk didiskusikan.
b. Memberi penguatan
Mulyasa (2006:77) menyatakan penguatan (reinforcement) merupakan
respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan
terulangnya kembali perilaku tersebut. Menurut Anitah (2009:7.25)
Penguatan pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis, yaitu:
1. penguatan verbal
Penguatan verbal merupakan penguatan yang paling mudah
digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yang dapat diberikan dalam
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bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan yang
diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa.
2.

penguatan non-verbal
Penguatan non verbal dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai
berikut :
a)

mimik dan gerakan badan

b)

gerak mendekati

c)

sentuhan

d)

kegiatan yang menyenangkan

3. pengutan tidak penuh
Sesuai dengan namanya, penguatan tidak penuh diberikan untuk
jawaban siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan sebagian perlu
diperbaiki. Kemudian guru meminta siswa lain untuk memberikan
jawaban yang masih perlu diperbaiki tersebut. Dengan cara seperti ini,
siswa akan memahami kualitas jawabannya sehingga penguatan yang
diberikan guru benar – benar bermakna.
c.

Mengadakan variasi
Dalam Mulyasa (2006:78-79) disebutkan variasi dalam pembelajaran
adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan meningkatkan
motivasi belajar siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi
dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat bagian,
yakni variasi gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan sumber
belajar, variasi dalam pola interaksi, dan variasi dalam kegiatan.
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1. Variasi dalam gaya mengajar apat dilakukan dengan berbagai cara sebagai
berikut:
a) variasi suara
b) memusatkan perhatian
c) membuat kesenyapan sejenak (diam sejenak)
d) mengadakan kontak pandang dengan siswa.
e) variasi gerakan badan dan mimik
f) mengubah posisi : misalnya dari depan kelas, berkeliling di tengah
kelas, dan ke belakang kelas, tetapi jangan menggangu suasana
pembelajaran.
2. Variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar dapat dilakukan
sebagai berikut:
a) variasi alat dan bahan yang dapat dilihat
b) variasi alat dan bahan yang dapat didengar
c) variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi.
d) variasi penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar.
3. Variasi dalam pola interaksi dapat dilakukan sebagai berikut:
a) variasi dalam pengelompokkan siswa
b) variasi tempat kegiatan pembelajaran
c) variasi dalam pola pengaturan guru
d) variasi dalam pengaturan hubungan guru dengan siswa
e) variasi dalam struktur peristiwa pembelajaran
f) variasi dalam pengorganisasian pesan
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g) variasi dalam pengelolaan pesan
4. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan sebagai
berikut:
a) variasi dalm penggunaan metode pembelajaran
b) variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar
c) variasi dalam pemberian contoh dan ilustrasi
d) variasi dalam interaksi dan kegiatan siswa
d.

Menjelaskan
Dalam Anitah (2009:7.55) ketrampilan menjelaskan dapat dikelompokkan
menjadi 2 bagian besar, yaitu ketrampilan merencanakan penjelasan dan
ketrampilan menyajikan penjelasan menurut Mulyasa (2006:80) menjelaskan
adalah mendiskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta,
dan data sesuai dengan waktu dan hukum – hukum yang berlaku.
Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki guru,
mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan
penjelasan. Ada dua komponen yang perlu diperhatikan antara lain
1. ketrampilan merencanakan penjelasan
Merencanakan penjelasan
merencanakan

isi

pesan

mencakup 2 subkomponen, yaitu

(materi)

dan

menganalisis

karakteristik

penerimaan pesan. Pada perencanaan isi pesan ada tiga hal penting yang
perlu diperhatikan antara lain (1) menganalisis masalah yang akan
dijelaskan secara keseluruhan , termasuk unsur – unsur yang terkait dalam
masalah itu, (2) menetapkan jenis hubungan antara unsur – unsur yang
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berkaitan tersebut , jenis hubungan dapat berupa perbedaan, pertentangan,
saling menunjang atau hubungan prasyarat, (3) menalaah hukum, rumus,
prinsip atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan dalam
menjelaskan
2. ketrampilan menyajikan penjelasan
Ketrampilan menyajikan penjelasan memegang peranan penting
dalam pelaksanaan rencana penjelasan yang baik. Anitah (2009:7.56)
menyebutkan bahwa kemampuan menyajikan penjelasan terdiri dari
beberapa komponen, antara lain :
a) kejelasan
Kejelasan dari suatu penjelasan tergantung dari berbagai faktor
seperti kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat
yang baik dan benar, penggunaan istilah – istilah yang sesuai dengan
perbendaharaan bahasa siswa, serta penggunaan waktu “diam sejenak”
untuk melihat reaksi siswa terhadap penjelasan yang diberikan.
b) penggunaan contoh dan ilustrasi
Suatu penjelasan akan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami
disertai dengan contoh dan ilustrasi yang tepat. Konsep yang sulit dan
kompleks dapat dipermudah dengan pemberian contoh dan ilustrasi yang
diambil dari kehidupan nyata para siswa. Contoh – contoh dapat berupa
contoh konkret dalam kehidupan, dapat pula berupa ilustrasi yang diambil
dari bidang lain yang kira – kira mudah dipahami oleh siswa.
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c) pemberian tekanan
Guru hendaknya memberi tekanan pada inti masalah yang
dijelaskan, serta membatasi diri dalam menyapaikan cerita – cerita
sampingan. Ada dua subketrampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam
memberikan tekanan, yaitu variasi gaya mengajar dan struktur sajian.
Variasi gaya mengajar memberi peluang bagi guru untuk mengubah suara
ketika mengucapkan butir – butir penting disertai mimik dan gerak yang
sesuai. Struktur sajian yang dibuat guru akan membantu siswa memahami
arah sajian/ penjelasan yang diberikan.
d) balikan
Tujuan utama guru dalam memberikan penjelasan adalah agar siswa
memahami masalah yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, selama
memberikan penjelasan, guru hendaknya meluangkan waktu untuk
memeriksa pemahaman para siswa dengan cara mengajukan pertanyaan
atau melihat ekspresi wajah siswa setelah mendengarkan penjelasan guru.
e. Membuka dan menutup pelajaran
Menurut Rusman (2013:80) membuka pelajaran adalah usaha atau
kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan pra-kondisi bagis
siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan
dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif
terhadap kegiatan belajar. Anitah (2009:8.6) menyebutkan beberapa
komponen yang harus dikuasai guru dalam membuka pelajaran adalah
sebagai berikut :
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1. menarik perhatian siswa melalui variasi gaya mengajar guru, alat bantu
mengajar, dan pola interaksi.
2. menimbulkan motivasi melalui, sikap yang hangat dan antusias,
menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, dan
memperhatikan minat siswa
3. memberi acuan dengan cara mengemukakan tujuan dan batas – batas
tugas, menyarankan langkah – langkah yang akan dilakukan, mengingat
masalah pokok yang akan dibahas, serta mengajukan pertanyaan –
pertanyaan.
4. membuat kaitan dengan cara mengaitkan materi baru dengan pengetahuan,
pengalaman, minat serta kebutuhan siswa.
Anitah (2009:8.9) juga menjelaskan beberapa komponen agar kegiatan
menutup pelajaran dapat berlangsung secara efektif antara lain :
1. meninjau kembali (review) dengan cara merangkum inti pelajaran dan
membuat ringkasan.
2. menilai (mengevaluasi) dengan cara tanya jawab secara lisan,
mendemosntrasikan ketrampilan, mengaplikasikan ide baru, menyatakan
pendapat tentang masalah yang dibahas, dan memberikan soal – soal
tertulis yang dikerjakan oleh siswa.
Menurut Rusman (2013:92) yang dimaksud dengan menutup pelajaran
adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan
pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
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menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat
pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.
f. Membimbing diskusi kelompok kecil
Menurut Mulyasa (2006:89) diskusi kelompok adalah suatu proses yang
teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk
mengambil kesimpulan dan memecahkan masalah. Hal – hal yang perlu
diperhatikan dalam membimbing diskusi adalah sebagai berikut (1)
memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, (2) memperluas
masalah atau urunan pendapat, (3) menganalisis pandangan siswa, (4)
meningkatkan partisipasi siswa, (5) menyebarkan kesempatan partisipasi, (6)
menutup diskusi.
g. Mengelola kelas
Usman (2013:89) menyaatakan bahwa pengelolaan kelas adalah
keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang
optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses
pembelajaran. Menurut Mulyasa (2006:91) pengelolaan kelas merupakan
keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan
mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Keterampilan
mengelola kelas memiliki komponen sebagai berikut:
1. penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal
a) Menunjukkan sikap tanggap dengan cara: memandang secara saksama,
mendekati, memberikan pernyataan, memberi reaksi terhadap gangguan
di kelas.

31

b) Membagi perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam
pembelajaran.
c) Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dalam
pembelajaran.
d) Memberi petunjuk yang jelas.
e) Memberi teguran secara bijaksana.
f) Memberi penguatan ketika diperlukan.
2. ketrampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang
optimal.
a) Modifikasi perilaku
b) Pengelolaan kelompok dengan cara (1) peningkatan kerjasama dan
keterlibatan, (2) menangani dan memperkecil masalah yang timbul.
c) Menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah.
h. Mengajar kelompok kecil dan perorangan
Dalam Anitah (2009:8.56) disebutkan bahwa ketrampilan mengajar
kelompok kecil dan perorangan terdiri dari 4 komponen pokok, yang
sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu komponen yang
berkaitan dengan penanganan orang dan tugas. Keempat ketrampilan tersebut
adalah sebagai berikut:
1. ketrampilan mengadakan pendekatan secara;
a) pribadi, dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap
kebutuhan siswa.
b) mendengarkan secara simpatik gagasan yang dikemukakan oleh siswa.
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c) memberikan respon positif terhadap buah pikir/ perasaan yang
dikemukakan siswa.
d) membangun hubungan saling mempercayai yang dapat diciptakan oleh
guru dengan berbagai cara.
e) menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa.
f) menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan.
g) berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman
2. ketrampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
a) memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas atau masalah
yang akan dipecahkan.
b) memvariasi kegiatan.
c) membentuk kelompok.
d) mengkoordinasi kegiatan.
e) membagi – bagi perhatian.
f) mengakhiri kegiatan.
3. ketrampilan membimbing dan memudahkan belajar.
a) memberikan penguatan yang sesuai
b) mengembangkan supervisi proses awal.
c) mengadakan supervisi proses lanjut.
4. ketrampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran.
a) membantu siswa menerapkan tujuan pelajaran.
b) membuat rencana kegiatan belajar bersama siswa.
c) berperan dan bertindak sebagai penasihat bagi siswa
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Adapun indikator keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model
mind mapping berbantuan media gambar dalam penelitian ini antara lain 1)
Melakukan pra kegiatan pembelajaran, 2) Menyampaikan apersepsi dan tujuan
pembelajaran, 3) Menyajikan media gambar, 4) Melakukan tanya jawab mengenai
media gambarl, 5) Menjelaskan materi IPS, 6) Membimbing siswa membentuk
kelompok, 7) Membimbing diskusi, 8) Membimbing kelompok membuat mind
mapping, 9) Membimbing presentasi, 10) Memberikan penguatan, 11) Menutup
pembelajaran.
2.1.2.2. Aktivitas Siswa
Belajar menurut Slameto (2010:2) adalah suatu proses yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Menurut Sardiman (2012:95) dalam belajar diperlukan aktivitas
karena prinsip belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku
sehingga belajar melakukan kegiatan. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang
bersifat fisik maupun mental. Dalam belajar kedua aktivitas itu saling berkaitan.
Aktivitas belajar banyak macamnya. Para ahli mencoba mengadakan
klasifikasi, antara lain Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2014:172) membagi
kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut:
a. kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati
eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau
bermain. Aktivitas siswa yang termasuk kegiatan-kegiatan visual dalam
penelitian ini adalah mengamati media gambar. Menurut Anitah (2009:6.6)
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media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat merangsang timbulnya
proses atau dialog mental pada diri siswa, dengan kata lain terjadi komunikasi
antara siswa dengan media atau secara tidak langsung tentunya antar siswa
dengan penyalur pesan (guru).
b. kegiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan, pertanyaan, memberi saran,
mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi. Aktivitas siswa yang termasuk
kegiatan-kegiatan lisan dalam penelitian ini adalah menanggapi apersepsi
guru, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan mind mapping dan
menyimpulkan pembelajaran. Anitah (2009:8.23) menyatakan bahwa manfaat
diskusi yaitu melatih siswa berpikir kritis dan berpartisipasi secara aktif.
Menurut Mulyasa (2006:88) meninjau kembali pelajaran yang telah
disampaikan dapt dilakukan dengan cara merangkum inti pelajaran atau
menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan,
kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan pokok – pokok materi yang telah
disajikan.
c. kegiatan-kegiatan

mendengarkan:

mendengarkan

penyajian

bahan,

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu
permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio. Aktivitas siswa yang
termasuk kegiatan-kegiatan mendengarkan dalam penelitian ini adalah
mengamati media gambar, menanggapi apersepsi guru dan bekerjasama dalam
kelompok membuat mind mapping. Anitah (2009:4.6) bahwa agar pikiran
siswa terfokus pada apa yang akan dibahas dalam pembelajaran, guru harus
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menyiasatinya untuk menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi
siswa pada pelajaran yang akan dilakukan.
d. kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa
karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau rangkuman, mengerjakan
tes, dan mengisi angket. Aktivitas siswa yang termasuk kegiatan-kegiatan
menulis dalam penelitian ini adalah bekerjasama membuat mind mapping.
e. kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, peta
dan pola. Aktivitas siswa yang termasuk kegiatan-kegiatan menggambar
dalam penelitian ini adalah bekerjasama membuat mind mapping.
f. kegiatan-kegiatan

metrik:

melakukan

percobaan,

memilih

alat-alat,

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan
(simulasi), menari, berkebun. Aktivitas siswa yang termasuk kegiatankegiatan metrik dalam penelitian ini adalah bekerjasama dalam kelompok
membuat mind mapping.
g. kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah,
menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat
keputusan. Aktivitas siswa yang termasuk kegiatan-kegiatan menggambar
dalam penelitian ini adalah menanggapi apersepsi guru.
h. kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan
sebagainya. Aktivitas siswa yang termasuk kegiatan-kegiatan emosional
dalam penelitian ini adalah kesiapan mengikuti pembelajaran dan tertib ketika
guru

mengelompokkan

siswa.

Menurut

Anitah

(2009:4.4)

kegiatan

pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar siswa.
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Kesiapan (readiness) belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar yang
sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar.
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa meliputi
kegiatan visual, kegiatan berbicara, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis,
kegiatan menggambar, kegiatan motorik , kegiatan mental, kegiatan emosional.
Siswa harus dilibatkan dalam setiap kegiatan proses pembelajaran, karena
dengan melibatkan kondisi belajar akan lebih efektif dan pembelajaran yang
dilaksanakan lebih bermakna bagi siswa.
Adapun indikator aktivitas siswa pada pembelajaran IPS menggunakan
model pembelajaran mind mapping dengan media gambar dalam penelitian ini
antara lain: 1) kesiapan mengikuti pembelajaran, 2) menanggapi apersepsi guru,
3) mengamati media gambar, 4) tertib ketika guru mengelompokkan siswa, 5)
menyampaikan hasil diskusi, 6) bekerjasama dalam diskusi kelompok membuat
mind mapping, 7) mempresentasikan mind mapping, 8) menyimpulkan
pembelajaran.
2.1.2.3. Hasil Belajar
Suprijono menjelaskan (2012:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Susanto
( 2014: 5) hasil belajar yaitu, perubahan – perubahan yang terjadi pada diri siswa,
baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari
kegiatan belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa
adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Karena
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belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk
memperoleh suatu perubahan perilaku yang relatif menetap.
Rifa’i dan Anni (2010:85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang
diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek
perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa.
Benyamin S.Bloom (dalam Rifa’i dan Anni 2010:86-91) menyampaikan 3
taksonomi ranah belajar, yaitu:
1. ranah kognitif, berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan
kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup enam kategori sebagai
berikut:
a) pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali
informasi (materi siswaan) yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan
ini meliputi pengingatan kembali tentang rentangan materi yang luas, mulai
dari fakta spesifik sampai teori yang kompleks. Pengetahuan mencerminkan
tingkat hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif.
b) pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari
materi peseta didikan. Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas
pengingatan materi sederhana, dan mencerminkan tingkat pemahaman
paling rendah.
c) penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi siswaan yang
telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit. Hal ini mencakup
penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-prinsip, dalil, dan
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teori. Hasil belajar di bidang ini memerlukan tingkat pemahaman yang lebih
tinggi daripada tingkat pemahaman sebelumnya.
d) analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam bagianbagian sehingga dapat dipahami struktur oganisasinya. Hasil belajar ini
mencerminkan tingkat intelektual lebih tinggi daripada pemahaman dan
penerapan.
e) sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam
rangka membentuk struktur yang baru. Hasil belajar bidang ini menekankan
perilaku kreatif, dengan penekanan dasar pada pembentukan struktur atau
pola-pola baru.
f) penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai
materi siswaan untuk tujuan tertentu.
2. ranah Afektif, berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, nilai. Kategori tujuan
ranah afektif adalah sebagai berikut:
a) penerimaan:

mengacu

pada

keinginan

siswa

untuk

menghadirkan

rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, dan
sebagainya).
b) penanggapan: hasil belajar di bidang ini adalah penekanan pada kemahiran
merespon (membaca materi), keinginan merespon (mengerjakan tugas
secara sukarela), atau kepuasan merespon (membaca untuk hiburan).
c) penilaian: berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek
fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. Hasil belajar di bidang ini
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dikaitkan dengan perilaku yang konsisten dan cukup stabil di dalam
membuat nilai yang dapat dikenali secara jelas.
d) pengorganisasian: hasil belajar ini dapat berkaitan dengan konseptualisasi
nilai (mengenali tanggung jawab setiap individu untuk memperbaiki
hubungan antar manusia).
e) pembentukan pola hidup: hasil belajar pada tingkat ini mencakup berbagai
aktivitas luas, namun penekanan dasarnya adalah pada kekhasan perilaku
siswa.
3. ranah Psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan
motorik dan syaraf, manipuasi objek, dan koordinasi syaraf.

Menurut

Elizabeth (dalam Rifa’I dan Anni, 2010:89) kategori jenis perilaku untuk ranah
psikomotorik adalah sebagai berikut:
a) persepsi: persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan
untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik.
b) kesiapan: kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu.
Kategori ini mencakup kesiapan mental dan jasmani.
c) gerakan terbimbing: gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal
di dalam belajar keterampilan kompleks meliputi peniruan dan mencobacoba
d) gerakan terbiasa: gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan kinerja dimana
gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat
dilakukan dengan sangat menyakinkan dan mahir.
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e) gerakan kompleks: gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran kinerja
dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks.
Kecakapan ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan dan yang
memerlukan energi minimum.
f) penyesuaian: berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat
baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai
dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah
baru.
g) kreativitas: mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk
disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu
Berdasarkan pemaparan mengenai hasil belajar, dapat disimpulkan hasil
belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah terjadi interaksi belajar
berupa pengetahuan, perubahan sikap, keterampilan yang akan terjadi secara
terus menerus. Hasil belajar diklasifikasikan ke dalam ranah kognitif, ranah
afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar dapat digunakan guru untuk
mengetahui sejauh mana penyampaian yang dapat diterima oleh siswa. Selain itu,
hasil belajar juga dapat digunakan guru sebagai kriteria dalam mencapai suatu
pembelajaran.
Dalam penelitian ini ranah kognitif akan di nilai menggunakan tes evaluasi
yang dilaksanakan diakhir siklus. Indikator pada ranah kognitif dalam penelitian
ini adalah (1) menjelaskan pengertian teknologi produksi, (2) menyebutkan jenis –
jenis teknologi produksi masa lalu dan masa kini, (3) membedakan teknologi
produksi masa lalu dan masa kini, (4) membandingkan kelebihan dan kelemahan
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teknologi produksi masa lalu dan masa kini, (5) menjelaskan pengertian teknologi
komunikasi, (6) menyebutkan jenis – jenis teknologi komunikasi masa lalu dan
masa kini, (7) membedakan teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini, (8)
membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi komunikasi masa lalu dan
masa kini, (9) menjelaskan pengertian teknologi transportasi, (10) menyebutkan
jenis – jenis teknologi transportasi masa lalu dan masa kini, (11) membedakan
teknologi transportasi masa lalu dan masa kini, (12) membandingkan kelebihan
dan kelemahan teknologi transportasi masa lalu dan masa kini.
Ranah afektif akan dinilai menggunakan instrumen sikap siswa, sikap yang
diharapkan muncul setelah pembelajaran IPS melalui model mind mapping
berbatuan media gambar antara lain tanggungjawab, toleransi, percaya diri, dan
kerjasama.
Ranah psikomotorik akan di nilai menggunakan rubrik penilaian ketika
siswa membuat mind mapping mengenai materi “Perkembangan teknologi”
Penilaian juga dilakukan menggunakan penilaian produk. Menurut Jihad (2012:
111) penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas
suatu produk. pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap yaitu 1) tahap
persiapan, 2) tahap pembuatan produk (proses), 3) tahap penilaian produk
(appraisal).
Adapun indikator penilaian hasil belajar siswa dalam penelitian ini
meliputi:
1) tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan siswa dalam merencanakan,
menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain mind mapping.
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2) tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan siswa
dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik pembuatan mind
mapping.
3) tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian mind mapping yang
dihasilkan siswa.
2.1.3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
2.1.3.1 Pengertian IPS
Menurut Gunawan (2013: 17) hakekat IPS adalah telaah tentang manusia
dan dunianya. Sedangkan menurut Susanto (2013: 137), Ilmu Pengetahuan Sosial,
yang sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji
berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang
dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang
mendalam kepada siswa, khusunya di tingkat dasar dan menengah. Luasnya
kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan yang beraspek majemuk baik
hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun politik, semuanya
dipelajari dalam ilmu sosial ini. Dijelaskan pula oleh Sardjiyo dkk (2009:1.26)
bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, gejala
dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan
atau satu perpaduan.
Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan
ketrampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini
mungkin. Hakekat IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang
berdasarkan realita kondisi sosial yang ada dilingkungan siswa, sehingga dengan
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mememberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang
baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.
Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat meniympulkan bahwa IPS
adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang seperangkat peristiwa,
fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial di tengah
kehidupan masyarakat, sehingga IPS dapat digunakan sebagai media pelatihan
bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin.
2.1.3.2

Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Menurut Taneo (2010:1.45) menjelaskan bahwa kehidupan manusia dalam
masyarakat atau manusia dalam konteks sosial yang menjadi ruang lingkup IPS,
merupakan cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, dalam proses
pembelajarannya harus dilakukan bertahap – berkesinambungan sesuai dengan
perkembangan kemampuan siswa dan lingkup objek formal IPS. Selanjutnya
Taneo (2010: 1.36) juga menyebutkan bahwa IPS sebagai program pendidikan
ruang lingkupnya sama yakni berhubungan dengan manusia sebagai anggota
masyarakat dan dilengkapi dengan nilai – nilai yang menjadi karakteristik
program pendidikannya. Untuk itu IPS sebagai program pendidikan tidak hanya
terkait dengan nilai tapi wajib mengembangkan nilai tersebut.
Ruang lingkup IPS menurut Sardjiyo (2009: 1.27) adalah hal – hal yang
berkenan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan
manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut BSNP (2007: 575) ruang lingkup
IPS meliputi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1. manusia, tempat, dan lingkungan
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2. waktu, keberlanjutan, dan perubahan
3. sistem sosial dan budaya
4. perilaku ekonomi dan kesejahteraan
Berdasarkan uraian diatas ruang lingkup IPS adalah semua aspek
kehidupan manusia yang meliputi manusia, tempat, dan lingkungan; waktu,
keberlanjutan, dan perubahan sistem sosial dan budaya; perilaku ekonomi dan
kesejahteraan.
Ruang lingkup pembelajaran IPS di kelas IV semester II adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Standar Isi kelas IV SD/MI Semester II
Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya
alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi
di
lingkungan
kabupaten/kota
dan
provinsi

Kompetensi Dasar
2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan
dengan sumber daya alam dan potensi lain di
daerahnya
2.2 Mengenal
pentingnya koperasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,
komunikasi,
dan transportasi serta
pengalaman menggunakannya
2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya
(Sumber: Standar Isi Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD/MI Semester II)
Kegiatan penelitian ini melaksanakan perbaikan kualitas pembelajaran

pada Standar Kompetensi 2. Mengenal Sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan
kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. dan Kompetensi
Dasar 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan
transportasi serta pengalaman menggunakannya. Indikator 1) menjelaskan
pengertian teknologi produksi, 2) menyebutkan jenis – jenis teknologi produksi
masa lalu dan masa kini, 3) membedakan teknologi produksi masa lalu dan masa
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kini, 4) membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi produksi masa lalu
dan masa kini, 5) menjelaskan pengertian teknologi komunikasi, 6) menyebutkan
jenis – jenis teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini, 7) membedakan
teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini, 8) membandingkan kelebihan dan
kelemahan teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini, 9) menjelaskan
pengertian teknologi transportasi, 10) menyebutkan jenis – jenis teknologi
transportasi masa lalu dan masa kini, 11) membedakan teknologi transportasi
masa lalu dan masa kini, 12) membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi
transportasi.
2.1.3.3 Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Menurut Susanto (2013: 144) pendidikan IPS sebagai bidang studi yang
diberikan pada jenjang pendidikan di lingkungan persekolahan, bukan hanya
memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap
serta ketrampilan dalam kehidupan siswa di masyarakat, bangsa, dan negara
dalam berbagai karakteristik. Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk
mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di
masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan
yang terjadi, dan trampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari – hari baik
yang menimpa diri sendiri maupun yang menimpa masyarakat.
Menurut Nur Hadi dalam Susanto (2013: 146) menyebutkan bahwa ada
empat tujuan pendidikan IPS, yaitu: knowledge, skill, attitude, dan value. Tujuan
utama pendidikan IPS adalah mengenal diri mereka sendiri dan lingkungannya,
untuk membentuk dan mengembangkan pribadi warga yang baik (good
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citizenship).

Secara

khusus,

tujuan

pendidikan

IPS

di

sekolah

dapat

dikelompokkan menjadi empat komponen, sebagaiman yang dikemukakan oleh
Chapin & Messick dalam Susanto (2013: 147), yaitu (1) memberikan kepada
siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat
pada masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, (2) menolong siswa untuk
mengembangkan ketrampilan untuk mencari dan mengolah atau memproses
informasi, (3) menolong siswa untuk mengembangkan nilai/ sikap demokrasi
dalam kehidupan bermasyarakat; dan (4) menyediakan kesempatan kepada siswa
untuk berperan serta dalam kehidupan sosial. Keempat tujuan ini tidak terpisah
atau berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan.
Jadi tujuan IPS adalah mengenalkan siswa kepada diri mereka sendiri dan
lingkungannya, serta memberikan ketrampilan dan pengetahuan dalam kehidupan
masyarakat pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga
siswa dapat membentuk dan mengembangkan pribadi warga yang baik.
2.1.3.4 Pembelajaran IPS di SD
Menurut Gunawan (2013:82) pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di
SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6 – 12 tahun. Anak
dalam kelompok usia 7 – 11 tahun menurut Piaget berada dalam perkembangan
kemampuan intelektual pada tingkatan kongkrit operasional. Mereka memandang
dunia dalam keseluruhan yang utuh. Yang mereka pedulikan adalah sekarang
(konkrit) bukan masa depan yang belum mereka pahami (abstrak). Padahal, bahan
materi IPS penuh dengan pesan – pesan yang bersifat abstrak.
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Berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji untuk memungkinkan
konsep – konsep abstrak itu dipahami anak. Melalui percontohan dengan gerak
tubuh, gambar, bagan, peta, grafik, lambang, keterangan lanjut atau elaborasi
dalam kata – kata yang dapat dipahami siswa. Itulah sebabnya IPS SD bergerak
dari yang kongkrit ke yang abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan
yang semakin meluas (expanding environment approach) dengan memulai dari
yang mudah ke yang sukar, dari yang sempit menjadi lebih luas dan seterusnya.
2.1.3.5 Karakteristik IPS di SD
Menurut Hidayati (2008:1.26) karena IPS terdiri dari disiplin ilmu – ilmu
sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri – ciri khusus atau
karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya. Untuk
membahas karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan. Berikut ini
dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya.
2.1.3.5.1 Materi IPS SD
Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu
dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial budaya). Materi IPS digali
dari segala aspek kehidupan praktis sehari – hari di masyarakat. Ada 5 macam
sumber materi IPS antara lain:
a. segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi disekitar anak sejak dari
keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan
dunia dengan berbagai permasalahannya.
b. kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan,
produksi, komunikasi, transportasi.
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c. lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan
antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai
yang terjauh.
d. kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang
dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai terjauh, tentang tokoh – tokoh
dan kejadian – kejadian besar.
e. anak sebagai sumber materi meliputi segi, dari makanan, pakaian, permainan,
keluarga.
Jadi materi IPS SD adalah semua yang ada dan terjadi di dalam masyarakat,
baik yang bersumber dari keluarga hingga lingkungan yang besar seperti negara
dan dunia, kegiatan manusia, keadaan geografi dan budaya, dan perkembangan
kehidupan.
2.1.3.5.2 Strategi Penyampaian Pengajaran IPS
Menurut Gunawan (2013:82) berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji
untuk memungkinkan konsep – konsep abstarak IPS dapat dipahami anak. Bruner
memberikan pemecahan untuk mengkonkritkan yang abstrak itu dengan enactive,
iconic, dan symbolic melalui percontohan dengan gerak tubuh, gambar, bagan,
peta, grafik, lambang , keterangan lanjut, atau elaborasi dalam kata – kata yang
dipahami siswa. Itulah sebabnya IPS SD bergerak dari yang kongkrit ke yang
abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas
(expanding environment approach) dengan memulai dari yang mudah ke yang
sukar, dari yang sempit menjadi lebih luas dan seterusnya
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Menurut Hidayati (2008:1.27) strategi tersebut didasarkan pada asumsi
bahwa anak pertama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan
dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya bertahap dan sistematis
bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian
mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur – unsur dunia lebih
luas.
2.1.3.5.3 Evaluasi Pembelajaran IPS SD
Menurut Sardjiyo (2008:8.2) Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses
sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program.
Menurut Sumaatmadja (2008:1.43) evaluasi pembelajaran IPS yang memenuhi
syarat mencapai tujuan yang sebaik – baiknya, harus berlandaskan asas evaluasi
yang meliputi (1) asas komprehensif atau asas keseluruhan, (2) asas kontinuitas
atau asas kesinambungan, dan (3) asas objektif. Asas komprehensif pada evaluasi
pembelajaran IPS, menentukan bahwa syarat evaluasi itu harus meliputi
penguasaan materi (pengetahuan), kecakapan (kecerdasan), keterampilan,
kesadaran dan sikap mentalnya. Asas kontinuitas pada evaluasi pembelajaran IPS
mempersyaratkan bahwa evaluasi itu wajib dilakukan secara berkesinambungan
mulai dari sebelum (pra) proses pembelajaran, tengah-tengah (mid) proses
berlangsung, dan setelah (pasca) proses tersebut berakhir. Asas objektif pada
evaluasi pembelajaran IPS mempersyaratkan bahwa evaluasi itu menilai dan
mengukur apa adanya.
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Evaluasi pembelajaran IPS secara menyeluruh, meliputi bentuk-bentuk tes
dan nontes. Ke dalam tes, termasuk tes objektif, tes esai (uraian), dan tes lisan.
Sedangkan ke dalam nontes, meliputi tugas dan penampilan.
2.1.4. Model Pembelajaran Mind Mapping
2.1.4.1. Pengertian Model Pembelajaran
Suprijono (2012:45) model pembelajaran merupakan landasan praktik
pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang
dirancang

berdasarkan

analisis

terhadap

implementasi

kurikulum

dan

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran juga dapat
diartikan sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran dapat pula
didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.
Merujuk pemikiran Joyce dalam Suprijono (2012:46) melalui model pembelajaran
guru dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, ketrampilan, cara
berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagi
pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan
aktivitas belajar mengajar.
Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran adalah pedoman yang dirancang untuk merencanakan pembelajaran
di kelas sehingga dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide,
ketrampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide.
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2.1.4.2. Model Pembelajaran Mind Mapping
Mapping disebut juga dengan mind mapping. Mapping adalah teknik
pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana
grafis lainnya untuk membentuk kesan (Swadarma, 2013: 2). Mapping adalah cara
mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah dan berdaya guna karena
dilakukan dengan cara memetakan pikiran – pikiran kita. Selanjutnya, mapping
juga dapat dijelaskan sebagai sistem berpikir yang terpencar (radiant thinking)
sehingga dapat mengembangkan ide dan pemikiran ke segala arah, divergen, dan
melihatnya secara utuh dalam berbagai sudut pandang. Menurut Olivia (2014: X)
dengan menggunakan mind mapping penulisan catatan akan lebih menarik secara
visual sehingga bisa membantu kita mengelola informasi saat kita terima, bisa
menambahkan kaitan dan asosiasi baru, serta menjadikan informasi lebih lama
bertahan dalam ingatan.
Pada umumnya catatan dibuat berbentuk kalimat – kalimat yang disusun
secara linier ke bawah atau yang disebut linear note, cara seperti ini memiliki
berbagai kelemahan diantaranya adalah (1) monoton, membosankan dan kaku, (2)
sulit untuk melihatnya secara utuh, (3) hanya terpusat pada otak kiri, (4) sukar
untuk mencari kata kunci dan melihat hubungan antar sub – sub bagian.
Umumnya siswa cenderung membuat catatan dalam bentuk linier dan panjang
sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mencari pokok ataupun poin – poin
materi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam metode konvensional siswa tidak
banyak terlibat dari segi berpikir dan bertindak. Siswa hanya menerima informasi
yang telah diberikan oleh guru tanpa adanya keterlibatan secara psikomotoriknya.
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Berdasarkan uraian – uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa mind
mapping adalah suatu cara mencatat menarik yang membutuhkan daya imajinasi
dan kreativitas pembuatnya. mapping memiliki visual yang menarik sehingga
dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa.
Swadarma (2013: 8) menyebutkan beberapa kegunaan mapping antara lain :
a. menyeleksi informasi berdasarkan sesuatu yang dianggap penting dan sesuai
dengan tujuan.
b. membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang mungkin.
c. Mempercepat dan menambah pemahaman pada saat pembelajaran karena dapat
melihat keterkaitan antar topik yang satu dengan yang lainnya.
d. mengasah kemampuan kerja otak karena mapping penuh dengan unsur
kreativitas.
Aturan dalam pembuatan gambar meliputi :
a. gunakanlah kertas putih polos berorientasi landscape.
b. gunakanlah spidol warna – warni dengan jumlah warna sekitar 2 – 7 warna,
dan tiap cabang berbeda warna.
c. buatlah garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju ujung
d. pada cabang utama yang dimulai dari tengah menggunakan huruf kapital,
sedangkan pada cabang menggunakan huruf kecil. Posisi antara garis dan huruf
pun sama panjang.
e. keyword merupakan kata yang mewakili pesan yang ingin disamoaikan.
Sebaiknya keyword jangan terlalu panjang sebab hal – hal yang penting saja
yang harus ditulis.
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f. key image adalah kata bergambar yang mempermudah kita untuk mengingat.
g. prinsip mapping adalah radiant thingking, jadi tema besar ditengah kertas akan
memancar kesegala arah.
2.1.4.3. Kegunaan Model Pembelajaran Mind Mapping
Menurut Swadarma (2013:8) mind mapping memiliki beberapa kegunaan
antara lain:
a. membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang mungkin.
b. dapat melihat gambaran besar dari suatu gagasan, sehingga membantu otak
bekerja terhadap gagasan tersebut.
c. menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula rumit, panjang dan tak
mudah dilihat menjadi lebih mudah.
d. mempercepat dan menambah pemahaman pada saat pembelajaran karena dapat
melihat keterkaitan antar topik yang satu dengan yang lainnya.
e. mengasah kemampuan kerja otak karena mapping penuh dengan unsur
kreativitas.
f. memudahkan untuk melihat kembali sekaligus mengulang – ulang ide dan
gagasan
Dari beberapa kegunaan model pembelajaran mind mapping tersebut dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran mind mapping mampu mengasah
kemampuan berpikir siswa serta mengasah kreativitas siswa. Melalui mind
mapping siswa akan mampu membuat catatan yang menarik sehingga minat
belajar meningkat.
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2.1.4.4. Kelebihan Model Pembelajaran Mind Mapping
Menurut Swadarma (2013:9) model pembelajaran mind mapping memiliki
beberapa kelebihan antara lain: 1) Meningkatkan kinerja manajemen, 2)
Memaksimalkan kinerja kerja otak, 3) Saling berhubungan satu sama lain
sehingga makin banyak ide dan informasi yang dapat disajikan, 4) Memacu
kreativitas, sederhana, dan mudah dikerjakan, 5) Sewaktu – waktu dapat me-recall
data yang ada dengan mudah, 6) Menarik dan eye catching, 7) Dapat melihat
sejumlah data dengan mudah.
Dari beberapa kelebihan model pembelajaran mind mapping tersebut dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan
ketrampilan guru dan aktivitas siswa sehingga hasil belajar siswa dapat
meningkat.
2.1.5. Media Gambar
2.1.5.1. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah
berati tengah, perantara dan pengantar. Media adalah perantara atau pengantar
pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely dalam Hamdani
(2011: 72) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah
manusia, materi, atau kejadian yang membangn kondisi yang membuat siswa
mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. AECT (Association of
Education

and

Communication

Technology)

mengatakan

bahwa

media

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyampaikan
pesan pembelajaran. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar
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atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa,
yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah
media yang membawa pesan – pesan informasi yang bertujuan instruksional atau
mengandung maksud – maksud pengajaran.
Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang
siswa untuk terjadinya proses belajar. Hamdani (2011:244) manyatakan bahwa
media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan
perangkat lunak yang mengandung pesan. Media tidak hanya berupa alat atau
bahan, tetapi juga hal – hal lain yang memungkinkan siswa untuk memperoleh
pengetahuan. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media
pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan
data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan
memadatkan informasi.
Kustandi dan Sutjipto (2013: 8) menyebutkan bahwa media pembelajaran
adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk
memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan
pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran adalah sarana
untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya
bentuk – bentuk media tersebut, maka guru harus dapat memilihnya dengan
cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan
bahwa media pembelajaran adalah alat yang berperan sebagai penyampai pesan
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atau inti pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dengan lebih baik dan sempurna.
2.1.5.2. Manfaat Media Pembelajaran
Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Selain itu,
merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari, selain memberikan
rangsangan belajar baru. Media yang baik akan mengaktifkan siswa dalam
memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan
praktik – praktik yang benar. Secara lebih khusus, tentang manfaat media, Kemp
dan Dayton dalam Hamdani (2011:73) mengidentifikasikan antara lain (a)
penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, (b) proses pembelajaran
menjadi lebih jelas dan menarik, (c) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif,
(d) efisiensi dalam waktu dan tenaga, (e) meningkatkan kualitas hasil belajar
siswa, (f) memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan
saja, (g) media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses
belajar, (h) mengubah peran guru ke arah yang lebih positif produktif.
Tiga kelebihan kemampuan media adalah sebagai berikut:
a. kemampuan fiksatif , artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan
kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau
kejadian dapat digambarkan, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian disimpan,
dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti
kejadian aslinya.
b. kemampuan manipulatif , artinya media dapat menampilkan kembali objek
atau kejadian dengan berbagai perubahan (manipulasi) sesuai keperluan,
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misalnya ukuran, kecepatan, warnanya diubah, serta dapat pula diulang – ulang
penyajiannya.
c. kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar
jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau
radio.
Kustandi & Sutjipto (2013: 23) menyimpulkan beberapa manfaat praktis
dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar menurut
beberapa ahli, antara lain (1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian
pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan
hasil belajar, (2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan
perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih
langsung anatara siswa dan lingkungannya.
Berdasarkan uraian – uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa media
pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan
motivasi belajar dan memperjelas penyampaian pesan dan informasi sehingga
hasil belajar siswa dapat meningkat.
2.1.5.3. Jenis Media Pembelajaran
Menurut Hamdani (2011: 248) media pembelajaran dikelompokkan menjadi
tiga, yaitu :
a. media visual
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan
indra penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk
membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual terdiri atas
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media yang tidak dapat diproyeksikan (non – projected visuals) dan media yang
dapat diproyeksikan (project visual).
b. media audio
Media audio adalah media yang mengadung pesan dalam bentuk auditif
(hanya bisa di dengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar.
c. media audio visual
Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual.
Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin
lengkap dan optimal.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media ada 3
yaitu media visual, media audio dan media audio visual. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan media gambar yang termasuk dalam media visual sebagai
penunjang penerapan

model

mind

mapping.

Tujuannya

adalah

untuk

meningkatkan aktivitas siswa sehingga siswa aktif dan termotivasi dalam proses
pembelajaran.
2.1.5.4. Media Gambar
Menurut Hamdani (2011:250) media gambar termasuk dalam media visual.
Diantara media pendidikan, gambar atau foto adalah media yang paling umum,
yang dapat dimengerti, dan dapat dinikmati di mana – mana. Menurut Daryanto
(2012:109) gambar merupakan salah satu media pengajaran yang amat dikenal di
dalam setiap kegiatan pengajara. Hal itu disebabkan kesederhanaanya, tanpa
memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya.
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Gambar dapat digunakan baik, baik untuk tujuan pengajaran individual, kelompok
kecil, maupun untuk kelompok besar.
Kustandi (2013) menyatakan bahwa gambar adalah media pembelajaran
yang sering digunakan. Media ini merupakan bahasa yang umum, dapat
dimengerti, dan dinikmati oleh semua orang dimana – mana. Gambar atau foto
berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera
penglihatan.
Berdasarkan uraian di atas media gambar adalah media pendidikan yang
paling umum dan paling mudah digunakan, hal ini disebabkan oleh
kesederhanaannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media gambar
untuk mendukung model mind mapping dalam peningkatan kualitas pembelajaran
IPS.
2.1.5.5. Kelebihan Media Gambar
Beberapa kelebihan dari penggunaan media gambar dalam pembelajaran
menurut Daryanto (2012:110) antara lain:
1. mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis tanpa
memerlukan perlengkapan apa – apa.
2. harganya relatif murah daripada jenis – jenis media pengejaran lainnya.
3. gambar dapat dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai jenjang
pengajaran dan berbagai disiplin ilmu.
4. gambar dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi lebih
realistik.

60

2.1.6. Penerapan Pembelajaran Melalui Model Mind Mapping Berbantuan
Media Gambar
Sebuah kelas dikatakan menggunakan model mind mapping berbantuan
media gambar, jika menetapkan komponen utama pembelajaran efektif ini dalam
pembelajarannya. Penerapan model mind mapping berbantuan media gambar
dalam pembelajaran IPS langkah-langkahnya sebagai berikut:
11. guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
12. guru memberi penjelasan materi IPS mengenai perkembangan teknologi
melalui media gambar.
13. guru mengemukakan permasalahan yang akan di tanggapi siswa.
14. membentuk kelompok yang anggotanya 2 - 3 orang.
15. tiap kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi.
16. tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya
guru

mencatat

hasil

diskusinya,

guru

mencatat

di

papan

dan

mengelompokkan sesuai kebutuhan guru.
17. guru menunjukkan contoh mind mapping.
18. dari data – data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan dalam bentuk
mind mapping sesuai dengan kreasi mereka.
19. guru menunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan mind mapping.
20. di akhir pembelajaran guru dan siswa melakukan review pembelajaran yang
telah dilakukan.
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2.1.7. Teori yang Mendasari Penerapan Model Mind Mapping
2.1.7.1. Teori Belajar Fase Gagne
Swadarma (2013:43) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan –
kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat
diamati melalui penampilan siswa. Terdapat delapan fase belajar menurut Gagne
yaitu:
a. fase receiving stimulus situation
Pada fase ini siswa memperhatikan stimulus tertentu lalu memahami stimulus
tersebut untuk kemudian menafsirkan kembali dengan berbagai macam cara.
b. fase stage of acquition
Pada fase ini siswa akan dapat memperoleh informasi yang belum pernah
diterima sebelumnya dengan menghubungkan informasi yang ada dengan
pengetahuan sebelumnya.
c. fase storage
Fase ini adalah fase penyimpanan informasi, informasi ada yang tersimpan
dalam jangka pendek ada pula dalam jangka panjang.
d. fase recall
Fase ini adalah fase mengingat kembali atau me-recall informasi yang ada
dalam memori.
e. fase motivasi
Pada fase ini biasanyan guru akan memotivasi siswa agar lebih giat belajar.
f. fase generalisasi
Adalah fase transfer informasi, ini adalah fase yang kritis sebab menentukan
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mengerti atau tidakkah siswa.
g. fase penampilan
Adalah fase dimana siswa harus memperlihatkan sesuatu penampilan seperti
memberi beberapa contoh atau presentasi.
h. fase umpan balik
Fase ini dilakukan setelah fase penampilan dilakukan, dengan memberikan
umpan balik penampilan sebelumnya.
Terdapat beberapa kesesuaian antara teori belajar fase Gagne dengan penerapan
pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan media gambar, antara
lain yaitu:
a) pada fase recall, Gagne menyarankan agar informasi yang ada dalam memori
kita harus terorganisasi dengan baik, diatur dengan rapi dan dikelompokkan
berdasarkan kategori tertentu agar informasi tersebut tidak mudah hilang. Hal
tersebut dapat dipermudah dengan penggunaan mind mapping yang ditulis
dengan terstruktur dan berdasarkan keyword.
b) pada fase penampilan, siswa harus memperlihatkan kemampuannya. Hal ini
sangat cocok dengan presentasi siswa tentang mapping yang mereka buat.
c) pada fase storage (penyimpanan) ada segudang informasi yang perlu disimpan
siswa, informasi tersebut dapat berasal dari medi gambar yang disajikan guru
hingga isi dari mind mapping.

2.2. KAJIAN EMPIRIS
Beberapa hasil penelitian memperkuat peneliti melakukan penelitian melalui
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model mind mapping berbantuan media gambar dalam meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS. Adapun penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Nurfaidah dkk pada tahun 2014 dengan
judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif
Berbantuan Media Gambar di Kelas IV SD Inpres 15 Wara Pantoloan”
menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 73,91%
dan daya serap klasikal 67,39%. Pada tindakan siklus II diperoleh ketuntasan
klasikal 86,95% dan daya serap klasikal 82,60%. Hal ini berarti pembelajaran
pada siklus II telah memenuhi indikator keberhasilan dengan nilai daya serap
klasikal minimal 65% dan ketuntasan belajar klasikal minimal 80%. Berdasarkan
nilai rata-rata daya serap klasikal dan ketuntasan belajar klasikal pada kegiatan
pembelajaran siklus II. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
dengan berbantuan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV
SD Inpres 15 Wara Pantoloan. (Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol.5, No.5,
Universitas Tadulako)
Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati tahun 2013 dengan judul “Upaya
Peningkatan Hasil Belajar Siswa pad Mata Pelajaran IPA Melalui Penggunaan
Media Gambar di Kelas IV SD Inpres Banpres Posona” penelitian menunjukkan
melalui penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil
penelitian pada siklus I menunjukkan siswa yang tuntas baik sebanyak 11 (55%)
dari 20 siswa, tuntas cukup sebanyak 4 (20%) dari 20 siswa, tuntas klasikal 75%,
pada siklus II siswa yang tuntas secara baik 16 (80%) dari 20 siswa, tuntas secara
cukup 2 (20%) dari 20 siswa, tuntas klasikal 100%. Berdasarkan hasil penelitian
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ini disimpulkan bahwa dengan penggunaan media gambar dapat meningkatkan
hasil belajar siswa Kelas IV SD Inpres Banpres Posona. (Jurnal Kreatif Tadulako
Online Vol. 1, No. 2, Universitas Tadulako)
Penelitian yang dilakukan oleh Arsawati pada tahun 2014 dengan judul
“Peningkatan Aktivitas Pembelajaran IPS Menggunakan Media Gambar pada
Peserta Didik Kelas V SDN 12 Pontianak Timur” penelitian menunjukkan melalui
penggunaan media gambar aktivitas siswa dapat meningkat. Terlihat dari data
hasil penelitian diperoleh penilaian kemampuan guru dalam merencanakan
pembelajaran pada siklus I rata-rata 3,80 dan pada siklus II rata-rata 4. Penilaian
kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I rata-rata 3,89
dan pada siklus II rata-rata 3,98. Persentase aktivitas pembelajaran peserta didik
pada siklus I untuk aktivitas fisik 86%, aktivitas mental 64%, aktivitas emosional
78,67% dan pada siklus II untuk aktivitas fisik 94%, aktivitas mental 77%, dan
aktivitas emosional 88%. Penilaian hasil belajar peserta didik diperoleh pada
siklus I rata-rata 72,24 dan pada siklus II rata-rata 81,2. Simpulan dari penelitian
ini adalah penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial pada peserta didik kelas V Sekolah Dasar Negeri 12
Pontianak Timur. (Jurnal Vol.3, No. 2)
Penelitian Giyarni pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Metode Mind
Map untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pelajaran PKN” membuktikan
bahwa penerapan metode mind map dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam
pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Trombol II Mondokan, Sragen.
Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran
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PKn, yaitu: pada kondisi awal pra-siklus masih rendah, jumlah siswa yang aktif
sejumlah 1 siswa dari 14 siswa dengan persentase 7,14%. Kondisi tersebut dapat
ditingkatkan pada siklus I dengan ketuntasan klasikalnya 64,29% atau 9 siswa
telah aktif dalam pembelajaran. Pada siklus II, keaktifan siswa dalam pembejaran
PKn dapat ditingkatkan lagi hingga nilai ketuntasan klasikalnya sebesar 89,29%
atau 12 siswa dari sejumlah 14 siswa. (Jurnal Mahasiswa PGSD Vol.3, No. 4
(2015) Universitas Sebelas Maret)
Penelitian yang dilakukan oleh Hananta Wisnu Hermawan pada tahun 2014
dengan judul “Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan
Pemahaman Konsep Energi Alternatif” penelitian ini menunjukkan bahwa melalui
penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep energi
alternatif. Hal ini dibuktikan dengan data-data sebagai berikut: pada tindakan
prasiklus nilai rata-rata pemahaman konsep energi alternatif siswa 64,44, siklus I
nilai rata-rata pemahaman konsep energi alternatif siswa 74,15, dan siklus II nilai
pemahaman konsep energi alternatif siswa 81,76. Jumlah siswa yang nilai
pemahaman konsep energi alternatif memenuhi KKM (≥ 70) pada prasiklus hanya
14 siswa atau 52,94%. Pada siklus I jumlah siswa yang nilai pemahaman konsep
energi alternatif memenuhi KKM (≥ 70) meningkat menjadi 25 siswa atau
73,53%. Pada siklus II jumlah siswa yang nilai pemahaman konsep energi
alternatif memenuhi KKM (≥ 70) kembali meningkat menjadi 32 siswa atau
94,12%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui adanya peningkatan nilai
pemahaman konsep energi alternative dari prasiklus ke siklus II sebesar 17,32.
Sedangkan peningkatan ketuntasan siswa dari prasiklus sampai siklus II sebesar
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41,18%. Dengan demikian, secara klasikal telah mencapai ketuntasan yang
ditargetkan yaitu indikator kinerja 80%. (Jurnal Mahasiswa PGSD Vol. 2, No. 3
(2015) Universitas Sebelas Maret)
Penelitian yang dilakukan oleh Aysegul Seyihoglu dkk pada tahun 2010
dengan judul The Views of the Teachers about the Mind Mapping Technique in
the Elemntary Life Science and Social Studies Lessons Bassed on the
Constructivist Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mind mapping
mampu meningkatkan hasil belajar siswa. ( Educational Sciences: Theory and
Practice, Vol.10, No.3)
Penelitian yang dilakukan oleh Özgül Keleş pada tahun 2012 dengan judul
“Elementary Teachers’ Views on Mind Mapping” menujukkan bahwa melalui
penerapan mind mapping dapat meningkatkan keterampilan guru, perencanaan,
dan hasil evaluasi siswa, serta membuat pembelajaran menjadi lebih
menyenangkan. (International Journal of Education Vol. 4, No. 1. Macrothink
Institute)
Jurnal internasional oleh Omid Akbari pada tahun 2008 dengan judul
“Teaching Vocabulary Items through Contextualization and Picture to
Elementary Iranian EFL Students” menunjukkan penggunaan media gambar
dapat meningkatkan kosakata siswa. (The Asian EFL Journal Quartely Vol. 10,
No. 3 hal 53. University Putra)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model
pembelajaran mind mapping dan media gambar menunjukkan adanya peningkatan
kualitas pembelajaran. Selanjutnya kajian empiris tersebut menjadi landasan
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peneliti untuk memperkuat peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan
judul “Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar Untuk
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IVA SDN Wonosari 02
Kota Semarang”

2.3. KERANGKA BERPIKIR
Penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 Kota
Semarang adalah guru pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa
kurang aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga belum memanfaatkan media
pembelajaran, sehingga kurang menarik perhatian siswa. Siswa belum terbiasa
memunculkan ide-ide dan kreativitas mereka, selain itu siswa kurang tertarik dan
memperhatikan materi pembelajaran.
Akibatnya sebagian hasil belajar siswa masih berada di bawah KKM yang
telah ditetapkan yaitu 65. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa
mengalami ketuntasan belajar sebesar 47,22% yaitu 17 dari 36 siswa, dengan
kata lain, siswa yang belum tuntas sebesar 52,78% yaitu 19 dari 36 siswa.
Kondisi seperti ini memerlukan suatu perbaikan, untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar melalui penerapan model pembelajaran mind mapping berbantuan media
gambar. Bagan 2.1 kerangka berpikir mengenai kondisi awal pembelajaran,
pemberian tindakan serta kondisi akibat yang dicapai.
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Kondisi awal

1. Guru kurang variatif dalam penggunaan model dan media
yang dapat menarik perhatian siswa mengikuti
pembelajaran.
2. Siswa belum memunculkan ide-ide yang berkaitan dengan
materi dengan baik, kurang antusias dan aktif dalam
pembelajaran, siswa kurang mengembangkan
kreatifitasnya
3. Hasil belajar peserta didik 52,78 % di bawah KKM
1.
2.

Pelaksanaan
Tindakan

Kondisi akhir

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
Guru memberi penjelasan materi IPS mengenai
perkembangan teknologi melalui media gambar.
3. Guru mengemukakan permasalahan yang akan di
tanggapi siswa.
4. Membentuk kelompok yang anggotanya 2- 3 orang.
5. Tiap kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi.
6. Tiap kelompok ( atau diacak kelompok tertentu) membaca
hasil diskusinya guru mencatat hasil diskusinya, guru
mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai
kebutuhan guru.
7. Guru menunjukkan contoh mind mapping.
8. Dari data – data di papan, siswa diminta membuat
kesimpulan dalam bentuk mind mapping sesuai dengan
kreasi mereka.
9. Guru menunjuk beberapa kelompok untuk
mempresentasikan mind mapping.
10. Di akhir pembelajaran guru dan siswa melakukan review
pembelajaran yang telah dilakukan.
1. Ketrampilan guru meningkat minimal baik yaitu skor
27,5 ≤ skor < 35,75
2. Aktivitas siswa meningkat minimal baik yaitu skor 20 ≤
skor < 26
3. Hasil belajar siswa meningkat dengan ketuntasan belajar
individual sebesar ≥ 65 dan ketuntasan klasikal sampai
75%
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2.4.

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: dengan menerapkan model mind mapping
berbantuan media gambar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang
meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IVA
SDN Wonosari 02 kota Semarang.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PROSEDUR/ LANGKAH – LANGKAH PTK
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Sanjaya (2013:26) dapat diartikan
sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi
diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan
berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap
pengaruh dari perlakuan tersebut. Menurut Widihastrini (2012:31) penelitian
tindakan kelas (class room research) adalah penelitian tindakan yang dilakukan
guru dikelasnya sendiri dengan cara merefleksikan diri yang berfokus pada
masalah – masalah pembelajaran yang ada di kelas yang bertujuan memperbaiki
mutu praktik pembelajaran di kelas atau peningkatan kualitas pembelajaran.
Suhardjono (2010:58)

menyatakan PTK adalah penelitian tindakan yang

dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki/ meningkatkan mutu praktik
pembelajaran.
Prosedur penelitian tindakan secara garis besar dapat digambarkan sebagai
siklus yang terdiri dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan,
pengamatan (observasi), dan refleksi.
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Bagan 3.1. Prosedur PTK (Kurt Lewin dalam Arikunto, 2009:16)

3.3.1. Tahap I : Perencanaan
Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana,
oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Peneliti tindakan yang
ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan
tindakan dengan pihak yang mengamati tindakan. Istilah untuk cara ini adalah
penelitian kolaborasi. Cara ini lebih dikatakan ideal karena adanya upaya untuk
mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan yang dilakukan.
Kemudian peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapat
perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrumen
pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama tindakan
berlangsung.
Tahap perencanaan dalam penelitian ini meliputi:
1) menelaah materi pembelajaran yaitu mengenai perkembangan teknologi
produksi,

transportasi,

keberhasilan.

dan

komunikasi

serta

menetapkan

indikator

72

2) menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan media gambar.
3) menyiapkan media pembelajaran berupa gambar yang disesuaikan dengan
materi pembelajaran.
4) menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk tes tertulis dan lembar
kerja siswa untuk mengetahui keberhasilan siswa.
5) menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam
pembelajaran IPS.
6) menyiapkan catatan lapangan.
3.3.2. Tahap II : Pelaksanaan Tindakan
Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan
implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas.
Hal yang perlu diingat adalah guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang
dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat – buat.
Peneliti merencanakan pelaksanakan tindakan bersiklus, masing-masing
siklus 1 kali pertemuan. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada saat
pembelajaran berlangsung sesuai dengan pengembangan

RPP dan skenario

perencanaan pembelajaran melalui model mind mapping berbantuan media
gambar yang telah dibuat oleh peneliti.
3.3.3. Tahap III : Pengamatan
Pengamatan atau onservasi menurut Sanjaya (2013:79) dilakukan untuk
mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan guru
sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan informasi,
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observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang dilakukan guru
dalam melaksanakan tindakan, sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan ketika
guru melakukan refleksi untuk penyusunan rencana ulang memasuki putaran atau
siklus berikutnya.
Peneliti menggunakan lembar penilaian keterampilan guru dan aktivitas
siswa, catatan lapangan, dokumentasi, lembar kerja kelompok, lembar soal
evaluasi dalam pengumpulan data-data dilapangan. Kegiatan observasi dilakukan
secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati keterampilan guru,
aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS melalui model mind mapping
berbantuan media gambar.
3.3.4. Refleksi
Menurut Sanjaya (2013:80) refleksi adalah aktivitas melihat berbagai
kekurangan yang dilaksanakan guru selama tindakan. Dari hasil refleksi guru
dapat mencatat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan rencana ulang.

3.2 SIKLUS PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti bersama dengan kolaborator menetapkan 3 siklus
penelitian dan tiap siklus terdapat satu kali pertemuan. Setiap pertemuan peneliti
dan kolaborator akan mengawalinya dengan tahap penyusunan rencana tindakan
(planning), kemudian tahap pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan
(observating), dan diakhiri dengan tahap refleksi (reflecting).
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3.2.1. Siklus I
3.2.1.1. Perencanaan
1) Menyusun perangkat pembelajaran IPS sesuai model mind mapping
berbantuan media gambar dengan Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber
daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta

Kompetensi Dasar 2.3 Mengenal

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta
pengalaman menggunakannya.
2) Mempersiapkan media pembelajaran yaitu media gambar yang akan
digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa
4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan mengajar guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran serta instrumen pengumpulan data untuk
memperkuat observasi meliputi lembar pengamatan, catatan lapangan, dan
dokumentasi berupa alat rekam (foto/video).
3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, guru melaksanakan kegiatan
pembelajaran sesuai dengan RPP siklus I yaitu sesuai dengan langkah – langkah
pembelajaran melalui model mind mapping berbantuan media gambar.
3.2.1.3. Observasi
1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui
penerapan model mind mapping berbantuan media gambar.
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2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui
penerapan model mind mapping berbantuan media gambar.
3. Melakukan penilaian hasil belajar (ranah kognitif, ranah afektif, ranah
psikomotorik) siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping
berbantuan media gambar.
3.2.1.4. Refleksi
1. Mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus 1 melalui lembar hasil
observasi dan catatan lapangan
2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama
3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus pertama dari segi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
4. Merencanakan pembelajaran untuk siklus kedua dengan memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang muncul pada siklus pertama.
3.2.2. Siklus II
3.2.2.1. Perencanaan
1) Menyusun perangkat pembelajaran IPS sesuai model mind mapping
berbantuan media gambar dengan Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber
daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta

Kompetensi Dasar 2.3 Mengenal

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta
pengalaman menggunakannya.
2) Mempersiapkan media pembelajaran yaitu media gambar yang akan
digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
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3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok.
4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan mengajar guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran serta instrumen pengumpulan data untuk
memperkuat observasi meliputi lembar pengamatan, catatan lapangan, dan
dokumentasi berupa alat rekam (foto/video).
3.2.2.2. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, guru melaksanakan kegiatan
pembelajaran sesuai dengan RPP siklus II yaitu sesuai dengan langkah – langkah
pembelajaran melalui model mind mapping berbantuan media gambar.
3.2.2.3. Observasi
1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui
penerapan model mind mapping berbantuan media gambar.
2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui
penerapan model mind mapping berbantuan media gambar.
3. Melakukan penilaian hasil belajar (ranah kognitif, ranah afektif, ranah
psikomotorik) siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping
berbantuan media gambar.
3.2.2.4. Refleksi
1.

Mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus II melalui lembar hasil
observasi dan catatan lapangan

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua
3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus kedua dari segi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
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4. Merencanakan pembelajaran untuk siklus ketiga dengan memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang muncul pada siklus kedua.
3.2.3. Siklus III
3.2.3.1. Perencanaan
1) Menyusun perangkat pembelajaran IPS sesuai model mind mapping
berbantuan media gambar dengan Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber
daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta

Kompetensi Dasar 2.3 Mengenal

perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta
pengalaman menggunakannya.
2) Mempersiapkan media pembelajaran yaitu media gambar yang akan
digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
3) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa
4) Menyiapkan lembar observasi keterampilan mengajar guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran serta instrumen pengumpulan data untuk
memperkuat observasi meliputi lembar pengamatan, catatan lapangan, dan
dokumentasi berupa alat rekam (foto/video).
3.2.3.2. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, guru melaksanakan kegiatan
pembelajaran sesuai dengan RPP siklus III yaitu sesuai dengan langkah –
langkah pembelajaran melalui model mind mapping berbantuan media gambar.
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3.2.3.3. Observasi
1. Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam perbaikan pembelajaran
IPS melalui penerapan model mind mapping berbantuan media gambar.
2. Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui
penerapan model mind mapping berbantuan media gambar.
3. Melakukan penilaian hasil belajar (ranah kognitif, ranah afektif, ranah
psikomotorik) siswa dalam pembelajaran IPS melalui model mind mapping
berbantuan media gambar.
3.2.3.4. Refleksi
1. Mengkaji proses pelaksanaan tindakan pada siklus III melalui lembar hasil
observasi dan catatan lapangan
2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran pada siklus ketiga
3. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus ketiga dari segi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah guru dan siswa
kelas IVA SDN Wonosari 02 semester II tahun ajaran 2014/2015. Jumlah siswa
yang diteliti sebanyak 36 siswa yang terdiri atas 18 siswa putra dan 18 siswa putri.
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pengamatan aktivitas siswa dan hasil
belajar aspek afektif pad 12 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Hopkins
(dalam Wardhani, 2010:2.23) yang menyatakan bahwa terdapat lima karakteristik
kunci observasi. Salah satu karakteristik kunci observasi adalah fokus. Fokus
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pengamatan yang spesifik akan menghasilkan data yang bermanfaat bagi
pertumbuhan profesional guru.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Tempat pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IVA
SDN Wonosari 02 Kota Semarang.

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.5.1 Sumber Data
Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat,
oleh karena itu data yang diperoleh dalam penelitian ini dari :
a) keterampilan guru
Sumber data guru dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di kelas
IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang dalam pembelajaran IPS melalui model
mind mapping berbantuan media gambar.
b) aktivitas siswa
Sumber data siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVA SDN
Wonosari 02 Kota Semarang sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 18 siswa lakilaki dan 18 siswa perempuan yang belajar dengan model mind mapping
berbantuan media gambar dalam pembelajaran IPS.
c) data dokumen
Data yang diperoleh dari dokumen adalah daftar nama siswa, daftar nilai
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siswa sebelum dilaksanakan penelitian melalui model mind mapping berbantuan
media gambar pada siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang.
d) catatan lapangan
Sumber data catatan lapangan dalam penelitian ini didapatkan pada saat
observasi praktik pengalaman lapangan.
3.5.2 Jenis Data
1) Data Kuantitatif
Data kuantitatif menurut Sanjaya (2013:85) adalah data yang bisa diolah
dengan perhitungan – perhitungan statistik. Data yang demikian biasanya
disimbolkan dengan jumlah secara kuantitas yang berupa angka – angka.
Selanjutnya, menurut Widoyoko (2014:21) data kuantitatif merupakan data yang
berupa angka – angka sebagai hasil observasi atau pengukuran. Data ini diperoleh
dari pengukuran langsung maupun dari angka – angka yang diperoleh dengan
mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.
2) Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kualitas tertentu
seperti baik, sedang, dan kurang. Data kualitatif adalah data yang berbentuk
kategori atau atribut (Herrhyanto, 2007:1.3). Data berjenis kualitatif diwujudkan
dengan kalimat penjelas yang merupakan hasil pengamatan selama proses
pembelajaran IPS melalui mind mapping berbantuan media gambar yang
diklasifikasikan menjadi: sangat baik, baik, cukup, dan kurang dengan
menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa.
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3.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah
menggunakan non tes dan tes.
3.5.3.1. Non Tes
Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat
pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, dokumentasi.
3.5.3.1.1. Teknik observasi
Observasi menurut Sanjaya (2013:86) merupakan teknik mengumpulkan
data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan
mencatatnya dengan alat observasi tentang hal – hal yang akan diamati atau
diteliti.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi untuk
mengamati ketrampilan guru menerapkan model mind mapping berbantuan media
gambar dalam pembelajaran IPS kelas IVA dan aktifitas siswa selama
pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar
berlangsung, yang dilakukan dengan kolaborator.
3.5.3.1.2. Catatan Lapangan
Menurut Trianto (2012:57) catatan lapangan berisi rangkuman seluruh data
lapangan yang terkumpul selama sehari atau periode tertentu, yang disusun
berdasarkan catatan pendek, catatan harian, log lapangan, dan juga mencakup data
terkait yang berasal dari dokumen, rekaman, dan catatan telaah dan pemahaman
terhadap situasi sosial yang bersangkutan. Catatan ini disusun sesegera mungkin
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setelah observasi pada hari yang bersangkutan selesai, sehingga berupa data segar
dan tidak mengganggu pengumpulan data selanjutnya.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan catatan lapangan untuk
mengamati ketrampilan guru menerapkan model mind mapping berbantuan media
gambar dalam pembelajaran IPS kelas IVA dan aktifitas siswa selama
pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar.
3.5.3.1.3. Dokumentasi
Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,notulen
rapat,catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2009:201).

Dokumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nilai siswa. Selain itu juga
menggunakan video dan foto untuk mengetahui gambaran aktivitas dalam
pembelajaran.
3.5.3.2 Tes
Teknik tes menurut Trianto (2012: 61) dipergunakan untuk mengukur tingkat
ketuntasan belajar siswa, berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes.
Menurut Widoyoko (2014:57) tes dapat diartikan sebagai sejumlah pernyataan
yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat
kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai
tes. Respon peserta terhadap sejumlah pertanyaan maupun pernyataan
menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tes untuk mengetahui hasil
belajar siswa dalam pelajaran IPS menggunakan model mind mapping
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berbantuan media gambar.

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji
hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik analisis data kuantitatif dan kalitatif.
a)

Data Kuantitatif
Data Kuantitatif pada penelitian ini berupa hasil belajar siswa untuk

mengukur kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran IPS menggunakan
model mind mapping berbantuan media gambar. Data kuantitatif akan disajikan
dalam bentuk presentase. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data
kuantitatif adalah sebagai berikut:
1) menentukan nilai berdasarkan skor teoritis yang dicapai siswa
Menurut Poerwanti (2008:6-15 – 6-16) rumus untuk menghitung skor siswa
dengan metode PAP yaitu:
Skor =

x 100% (rumus bila menggunakan skala 100)

Keterangan:
B = banyaknya butir yang dijawab benar (bentuk pilihan ganda) atau
jumlah skor jawaban benar pada tiap butir soal (pada tes bentuk
penguraian).
= skor teoritis
2) menghitung presentase ketuntasan belajar klasikal, dengan rumus sebagai
berikut : (Aqib, 2010:41)
𝐩 =

∑𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 %
∑ 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
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3) menghitung nilai rata-rata kelas / mean dengan rumus :
∑

̅=∑
Keterangan:
̅

= mean (rata-rata)

∑

= jumlah semua nilai siswa

∑

= jumlah banyak data

(Herrhyanto, 2008: 4.2)

Hasil perhitungan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa
yang dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas yang disesuaikan
dengan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran IPS kelas di SDN Wonosari 02
kota Semarang, dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan belajar
Kriteria Ketuntasan Individu
≥65
65

Kualifikasi
Tuntas
Tidak Tuntas

Sumber : SK KKM SDN Wonosari 02 kota Semarang
Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas.
b)

Data Kualitatif

Data kualitatif hasil observasi ketrampilan guru dan aktivitas siswa
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari
pengoahan data yang diperoleh dari instrumen pengamatan keterampilan guru dan
instrumen pengamatan siswa.
Pedoman penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati
dapat dihitung dengan menentukan skor dalam 4 kriteria. Langkah-langkahnya
sebagai berikut:
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pedoman penilaian keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati
dapat dihitung dengan menentukan skor dalam 4 kriteria. Langkah-langkahnya
sebagai berikut:
1.

menentukan skor tertinggi (m)

2.

menentukan skor terendah (k)

3.

membagi rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan
kurang

4.

menentukan jarak interval
Jarak interval 𝑖 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙

Widoyoko (2012:110-111)

Skor yang diperoleh dari lembar observasi kemudian dikonversikan
dengan tabel rentang dan kategori data kualitatif untuk mengetahui rentang skor
dan kategorinya.
Tabel 3.2 Skor dan Kategori
Skor
(k+3(i)) ≤ skor ≤ m
(k+2(i)) ≤ skor < (k+3(i))
(k+i) ≤ skor < (k+2(i))
k ≤ skor < (k+i)

Kategori
Penilaian
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

a. Kategori sangat baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan (k+3(i))
kurang dari sama dengan m
b. Kategori baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan (k+2(i)) kurang dari
(k+3(i))
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c. Kategori cukup dengan jumlah skor lebih dari sama dengan (k+i) kurang dari
(k+2(i))
d. Kategori kurang dengan jumlah skor lebih dari sama dengan k kurang dari
(k+i)
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi
tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar sebagai berikut :
3.6.1.

analisis data keterampilan guru

Jumlah indikator keterampilan guru 11 setiap indikator terdiri 4 deskriptor,
sehingga skor terendah (k) adalah 11 dan skor tertinggi (m) adalah 44.
Jarak interval

=

kor tertin i
kor teren a
=
mla kela interval

(k+i)

= 11 + 8,25= 19,25

(k+2(i))

= 11 + 2(8,25) = 12 + 16,5 = 27,5

(k+3(i))

= 11 + 3(8,25) = 12 + 24,75 = 35,75

m

= 44

=

=

Tabel 3.3 Kriteria data keterampilan guru
Skor
35,75 ≤ skor ≤ 44
27,5 ≤ skor < 35,75
19,25 ≤ skor < 27,5
11 ≤ skor < 19,25

Kategori Penilaian

Kualifikasi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Keterangan:
a. kategori sangat baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 35,75 kurang
dari sama dengan 44.
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b. kategori baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 27,5 kurang dari
35,75.
c. kategori cukup dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 19,25 kurang dari
27,5.
d. kategori kurang dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 11 kurang dari
19,25.
Kriteria data keterampilan guru diperoleh dari skor tiap indikator
keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan model
mind mapping berbantuan media gambar yang terdiri atas : 1) Melakukan pra
kegiatan pembelajaran; 2) Menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran, 3)
Menyajikan media gambar; 4) Melakukan tanya jawab mengenai media gambar;
5) Menjelaskan

materi IPS; 6) Membimbing siswa membagi kelompok; 7)

Membimbing diskusi; 8) Membimbing kelompok membuat mind mapping; 9)
Membimbing

presentasi;

10)

Memberikan

penguatan;

11)

Menutup

pembelajaran..
3.6.2.

analisis data aktivitas siswa

Keterangan Penilaian :
jumlah indikator aktivitas siswa 8 setiap indikator terdiri 4 deskriptor, sehingga
skor terendah (k) adalah 8 dan skor tertinggi (m) adalah 32.
Jarak interval

=

kor tertin i
kor teren a
=
mla kela interval

(k+i)

= 8 + 6 = 14

(k+2(i))

= 8 + 2(6) = 8 + 12 = 20

(k+3(i))

= 8 + 3(6) = 8 + 18 = 26

=

=
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m

= 32

Tabel 3.4 Kriteria Data Aktivitas Siswa
Skor
Kategori Penilaian
Kualifikasi
Sangat
Baik
Tuntas
26 ≤ skor ≤ 32
Baik
Tuntas
20 ≤ skor < 26
Cukup
Tidak Tuntas
14 ≤ skor < 20
Kurang
Tidak Tuntas
8 ≤ skor < 14
Keterangan:
a. kategori sangat baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 39 kurang dari
sama dengan 48
b. kategori baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 30 kurang dari 39
c. kategori cukup dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 21 kurang dari 30
d. kategori kurang dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 12 kurang dari 21
Tabel kriteria data aktivitas siswa diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas
siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping
berbantuan media gambar yang terdiri atas: 1) Kesiapan mengikuti pembelajaran;
2) Menanggapi apersepsi guru; 3) Mengamati media gambar; 4) Tertib ketika guru
mengelompokkan siswa; 5) Menyampaikan hasil diskusi; 6) Bekerjasama dalam
diskusi kelompok membuat mind mapping; 7) Mempresentasikan hasil diskusi; 8)
Menyimpulkan pembelajaran
3.6.3.

analisis data hasil belajar afektif siswa

Keterangan Penilaian :
jumlah indikator hasil belajar afektif 4 setiap indikator terdiri 4 deskriptor,
sehingga skor terendah (k) adalah 4 dan skor tertinggi (m) adalah 16.
Jarak interval
(k+i)

=

kor tertin i
kor teren a
=
mla kela interval

=4+3=7

=

=
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(k+2(i))

= 4 + 2(3) = 4 + 6 = 10

(k+3(i))

= 4 + 3(3) = 4 + 9 = 13

m

= 16

Tabel 3.5 Kriteria Data Hasil Belajar Afektif Siswa
Skor
13 ≤ skor ≤ 16
10 ≤ skor < 13
7 ≤ skor < 10
4 ≤ skor < 7
Keterangan:

Kategori Penilaian
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

a. kategori sangat baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan kurang dari
13 sama dengan 16
b. kategori baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 10 kurang dari 13
c. kategori cukup dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 7 kurang dari 10
d. kategori kurang dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 4 kurang dari 7
Tabel kriteria data afektif siswa diperoleh dari skor tiap indikator afektif
siswa dalam melaksanakan pembelajaran pembelajaran IPS menggunakan model
mind mapping berbantuan gambar yang terdiri atas: tanggung jawab, toleransi,
percaya diri dan kerjasama.
3.6.4.

analisis data hasil belajar psikomotor siswa

Keterangan Penilaian :
jumlah indikator hasil belajar psikomotor 3 setiap indikator terdiri 4 deskriptor,
sehingga skor terendah (k) adalah 3 dan skor tertinggi (m) adalah 12.
Jarak interval
(k+i)

=

kor tertin i
kor teren a
=
mla kela interval

= 3 + 2,25 = 5,25

=

=
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(k+2(i))

= 3 + 2(2,25) = 3 + 4,5 = 7,5

(k+3(i))

= 3 + 3(2,25) = 3 + 6,75 = 9,75

m

= 12
Tabel 3.6 Kriteria Data Hasil Belajar Psikomotorik

Skor
9,75 ≤ skor ≤ 12
7,5 ≤ skor < 9,75
5,25 ≤ skor < 7,5
3 ≤ skor < 5,25
Keterangan:

Kategori Penilaian
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

a. kategori sangat baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan kurang dari
9,75 sama dengan 12
b. kategori baik dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 7,5 kurang dari 9,75
c. kategori cukup dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 5,25 kurang dari
7,5
d. kategori kurang dengan jumlah skor lebih dari sama dengan 3 kurang dari 5,25
Tabel kriteria data psikomotorik siswa diperoleh dari skor tiap indikator
psikomotorik siswa dalam melaksanakan pembelajaran pembelajaran IPS
menggunakan model mind mapping berbantuan gambar yang terdiri atas: 1)
persiapan; 2) pelaksanaan; 3) produk.

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan media gambar
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota
Semarang dengan indikator sebagai berikut:

91

a. keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model mind
mapping berbantuan media gambar meningkat dengan kriteria sekurangkurangnya baik yaitu skor 27,5 ≤ skor < 35,75 berdasarkan skala penilaian
keterampilan guru.
b. aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model mind mapping
berbantuan media gambar meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik
yaitu skor 20 ≤ skor < 26 berdasarkan skala penilaian aktivitas siswa.
c. hasil belajar siswa kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang dalam
pembelajaran IPS melalui model mind mapping berbantuan media gambar
meningkat dengan ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 dan ketuntasan
klasikal sampai 75% (27siswa) dari 36 siswa kelas IVA SD Negeri Wonosari
02 kota Semarang.
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BAB V
PENUTUP

5.1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan keterampilan guru, aktivitas
siswa, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model
mind mapping berbantuan media gambar maka dapat disimpulkan bahwa terjadi
peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SD Wonosari 02. Peningkatan tersebut
terjadi pada tiga variabel penelitian antara lain (1) terjadi peningkatan
keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Wonosari
02 Kota Semarang dengan menerapkan model mind mapping; (2) terjadi
peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS di kelas IVA SDN
Wonosari 02 Kota Semarang dengan menggunakan media yang inovatif termasuk
didalamnya adalah media gambar. (3) terjadi peningkatan hasil belajar siswa
dalam proses pembelajaran IPS di kelas IVA SDN Wonosari 02 Kota Semarang
sesuai dengan KKM dengan menggunakan

model mind mapping berbantuan

media gambar.
Hipotesis tindakan telah terbukti kebenarannya yaitu dengan menerapkan
model mind mapping berbantuan media gambar pada mata pelajaran IPS,
keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa kelas IVA SDN Wonosari
02 meningkat.
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5.2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas

dengan menerapkan model

mind mapping berbantuan media gambar terjadi peningkatan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran IPS guru
seharusnya selalu menerapkan model dan media yang inovatif termasuk
didalamnya model mind mapping dan media gambar. Melalui penerapan model
mind mapping berbantuan media gambar, siswa dapat menyampaikan ide – idenya
sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pencapaian
hasil belajar IPS, siswa seharusnya selalu rajin belajar sehingga hasil belajar yang
dicapai sesuai dengan KKM serta dapat ditingkatkan dan dipertahankan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
Sintaks Model

Indikator Keterampilan Guru

Keterampilan Dasar

Pembelajaran Mind

melalui Model Pembelajaran

Mengajar

Mapping Berbantuan

Mind Mapping Berbantuan

Media Gambar

Media Gambar

1. Ketrampilan bertanya
2. Ketrampilan
penguatan
3. Ketrampilan variasi
4. Ketrampilan
menjelaskan
5. Ketrampilan
membuka dan
menutup
pembelajaran
6. Ketrampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil
7. Ketrampilan
mengelola kelas
8. Ketrampilan mengajar
kelompok kecil dan
perorangan

1. Guru menyampaikan

1. Melakukan pra kegiatan

kompetensi yang ingin

pembelajaran (keterampilan

dicapai.

membuka dan menutup

2. Guru memberi penjelasan
materi IPS mengenai

pelajaran)
2. Menyampaikan apersepsi dan

perkembangan teknologi

tujuan pembelajaran

melalui media gambar.

(keterampilan membuka dan

3. Guru mengemukakan
permasalahan yang akan
di tanggapi siswa.
4. Membentuk kelompok
yang anggotanya 2 – 3
orang.
5. Tiap kelompok mencatat
alternatif jawaban hasil
diskusi.
6. Tiap kelompok ( atau

menutup pelajaran)
3. Menyajikan media gambar
(keterampilan menggunakan
variasi)
4. Melakukan tanya jawab
mengenai media gambar
(ketrampilan bertanya)
5. Menjelaskan materi IPS
(keterampilan menjelaskan)
6. Membimbing siswa membentuk

diacak kelompok

kelompok (keterampilan

tertentu) membaca hasil

mengelola kelas)

diskusinya guru mencatat 7. Membimbing diskusi
hasil diskusinya, guru

(keterampilan membimbing

mencatat di papan dan

perorangan, keterampilan

mengelompokkan sesuai

mengajar kelompok kelompok

kebutuhan guru.

kecil dan perorangan)

7. Guru menunjukkan

8. Membimbing kelompok

174

Sintaks Model

Indikator Keterampilan Guru

Keterampilan Dasar

Pembelajaran Mind

melalui Model Pembelajaran

Mengajar

Mapping Berbantuan

Mind Mapping Berbantuan

Media Gambar

Media Gambar

contoh mind mapping.

membuat mind mapping

8. Dari data – data di papan,

(keterampilan membimbing

siswa diminta membuat

keterampilan membimbing

kesimpulan dalam bentuk

perorangan, keterampilan

mind mapping sesuai

mengajar kelompok kelompok

dengan kreasi mereka.

kecil dan perorangan

9. Guru menunjuk beberapa 9. Membimbing presentasi
kelompok untuk
mempresentasikan mind
mapping.

10. Di akhir pembelajaran
guru dan siswa

(keterampilan mengelola kelas)
10. Memberikan penguatan
(keterampilan memberi
penguatan)
11. Menutup pelajaran

melakukan review

(keterampilan membuka dan

pembelajaran yang telah

menutup pelajaran).

dilakukan.

175

Lampiran 2
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
Indikator aktivitas Siswa
Sintaks Model Pembelajaran
Aktivitas Siswa

Mind Mapping berbantuan Media
Gambar

dalam pembelajaran IPS
melalui model
pembelajaran Mind
Mapping berbantuan
media gambar

1. Kegiatan-kegiatan
visual.
2. Kegiatan-kegiatan
lisan (oral).
3. Kegiatan-kegiatan
mendengarkan.
4. Kegiatan-kegiatan
menulis.

1. Guru menyampaikan kompetensi 1. Kesiapan mengikuti
yang ingin dicapai.
2. Guru memberi penjelasan materi
IPS mengenai perkembangan
teknologi melalui media gambar.
3. Guru mengemukakan
permasalahan yang akan di
tanggapi siswa.

5. Kegiatan-kegiatan

4. Membentuk kelompok yang

menggambar.

anggotanya 2 – 3 orang.

6. Kegiatan-kegiatan
mentrik.
7. Kegiatan-kegiatan
mental.
8. Kegiatan-kegiatan
emosional .

5. Tiap kelompok mencatat
alternatif jawaban hasil diskusi.
6. Tiap kelompok ( atau diacak

pembelajaran (kegiatan
emosional),
2. Menanggapi apersepsi
guru (kegiatan lisan
(oral), kegiatan mental)
3. Mengamati media
gambar (kegiatan visual,
kegiatan mental)
4. Tertib ketika guru
mengelompokkan siswa
(kegiatan emosional)
5. Menyampaikan hasil

kelompok tertentu) membaca

diskusi (kegiatan

hasil diskusinya guru mencatat

menulis)

hasil diskusinya, guru mencatat

6. Bekerjasama dalam

di papan dan mengelompokkan

kelompok membuat mind

sesuai kebutuhan guru.

mapping (kegiatan

7. Guru menunjukkan contoh mind
mapping.
8. Dari data – data di papan, siswa
diminta membuat kesimpulan
dalam bentuk mind mapping
sesuai dengan kreasi mereka.

emosional, kegiatan
menggambar, kegiatan
metrik)
7. Mempresentasikan mind
mapping (kegiatan oral)
8. Menyimpulkan
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9. Guru menunjuk beberapa

pembelajaran.

kelompok untuk

(Keterampilan mental,

mempresentasikan mind

keterampilan oral)

mapping.
10. Di akhir pembelajaran guru dan
siswa melakukan review
pembelajaran yang telah
dilakukan.
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Lampiran 3
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN IPS
Judul : Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar
Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IVA
SDN Wonosari 02 Kota Semarang.
No

1

Variabel

Keterampilan guru

Indikator

Alat/

data

Instrumen

Melakukan pra kegiatan

1) Guru

dalam

pembelajaran (keterampilan

2) Foto

Observasi

pembelajaran IPS

membuka dan menutup

3) Catatan

keterampilan

melalui model

pelajaran)

mind mapping

1.

Sumber

2.

Menyampaikan apersepsi dan

berbantuan media

tujuan pembelajaran

gambar

(keterampilan membuka dan
menutup pelajaran)
3.

Menyajikan media gambar
(keterampilan menggunakan
variasi)

4.

Melakukan tanya jawab
mengenai media gambar
(ketrampilan bertanya)

5.

Menjelaskan materi IPS
(keterampilan menjelaskan)

6.

Membimbing siswa membentuk
kelompok (keterampilan
mengelola kelas)

7.

Membimbing diskusi
(keterampilan membimbing
perorangan, keterampilan
mengajar kelompok kelompok
kecil dan perorangan)

8.

Membimbing kelompok
membuat mind mapping
(keterampilan membimbing
keterampilan membimbing

lapangan
4)

1) Lembar

guru
2) Catatan
Lapangan
3) Kamera
digital
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No

Variabel

Indikator

Sumber
data

Alat/
Instrumen

perorangan, keterampilan
mengajar kelompok kelompok
kecil dan perorangan
9.

Membimbing presentasi
(keterampilan mengelola kelas)

10. Memberikan penguatan
(keterampilan memberi
penguatan)
11. Menutup pelajaran (keterampilan
membuka dan menutup
pelajaran).
2

Aktivitas siswa
dalam
pembelajaran IPS

1. Kesiapan mengikuti pembelajaran
(kegiatan emosional),
2. Menanggapi apersepsi guru

dengan model

(kegiatan lisan (oral), kegiatan

mind mapping

mental)

berbantuan media
gambar

Siswa

1. Lembar

Foto

Observasi

Catatan

2. Catatan

lapangan

Lapangan
3.

3. Mengamati media gambar
(kegiatan visual, kegiatan mental)
4. Tertib ketika guru
mengelompokkan siswa (kegiatan
emosional)
5. Menyampaikan hasil diskusi
(kegiatan menulis)
6. Bekerjasama membuat mind
mapping (kegiatan emosional,
kegiatan menggambar, kegiatan
metrik)
7. Mempresentasikan mind mapping
(kegiatan oral)
8. Menyimpulkan pembelajaran.
(Keterampilan mental,
keterampilan oral)

3

Hasil belajar siswa
terhadap mata

RANAH KOGNITIF
1. Menjelaskan pengertian teknologi

Siswa

1. Tes Evaluasi
2. LKS
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No

Variabel

pelajaran IPS
melalui model

Indikator

produksi.
2. Menyebutkan jenis – jenis

mind mapping

teknologi produksi masa lalu dan

berbantuan media

masa kini.

gambar

3. Membedakan teknologi produksi
masa lalu dan masa kini.
4. Membandingkan kelebihan dan
kelemahan teknologi produksi
masa lalu dan masa kini.
5. Menjelaskan pengertian teknologi
komunikasi.
6. Menyebutkan jenis – jenis
teknologi komunikasi masa lalu
dan masa kini
7. Membedakan teknologi
komunikasi masa lalu dan masa
kini.
8. Membandingkan kelebihan dan
kelemahan teknologi komunikasi
masa lalu dan masa kini.
9. Menjelaskan pengertian teknologi
transportasi.
10. Menyebutkan jenis – jenis
teknologi transportasi masa lalu
dan masa kini.
11. Membedakan teknologi
transportasi masa lalu dan masa
kini.
12. Membandingkan kelebihan dan
kelemahan teknologi transportasi
masa lalu dan masa kini.
RANAH AFEKTIF
1. Tanggung jawab
2. Toleransi

Sumber
data

Alat/
Instrumen
3. Catatan
Lapangan
4. Lembar
observasi
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No

Variabel

Indikator

Sumber
data

Alat/
Instrumen

3. Percaya diri
4. Kerjasama
RANAH PSIKOMOTORIK

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Produk

Semarang, …………… 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 4
Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
Pertemuan .... siklus .....
Nama guru

: DESTRIA WAHYU WIJAYANTI

Nama SD

: SDN Wonosari 02

Kelas/ Semester

: IVA/ II

Hari/tanggal

:

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Kriteria Penilaian:
Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau 1 indikator nampak
(Sukmadinata 2009: 233)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

Deskriptor

1.

Melakukan pra
kegiatan
pembelajaran

1. Memberi salam
2. Memimpin berdoa
3. Mengecek kehadiran siswa
4. Menanyakan kabar siswa
1. Suara guru jelas terdengar ke seluruh
ruang kelas.
2. Menyampaikan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran
4. Memberikan motivasi
1. Suara guru terdengar jelas ke seluruh
ruang kelas.
2. Siswa dapat melihat gambar dengan
jelas.
3. Mengaitkan media gambar dengan
kehidupan sehari – hari siswa.
4. Mengajak siswa berpastisipasi
membahas materi dalam media gambar.
1. Memusatkan perhatian siswa

2.

Menyampaikan
apersepsi dan
tujuan
pembelajaran

3.

Menyajikan
media gambar

4.

Melakukan
tanya jawab
mengenai media 2. Pertanyaan sesuai dengan gambar yang

Check
()

skor
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No.

Indikator
gambar

5.

Menjelaskan
materi IPS

6.

Membimbing
siswa
membentuk
kelompok
Membimbing
diskusi

7.

8.

Membimbing
kelompok
membuat mind
mapping.

9.

Membimbing
presentasi.

10.

Memberikan
penguatan

11.

Menutup
pembelajaran

Deskriptor
akan disajikan.
3. Mendorong siswa untuk bertanya.
4. Mendorong siswa untuk mencari
jawaban yang tepat.
1. Menjelaskan materi dengan suara
lantang.
2. Menjelaskan materi dengan lancar
3. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dimengerti
4. Memberikan kesempatan kepada siswa
bertanya.
1. Membagi kelompok
2. Memberikan petunjuk yang jelas
3. Menegur siswa
4. mengkondisikan kelas
1. Memberikan motivasi dalam kelompok.
2. Memberikan arahan dalam kelompok.
3. Memberikan bantuan kepada kelompok
yang mengalami kesulitan.
4. Selalu menciptakan kondisi diskusi yang
kondusif.
1. Menjelaskan cara membuat mind
mapping.
2. Berkeliling membimbing kerja siswa
3. Memperjelas permasalahan
4. Menanggapi kesulitan siswa.
1. Memusatkan perhatian siswa.
2. Menunjuk kelompok yang akan
menyampaikan presentasi.
3. Membimbing siswa menyampaikan
presentasi hasil diskusi kelompok.
4. Memberikan kesempatan siswa lain
untuk menanggapi presentasi.
1. Memberi penguatan verbal
2. Memberi penguatan gestural
3. Memberi penguatan dengan sentuhan
4. Memberi penguatan berupa benda
1. Membuat kesimpulan
2. Memberikan soal evaluasi
3. Memberikan tindak lanjut

Check
()

skor
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No.

Indikator

Check
()

Deskriptor
4. Menginformasikan materi pembelajaran
yang akan datang.
Jumlah skor

Semarang, ……………………..2015
Guru Mitra

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002

skor
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Lampiran 5
Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa
Pertemuan ke... Siklus ke...
Nama SD

: SDN Wonosari 02

Kelas

: IVA

Hari/tanggal

:

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Kriteria Penilaian:
Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau 1 indikator nampak
(Sukmadinata 2009: 233)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
Check
NO.

Indikator

Diskriptor

Skor
()

1.

Kesiapan
mengikuti
pembelajaran

2.

Menanggapi
apersepsi guru

3.

4.

Mengamati media
gambar

Tertib ketika guru
mengelompokkan
siswa

1.
2.
3.
4.
1.

Berdoa sebelum pelajaran
Tertib dan tenang
Menempati tempat duduk
Menyiapkan alat tulis
Ketepatan tanggapan

2. Menanggapi dengan suara jelas dan
lantang
3. Memperhatikan penjelasan guru
4. Bertanya jika belum jelas
1. Memperhatikan media gambar
2. Menjawab pertanyaan seputar
media
3. Mendengarkan penjelasan guru
tentang media
4. Memahami isi media
1. Bersedia dikelompokkan oleh guru.
2. Tertib saat berkelompok
3. Tidak memilih – milih teman
4. Tidak menganggu kelompok
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Check
NO.

Indikator

Diskriptor

Skor
()

5.

6.

Menyampaikan
hasil diskusi

Bekerjasama
membuat mind
mapping

1. Berani menyampaikan hasil
diskusinya
2. Menyampaikan hasil diskusi
dengan jelas
3. Hasil diskusi sesuai dengan materi
4. Menanggapi hasil diskusi
kelompok lain
1. Bersedia berkelompok
2. Menyampaikan pendapat dalam
kelompok
3. Mengikuti diskusi dengan tenang
4. Bekerjasama membuat mind
mapping

7.

Mempresentasikan 1. Berani mempresentasikan hasil
hasil diskusi
kerjanya.
2. Membacakan hasil diskusinya
dengan suara lantang.
3. Percaya diri ketika menyampaikan
hasil diskusinya
4. Menguasai materi yang
disampaikannya

8.

Menyimpulkan
pembelajaran

1. Ikut serta menyimpulkan
pembelajaran
2. Ketepatan simpulan
3. Menyampaikan simpulan dengan
bahasa santun
4. Menyampaikan simpulan dengan
suara lantang
Jumlah Skor
Semarang, ......................................2015
Observer

.Badrut Tamam, S. Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 6
LEMBAR PENGAMATAN AFEKTIF SISWA
Siklus .............
Kelas/Semester :

IVA/ II

Nama Sekolah :

SD Negeri Wonosari 02

Mata Pelajaran :

Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Kriteria Penilaian:
Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau 1 indikator nampak
(Sukmadinata 2009: 233)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

1.
Tanggung
Jawab

2.
Toleransi

3.

Percaya diri

4.

Kerjasama

Deskriptor
1. siswa mengerjakan tugas dan pekerjaan
rumah dengan baik
2. siswa bertanggung jawab terhadap
jawabannya
3. siswa mengerjakan tugas kelompok secara
bersama-sama
4. siswa
bertanggung
jawab
dalam
mengerjakan tugas.
1. siswa menghargai pendapat teman satu
kelompok
2. siswa menghargai pendapat kelompok lain.
3. siswa tidak mengganggu kelompok lain
4. siswa tidak memilih – milih teman.
1. siswa berani menyampaikan pendapatnya
di dalam kelompok.
2. siswa berani menyampaikan pendapat di
depan kelas.
3. siswa berani menanggapi pendapat
kelompok lain.
4. siswa mengerjakan tugas tanpa mencontek.
1. siswa berdiskusi memecahkan masalah
secara berkelompok.

Check
()

Skor
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No.

Indikator

Check
()

Deskriptor
2. siswa membuat mind mapping secara
berkelompok.
3. siswa mengecek kembali hasil diskusi
kelompok.
4. siswa menyampaikan hasil diskusi
kelompok.
Jumlah skor
Semarang,

2015
Observer,

Badrut Tamam, S. Pd.SD
NIP. 197803012011011002

Skor
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Lampiran 7
LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK SISWA
Siklus I
Kelas/Semester

: IVA/ II

Nama Sekolah

: SD Negeri Wonosari 02

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.
Produk

Check
()

Deskriptor

Skor

1. siswa duduk di tempatnya masing-masing
2. siswa mempersiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan
3. siswa memperhatikan langkah-langkah
pembuatan mind mapping
4. siswa memilih jenis gambar yang akan
dibuat
1. siswa membuat mind mapping mengenai
alat teknologi produksi
2. siswa membuat mind mapping sesuai
dengan aturan yang telah ditentukan
3. Siswa membuat mind mapping secara
berkelompok
4. Siswa memaksimalkan waktu pembuatan
yang telah di tentukan
1. mind mapping yang dibuat kreatif
2. mind mapping yang dihasilkan sesuai
dengan yang materi pelajaran
3. mind mapping yang dihasilkan rapi
4. siswa dapat menjelaskan isi mind
mapping yang dibuatnya.

Semarang,

2015

Observer,

Badrut Tamam, S. Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 8
LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK
Siklus II
Kelas/Semester

: IVA/ II

Nama Sekolah

: SD Negeri Wonosari 02

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.
Produk

Check
()

Deskriptor

Skor

1. siswa duduk di tempatnya masing-masing
2. siswa mempersiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan
3. siswa memperhatikan langkah-langkah
pembuatan mind mapping
4. siswa memilih jenis gambar yang akan
dibuat
1. siswa membuat mind mapping mengenai
alat teknologi komunikasi
2. siswa membuat mind mapping sesuai
dengan aturan yang telah ditentukan
3. Siswa membuat mind mapping secara
berkelompok
4. Siswa memaksimalkan waktu pembuatan
yang telah di tentukan
1. mind mapping yang dibuat kreatif
2. mind mapping yang dihasilkan sesuai
dengan yang materi pelajaran
3. mind mapping yang dihasilkan rapi
4. siswa dapat menjelaskan isi mind
mapping yang dibuatnya.

Semarang,

2015

Observer,

Badrut Tamam, S. Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 9
LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK SISWA
Siklus III
Kelas/Semester

: IVA/ II

Nama Sekolah

: SD Negeri Wonosari 02

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.

Indikator

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.
Produk

Check
()

Deskriptor

Skor

1. siswa duduk di tempatnya masing-masing
2. siswa mempersiapkan alat dan bahan
yang akan digunakan
3. siswa memperhatikan langkah-langkah
pembuatan mind mapping
4. siswa memilih jenis gambar yang akan
dibuat
1. siswa membuat mind mapping mengenai
alat teknologi transportasi
2. siswa membuat mind mapping sesuai
dengan aturan yang telah ditentukan
3. Siswa membuat mind mapping secara
berkelompok
4. Siswa memaksimalkan waktu pembuatan
yang telah di tentukan
1. mind mapping yang dibuat kreatif
2. mind mapping yang dihasilkan sesuai
dengan yang materi pelajaran
3. mind mapping yang dihasilkan rapi
4. siswa dapat menjelaskan isi mind
mapping yang dibuatnya.

Semarang,

2015

Observer,

Badrut Tamam, S. Pd.SD
NIP.19780301201101100
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Lampiran 10

PENGGALAN SILABUS
SIKLUS I
SATUAN PENDIDIKAN

: SDN Wonosari 02

KELAS/SEMESTER

: IV / II

Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar :
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya.
INDIKATOR
1
2.3.1 Menjelaskan

MATERI
POKOK

- Pengertian
teknologi

teknologi produksi

produksi

teknologi

produksi masa lalu

produksi

2.3.3 Membedakan

1.

2.

- Jenis-jenis

– jenis teknologi

dan masa kini

PENILAIAN

3

4

2

pengertian

2.3.2 Menyebutkan jenis

KEGIATAN PEMBELAJARAN

- Kelebihan
perkembangan

3.

ALOKASI

SUMBER

WAKTU

BELAJAR

5

6

Guru menyampaikan kompetensi

Prosedur tes

- Hisnu P, Tantya dan

yang ingin dicapai.

Tes proses:

1x

Winardi. 2008. Ilmu

Guru memberi penjelasan materi

ada

pertemuan

Pengetahuan Sosial 4

IPS mengenai perkembangan

Tes hasil: ada

(3 x 35

untuk SD/MI Kelas 4.

teknologi melalui media gambar.

Bentuk tes:

menit)

Jakarta: Depdiknas

Guru mengemukakan

tertulis

permasalahan yang akan di

Jenis tes:

Sadad dan Shendy

tanggapi siswa.

unjuk kerja,

Amalia. 2008. Ilmu

- Sardiman, Irawan
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teknologi produksi

teknologi

masa lalu dan masa

produksi

kini.
2.3.4 Membandingkan

- Kelemahan

4.

5.

perkembangan

kelebihan dan

teknologi

kelemahan

produksi

6.

teknologi produksi
masa lalu dan masa

7.

kini

8.

Membentuk kelompok yang

pilihan ganda,

Pengetahuan Sosial

anggotanya 3 orang.

uraian, dan

untuk SD/MI Kelas

Tiap kelompok mencatat alternatif

essay

IV. Jakarta:

jawaban hasil diskusi.

Alat evaluasi:

Depdiknas

Tiap kelompok ( atau diacak

soal dan

kelompok tertentu) membaca hasil

lembar

dan Umi Yuliati.

diskusinya.

pengamatan

2008. Cerdas

- Pujiati, Retno Heny

Dari data – data di papan, siswa

Pengetahuan Sosial

diminta membuat kesimpulan

untuk SD/MI Kelas

dalam bentuk mind mapping sesuai

IV. Jakarta:

dengan kreasi mereka.

Depdiknas

Siswa mempresentasikan mind
mapping.
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Lampiran 11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
SIKLUS I

I.

Satuan Pendidikan

: SDN Wonosari 02

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas / semester

: IV / II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar.

II. KOMPETENSI DASAR
2.3

Mengenal

perkembangan

teknologi

produksi,

komunikasi,

dan

transportasi serta pengalaman menggunakannya.
III. INDIKATOR
2.3.1 Menjelaskan pengertian teknologi produksi
2.3.2 Menyebutkan teknologi produksi masa lalu dan masa kini
2.3.3 Membedakan teknologi produksi masa lalu dan masa kini
2.3.4 Membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi produksi masa
lalu dan masa kini
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui penjelasan guru disertai media gambar mengenai perkembangan
teknologi produksi, siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi
produksi dengan cermat.
2. Melalui pengamatan media gambar mengenai perkembangan teknologi
produksi, siswa dapat menyebutkan teknologi produksi masa lalu dan masa
kini dengan cermat
3. Melalui penjelasan guru disertai media gambar mengenai perkembangan
teknologi produksi, siswa dapat membedakan teknologi produksi masa lalu
dan masa kini dengan cermat.
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4. Melalui pengamatan media gambar mengenai perkembangan teknologi
produksi, siswa dapat membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi
produksi masa lalu dan masa kini dengan cermat.
 Karakter siswa yang diharapkan : tanggung jawab, toleransi, percaya
diri, kerjasama
V. MATERI AJAR
- Pengertian teknologi produksi
- Jenis-jenis teknologi produksi
- Kelebihan perkembangan teknologi produksi
- Kelemahan perkembangan teknologi produksi
VI. METODE/ MODEL PEMBELAJARAN
a. Metode pembelajaran : tanya jawab, pemberian tugas, diskusi
b. Model Pembelajaran : Mind Mapping
VII.LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Pra Kegiatan ( 5 menit )
1. Salam
2. Berdoa
3. Absensi
4. Pengkondisian kelas
B. Pendahuluan /Kegiatan Awal ( 5 menit )
1) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab
“Ketika pergi ke sekolah kamu mengenakan seragam sekolah, topi, tas,
buku tulis, sepatu, alat-alat tulis. Tahukah kamu dari mana barang-barang
itu?”
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
3) Guru memotivasi siswa :
“Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi,
jika kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh – sungguh, kalian
akan pasti akan memahami perkembangan teknologi dengan baik”
C. Kegiatan Inti ( 65 menit )
1. Eksplorasi
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a. Guru menampilkan gambar tentang perkembangan teknologi produksi.
(mengamati, menalar)
b. Siswa mengamati dan mendengarkan tentang materi perkembangan
teknologi produksi. (mengamati, menalar)
c. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar perkembangan
teknologi produksi (menanya, menalar)
2. Elaborasi
a. Siswa dibagi menjadi 12 kelompok dengan anggota 3 anak. (menalar,
mencoba)
b. Siswa mendiskusikan permasalah yang diberikan oleh guru (menalar dan
mencoba)
c. Siswa membacakan hasil diskusinya (mencoba)
d. Guru mencatat hal – hal yang diperlukan di papan tulis. (mengamati)
e. Siswa melakukan diskusi kelompoknya dengan mencoba membuat
mapping perkembangan teknologi produksi. (menalar dan mencoba)
f. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok saat membuat mapping.
(mencoba, menalar)
g. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil mapping yang telah
dibuat. (menalar, mengkomunikasikan)
h. Siswa menanggapi presentasi dengan guru sebagai moderatornya.
(mencoba, menalar)
3. Konfirmasi
a. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap jawaban siswa.
b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi
yang belum dipahami. (menanya)
c. Guru

memberikan

penghargaan

terhadap

siswa

yang

telah

menyampaikan tanggapannya.
D. Kegiatan Akhir (30 menit)
a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi pelajaran secara
keseluruhan. (menalar, mengkomunikasikan)
b. Guru memberikan siswa soal evaluasi.
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c. Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa
apakah

kegiatan

pembelajaran

tadi

mengasyikkan

atau

tidak,

menyenangkan atau tidak.
d. Guru memberikan tugas untuk mempelajari kembali apa yang telah
dipelajari di kelas hari ini.
e. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
f. Guru menutup pelajaran dengan doa bersama.

VIII. SARANA DAN SUMBER BELAJAR
Alat peraga
- Gambar perkembangan teknologi produksi
Sumber Belajar
- Hisnu P, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Depdiknas
- Sardiman, Irawan Sadad dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan
Sosial untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
- Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas

IX. EVALUASI
1. Prosedur Penilaian

: awal, proses, hasil

2. Teknik Penilaian

: tes tertulis dan non tes

3. Bentuk Penilaian

: obyektif (pilihan ganda dan jawaban singkat)

4. Instrumen Penilaian

: tes (soal) dan non tes (lembar pengamatan)
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Semarang, 4 April 2015
Guru Mitra

Peneliti

Badrut Tamam, S.Pd. SD

Destria Wahyu Wijayanti

NIP. 197803012011011002

NIM. 1401411458

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Dra. Nuzul Saptiyah Sukmowinahyu
NIP. 19640131 198405 2 003
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MATERI AJAR
Mata Pelajaran

:

IPS

Kelas/ Semester

:

IV/ II

Standar Kompetensi

:

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi
Dasar

Kompetensi Dasar

:

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,
komunikasi, dan transportasi serta pengalaman
menggunakannya.

Perkembangan Teknologi Produksi
Perkembangan

teknologi

saat

ini

sangat

pesat.

Teknologi

dapat

mempermudah pekerjaan. Contohnya, pekerjaan cepat selesai dan hasil yang
meningkat. Apakah yang dimaksud dengan teknologi produksi? Teknologi adalah
kemampuan berlandaskan ilmu pengetahuan. Adapun produksi adalah kegiatan
menghasilkan barang. Jadi, teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan
barang berlandaskan pengetahuan.
Teknologi produksi mengalami perkembangan. Perkembangannya selalu ke
arah kemajuan. Teknologi produksi pada masa kini jauh lebih baik. Apabila
dibandingkan dengan teknologi masa lalu. Teknologi produksi masa lalu bersifat
sederhana. Hasilnya pun sangat terbatas. Teknologi produksi masa kini bersifat
modern. Selain itu, banyak memberi kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah
hasil produksi yang melimpah. Sumber daya alam perlu diolah sebelum dinikmati.
Pengolahannya menggunakan teknologi. Salah satunya teknologi produksi.
Teknologi produksi dalam pemanfaatannya menggunakan alat. Adanya teknologi
produksi kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup itu, seperti pangan,
sandang, dan sebagainya. Berikut akan dibahas mengenai teknologi produksi. Di
antaranya teknologi produksi pangan dan sandang
a. Teknologi pangan
Teknologi produksi pangan membantu pemenuhan kebutuhan pangan.
Kebutuhan pangan berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian pada masa lalu
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masih tradisional. Contohnya merontokkan gabah dengan cara tradisional.
Caranya gabah diinjak-injak menggunakan kaki. Setelah cara tersebut ditemukan
cara lain, yaitu gabah ditumbuk dengan lesung. Selain itu, merontokkan padi
dengan dipukul-pukul. Namun, setelah teknologi produksi ditemukan. Cara
produksi tradisional mulai ditinggalkan. Beralih menggunakan tenaga mesin.
Adanya teknologi mesin memperingan pekerjaan. Selain itu, penggunaan mesin
dalam pertanian menguntungkan. Keuntungan itu berupa menghemat waktu dan
hasil melimpah.
b. Teknologi sandang
Bagaimana cara membuat pakaian? Pakaian merupakan kebutuhan sandang.
Kebutuhan sandang pada masa lalu dan masa kini berbeda. Pada masa lalu
kebutuhan sandang bersifat sederhana. Pengolahannya pun bersifat sederhana,
yaitu dibuat sendiri. Caranya dengan menenun. Menggunakan alat tenun yang
terbuat dari kayu. Pada cara ini hasil yang diperoleh sedikit.
Kebutuhan sandang pada masa kini lebih modern. Ini karena banyak
menggunakan alat-alat berteknologi modern. Pada masa kini kebutuhan sandang
tidak dilakukan sendiri. Akan tetapi, dikerjakan oleh pabrik.
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Media Pembelajaran
Media pembelajaran berupa media gambar mengenai alat teknologi produksi masa
kini dan masa lalu.
1. Tenologi produksi masa lalu

Membajak sawah dengan
kerbau

Menumbuk padi dengan lesung

Membatik dengan canting

Menanam padi dengan cara
tradisional

Menyemprot dengan cara
sederhana

Alat tenun tradisional

201

Memasak dengan tungku

2. Teknologi produksi masa kini

Mesin batik cetak

Mesin penenun kain

Membajak sawah dengan traktor

Mesin penggiling beras
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Sintaks Mind Mapping
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2. Guru mengemukakan konsep/ permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa.
3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2 – 3 orang
4. Tiap kelompok menginventaris/ mencatat hasil jawaban diskusi
5. Tiap kelompok (atau yang ditunjuk) membacakan hasil diskusi.
6. Siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi bandingan sesuai
konsep yang disediakan guru.
Aqib (2013: 23)
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Lembar Kerja Kelompok
Kelompok

: ..............................................

Nama Anggota Kelompok : 1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
Lakukan kegiatan-kegiatan sesuai petunjuk berikut ini !
1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan!
2. Berdiskusilah dengan kelompok untuk mengerjakan tugas dengan tepat!
3. Siapkanlah spidol warna-warni dan gunakan kertas yang telah disediakan
guru!
4. Buatlah peta pikiran tentang perkembangan teknologi produksi yang
mencakup
a. Pengertian teknologi produksi
b. Jenis-jenis teknologi produksi
c. Contoh teknologi produksi masa lalu dan modern
d. Manfaat perkembangan teknologi produksi
e. Kerugian perkembangan teknologi produksi
5. Buatlah semenarik dan sekreatif mungkin pada kertas yang sudah
disediakan dengan menggunakan simbol dan gambar.
6. Setelah selesai kemukakanlah hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas
Selamat Mengerjakan!
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Kisi – Kisi
Siklus I
Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: IV / II

Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar.
Kompetensi Dasar

:

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya.

Penilaian
Indikator

2.3.1 Menjelaskan pengertian
teknologi produksi (C2)

Teknik

Bentuk

Penilaian

Penilaian

Tes

Pilihan

Tertulis

Ganda

2.3.2 Menyebutkan jenis – jenis

No.
Ranah
C2

Soal
1, 4,
5, 6,9,

C1

3, 7,8

C5

2, 10

C1

2

produksi masa lalu dan masa

C2

1,5

kini (C2)

C5

3,4

teknologi produksi masa lalu
dan masa kini (C1)
2.3.3 Membedakan teknologi

2.3.4 Membandingkan kelebihan
dan kelemahan teknologi
produksi masa lalu dan masa
kini (C5)

Essay

205

SOAL EVALUASI
A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X)
pada salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi disebut ... .
a. memasak

c. konsumsi

b. produksi

d. prosesi

2. Salah satu kelemahan teknologi produksi masa lalu adalah ….
a. prosesnya lama

c. menimbulkan polusi

b. menggunakan tenaga mesin

d. hasilnya jelek

3. Teknologi pertanian masa kini dalam mengolah tanah menggunakan ….
a. bajak

c. traktor

b. sapi

d. kerbau

4. Para petani menggunakan perontok padi yang merupakan teknologi ….
a. produksi

c. transportasi

b. industri

d. komunikasi

5. Cara tradisional untuk mengolah padi menjadi beras dilakukan dengan
cara ...
a. menggiling

c. menjemur

b. menumbuk

d. membakar

6. Pengolahan bahan-bahan di pabrik yang besar digunakan teknologi ... .
a. sederhana

c. modern

b. kuno

d. canggih

7. Ada bermacam-macam kegiatan produksi. Berikut ini yang termasuk
kegiatan produksi adalah ... .
a. penjahit menjahit baju dan celana
b. kurir mengantarkan pesanan
c. sopir truk mengangkut hasil bumi ke kota
d. siswa memakai baju seragam
8. Bahan baku membuat pakaian masa kini, yaitu....
a. rami

c. kapas

b. goni

d. daun
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9. Berikut ini yang merupakan contoh teknologi produksi adalah ....
a. tekstil

c. traktor

b. pesawat

d. mobil

10. Salah satu kelebihan teknologi produksi masa lalu adalah ....
a. prosesnya lama

c. tidak menimbulkan polusi

b. menggunakan tenaga mesin

d. hasilnya jelek

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat !
1. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi produksi!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Sebutkan 3 contoh alat produksi masa kini !
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Sebutkan 3 kelebihan perkembangan teknologi produksi!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Sebutkan 3 kerugian perkembangan teknologi produksi!
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Jelaskan perbedaan membajak sawah menggunakan tenaga kerbau dan
tenaga mesin!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN

A.
1. B

6. C

2. A

7. A

3. C

8. C

4. A

9. C

5. B

10.C

B.
1. Alat yang memudahkan manusia dalam menghasilkan sesuatu.
2. Traktor, selep padi, kompor, mesin jahit.
3. Waktu yang dibutuhkan sedikit, tenaga yang dipakai lebih sedikit, hasil yang di
dapatkan banyak.
4. Menimbulkan polusi, biayanya mahal.
5. Membajak menggunakan tenaga kerbau termasuk teknologi produksi masa
lalu, membajak menggunakan tenaga mesin termasuk teknologi produksi masa
kini.
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PENSKORAN
Nomor Soal

Skor

A nomor 1-10

1 x 10 = 20

B nomor 1-5

6 x 5 = 30

Jumlah Skor

40

N

: Nilai

B

: Banyaknya butir yang dijawab benar

St

: Jumlah skor tertinggi

210

Lampiran 12
Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
Pertemuan 1 siklus I
Nama guru

: DESTRIA WAHYU WIJAYANTI

Nama SD

: SDN Wonosari 02

Kelas/ Semester

: IVA/ II

Hari/tanggal

: Sabtu, 4 April 2015

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Kriteria Penilaian:
Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau 1 indikator nampak
(Sukmadinata 2009: 233)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.
1.

2.

3.

4.

Indikator
Melakukan pra
kegiatan
pembelajaran
Menyampaikan
apersepsi dan
tujuan
pembelajaran
Menyajikan
media gambar

Melakukan

Deskriptor
1.
2.
3.
4.
1.

Memberi salam
Memimpin berdoa
Mengecek kehadiran siswa
Menanyakan kabar siswa
Suara guru jelas terdengar ke seluruh
ruang kelas.
2. Menyampaikan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran
4. Memberikan motivasi
1. Suara guru terdengar jelas ke seluruh
ruang kelas.
2. Siswa dapat melihat gambar dengan
jelas.
3. Mengaitkan media gambar dengan
kehidupan sehari – hari siswa.
4. Mengajak siswa berpastisipasi
membahas materi dalam media gambar.
1. Memusatkan perhatian siswa

Check
()

skor






4



-

2



2
-

211

No.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Indikator
Deskriptor
tanya jawab
2. Pertanyaan sesuai dengan gambar yang
mengenai media
akan disajikan.
gambar
3. Mendorong siswa untuk bertanya.
4. Mendorong siswa untuk mencari
jawaban yang tepat.
Menjelaskan
1. Menjelaskan materi dengan suara
materi IPS
lantang.
2. Menjelaskan materi dengan lancar
3. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dimengerti
4. Memberikan kesempatan kepada siswa
bertanya.
Membimbing
1. Membagi kelompok
siswa
2. Memberikan petunjuk yang jelas
membentuk
3. Menegur siswa
kelompok
4. mengkondisikan kelas
Membimbing
1. Memberikan motivasi dalam kelompok.
diskusi
2. Memberikan arahan dalam kelompok.
3. Memberikan bantuan kepada kelompok
yang mengalami kesulitan.
4. Selalu menciptakan kondisi diskusi yang
kondusif.
Membimbing
1. Menjelaskan cara membuat mind
kelompok
mapping.
membuat mind 2. Berkeliling membimbing kerja siswa
mapping.
3. Memperjelas permasalahan
4. Menanggapi kesulitan siswa.
Membimbing
1. Memusatkan perhatian siswa.
presentasi.
2. Menunjuk kelompok yang akan
menyampaikan presentasi.
3. Membimbing siswa menyampaikan
presentasi hasil diskusi kelompok.
4. Memberikan kesempatan siswa lain
untuk menanggapi presentasi.
Memberikan
1. Memberi penguatan verbal
penguatan
2. Memberi penguatan gestural
3. Memberi penguatan dengan sentuhan
4. Memberi penguatan berupa benda
Menutup
1. Membuat kesimpulan
pembelajaran
2. Memberikan soal evaluasi
3. Memberikan tindak lanjut

Check
()


skor

-

2



-

2







2

2






3


-

3







1

4
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No.

Indikator

Check
()

Deskriptor
4. Menginformasikan materi pembelajaran
yang akan datang.

skor


27

Jumlah skor
Semarang, 4 April 2015
Guru Mitra

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 13
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA
SISWA
APN
HCS
AS
AR
CYA
DMB
DIAP
DAPA
DRA
FCR
HWA
HA

INDIKATOR
1 2 3
3 1 2
3 3 4
2 1 1
4 2 3
2 1 1
2 1 1
3 3 3
3 3 4
2 1 1
4 3 4
2 1 1
3 1 1
Jumlah
Rata-rata
Kategori

4
3
4
2
2
3
2
2
3
3
4
2
2

5
1
3
3
3
1
1
3
3
1
3
2
2

6
1
4
3
3
1
3
4
3
2
4
2
1

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
1
4
2
3
2
2
4
4
2
4
2
1

JUMLAH

Kategori

13
26
15
21
12
13
23
24
13
27
13
12
212
17,67
Cukup

Cukup
Sangat Baik
Cukup
Baik
Kurang
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Sangat Baik
Cukup
Kurang
Cukup

Semarang, …………… 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 14
HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF SISWA SIKLUS I
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA SISWA
APN
HCS
AS
AR
CYA
DMB
DIAP
DAPA
DRA
FCR
HWA
HA
JUMLAH
RATA-RATA

INDIKATOR
1
2 3
4
2
1 1
1
4
3 3
3
1
1 1
2
3
4 2
3
2
1 1
1
2
2 1
2
4
4 3
3
4
3 3
3
2
2 1
2
4
4 2
3
1
2 2
2
1
1 2
1

JUMLAH

KATEGORI

5
13
5
12
5
7
14
13
7
13
7
5

Kurang
Sangat Baik
Kurang
Baik
Kurang
Cukup
Sangat Baik
Sangat Baik
Cukup
Sangat Baik
Cukup
Kurang

106
8,83

Cukup

Semarang, …………… 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 15
HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK SISWA SIKLUS I
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nama Siswa
APN
AP
ANS
HCS
AA
AG
AS
AAP
AWJ
AK
AAS
AW
AFP
AWN
ANF
AR
CYA
CSPE
DPW
DW
DMB
DIAP
DM
DAP
DAPA
DSW
DH
DRA
EDH
FAS
FCR
GA
HWA
HA

1
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2

Indikator
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3

3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
2
3
1
2
2

Jumlah

Kategori

8
9
8
8
8
7
7
8
7
7
6
7
7
7
8
8
5
6
7
7
7
9
8
5
8
8
8
8
7
7
8
6
7
7

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
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35.
36.

HMA
S

3
2
Jumlah
Rata-rata

3
2

2
3

8
7
263
7,3

Baik
Cukup
Cukup

Semarang, …………… 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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Lampiran 16
HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA SIKLUS I
No.
Urut
NIS
1.
4614
2.
4687
3.
4700
4.
4724
5.
4764
6
4765
7.
4766
8.
4767
9.
4769
10.
4770
11.
4771
12.
4772
13.
4773
14.
4774
15.
4775
16.
4776
17.
4778
18.
4779
19.
4781
20.
4783
21.
4784
22.
4785
23.
4786
24.
4787
25.
4788
26.
4789
27.
4790
28.
4791
29.
4792
30.
4793
31.
4794
32.
4795
33.
4797
34.
4798

L/P
P
P
P
L
P
L
L
P
L
L
L
P
L
L
P
P
L
P
P
P
L
P
P
L
P
L
L
L
L
L
P
P
L
L

Nama Siswa
APN
AP
ANS
HCS
AA
AG
AS
AAP
AWJ
AK
AAS
AW
AFP
AWN
ANF
AR
CYA
CSPE
DPW
DW
DMB
DIAP
DM
DAP
DAPA
DSW
DH
DRA
EDH
FAS
FCR
GA
HWA
HA

Nilai

Ketuntasan

15
70
57,5
60
80
65
40
70
60
65
75
70
75
62,5
65
77,5
55
72,5
70
70
65
75
70
57,5
82,5
70
57,5
45
85
52,5
90
77,5
62,5
72,5

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
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35.
36.

4799
5008

P
P

HMA
S

85
37,5

Tuntas
Tidak Tuntas

Semarang, …………… 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002

219
Lampiran 17
Lampiran Hasil Apek Kognitif Siklus I

220

221

Lampiran 18
Lampiran Hasil Aspek Psikomotorik Siklus I

222

223

Lampiran 19
DOKUMENTASI SIKLUS I

Halaman depan SDN Wonosari 02

Guru Mitra

Guru menampilkan media gambar
perkembangan alat produksi

Guru menyampaikan masalah yang
harus diselesaikan

Siswa mendiskusikan
permasalahan mengenai teknologi
produksi

Guru membimbing kelompok kecil
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Siswa menyampaikan hasil diskusi

Siswa mengerjakan soal evaluasi

Siswa membuat mind mapping
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LAMPIRAN 20
PENGGALAN SILABUS SIKLUS II
SATUAN PENDIDIKAN

: SDN Wonosari 02

KELAS/SEMESTER

: IV / II

Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar :
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya.
INDIKATOR
1
2.3.5 Menjelaskan
pengertian
teknologi
komunikasi
2.3.6 Menyebutkan
teknologi
komunikasi
masa lalu dan
masa kini
2.3.7 Membedakan

MATERI
POKOK
2
- Pengertian
teknologi
komunikasi
- Jenis-jenis
teknologi
komunikasi
- Kelebihan
perkembanga
n teknologi
komunikasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

3
Guru menyampaikan kompetensi
yang ingin dicapai.
Guru memberi penjelasan materi
IPS mengenai perkembangan
teknologi melalui media gambar.
Guru mengemukakan
permasalahan yang akan di
tanggapi siswa.
Membentuk kelompok yang
anggotanya 3 orang.

4
Prosedur tes
Tes proses:
ada
Tes hasil: ada
Bentuk tes:
tertulis
Jenis tes:
unjuk kerja,
pilihan
ganda,

1.
2.

3.

4.

ALOKASI
WAKTU
5
1x
pertemuan
(3 x 35
menit)

SUMBER
BELAJAR
6
- Hisnu P, Tantya
dan Winardi. 2008.
Ilmu Pengetahuan
Sosial 4 untuk
SD/MI Kelas 4.
Jakarta: Depdiknas
- Sardiman, Irawan
Sadad dan Shendy
Amalia. 2008. Ilmu
Pengetahuan
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teknologi
- Kelemahan
komunikasi
perkembanga
masa lalu dan
n teknologi
masa kini.
komunikasi
2.3.8 Membandingkan
kelebihan dan
kelemahan
teknologi
komunikasi
masa lalu dan
masa kini

5. Tiap kelompok mencatat
alternatif jawaban hasil diskusi.
6. Tiap kelompok ( atau diacak
kelompok tertentu) membaca
hasil diskusinya.
7. Dari data – data di papan, siswa
diminta membuat kesimpulan
dalam bentuk mind mapping
sesuai dengan kreasi mereka.
8. Siswa mempresentasikan mind
mapping.

uraian, essay
Alat evaluasi:
soal dan
lembar
pengamatan

Sosial untuk SD/MI
Kelas IV. Jakarta:
Depdiknas
- Pujiati, Retno
Heny dan Umi
Yuliati. 2008.
Cerdas
Pengetahuan
Sosial untuk SD/MI
Kelas IV. Jakarta:
Depdiknas
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LAMPIRAN 21
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
SIKLUS II

I.

Satuan Pendidikan

: SDN Wonosari 02

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas / semester

: IV / II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar.

II.

KOMPETENSI DASAR
2.3

Mengenal

perkembangan

teknologi

produksi,

komunikasi,

dan

transportasi serta pengalaman menggunakannya.
III.

INDIKATOR
2.3.5 Menjelaskan pengertian teknologi komunikasi
2.3.6 Menyebutkan teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini
2.3.7 Membedakan teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini
2.3.8 Membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi komunikasi masa
lalu dan masa kini

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui penjelasan guru disertai media gambar mengenai perkembangan
teknologi komunikasi, siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi
komunikasi dengan cermat.
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2. Melalui pengamatan media gambar mengenai perkembangan teknologi
komunikasi, siswa dapat menyebutkan teknologi komunikasi masa lalu
dan masa kini dengan cermat.
3. Melalui penjelasan guru disertai media gambar mengenai perkembangan
teknologi komunikasi, siswa dapat membedakan teknologi komunikasi
masa lalu dan masa kini dengan cermat.
4. Melalui pengamatan media gambar mengenai perkembangan teknologi
komunikasi, siswa dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan
teknologi komunikasi dengan cermat.
 Karakter siswa yang diharapkan : tanggung jawab, toleransi, percaya
diri, kerjasama
V. MATERI AJAR
- Pengertian teknologi komunikasi
- Jenis-jenis teknologi komunikasi
- Manfaat perkembangan teknologi komunikasi
- Kerugian perkembangan teknologi komunikasi
VI. METODE/ MODEL PEMBELAJARAN
a. Metode pembelajaran : tanya jawab, pemberian tugas, diskusi
b. Model Pembelajaran : Mind Mapping
VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Pra Kegiatan ( 5 menit )
1. Salam
2. Berdoa
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3. Absensi
4. Pengkondisian kelas
B. Pendahuluan /Kegiatan Awal ( 5 menit )
1) Membahas materi pada pertemuan yang telah lalu.
2) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab
“Apakah kalian pernah menggunakan internet? Apakah kalian pernah
menggunakan hp?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
4) Guru memotivasi siswa :
“Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teknologi
produksi, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi komunikasi, jika
kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh – sungguh, kalian akan
mengetahui bagaimana perkembangan teknologi komunikasi”
C. Kegiatan Inti ( 65 menit )
1. Eksplorasi
a. Guru menampilkan gambar tentang perkembangan teknologi komunikasi.
(mengamati, menalar)
b. Siswa mengamati dan mendengarkan tentang materi perkembangan
teknologi komunikasi. (mengamati, menalar)
c. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar perkembangan
teknologi komunikasi (menanya, menalar)
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2. Elaborasi
a. Siswa dibagi menjadi 12 kelompok dengan anggota 3 anak. (menalar,
mencoba)
b. Siswa mendiskusikan permasalah yang diberikan oleh guru (menalar dan
mencoba)
c. Siswa membacakan hasil diskusinya (mencoba)
d. Guru mencatat hal – hal yang diperlukan di papan tulis. (mengamati)
e. Siswa melakukan diskusi kelompoknya dengan mencoba membuat
mapping perkembangan teknologi komunikasi. (menalar dan mencoba)
f. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok saat membuat mapping.
(mencoba, menalar)
g. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil mapping yang telah
dibuat. (menalar, mengkomunikasikan)
h. Siswa menanggapi presentasi dengan guru sebagai moderatornya.
(mencoba, menalar)
3. Konfirmasi
a. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap jawaban siswa.
b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi
yang belum dipahami. (menanya)
c. Guru

memberikan

penghargaan

menyampaikan tanggapannya.

terhadap

siswa

yang

telah
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D. Kegiatan Akhir (30 menit)
a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi pelajaran secara
keseluruhan. (menalar, mengkomunikasikan)
b. Guru memberikan siswa soal evaluasi.
c. Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa
apakah

kegiatan

pembelajaran

tadi

mengasyikkan

atau

tidak,

menyenangkan atau tidak.
d. Guru memberikan tugas untuk mempelajari kembali apa yang telah
dipelajari di kelas hari ini.
e. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
f. Guru menutup pelajaran.
VIII.

SARANA DAN SUMBER BELAJAR
Alat peraga
- Gambar perkembangan teknologi komunikasi
Sumber Belajar
- Hisnu P, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Depdiknas
- Sardiman, Irawan Sadad dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan
Sosial untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
- Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas

IX. EVALUASI
1. Prosedur Penilaian

: awal, proses, hasil

232

2. Teknik Penilaian

: tes dan non tes

3. Bentuk Penilaian

: obyektif (pilihan ganda dan jawaban singkat)

4. Instrumen Penilaian

: tes (soal) dan non tes (lembar pengamatan)

Semarang, 7 April 2015
Guru Mitra

Peneliti

Badrut Tamam, S.Pd. SD

Destria Wahyu Wijayanti

NIP. 197803012011011002

NIM. 1401411458

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Dra. Nuzul Saptiyah Sukmowinahyu
NIP. 19640131 198405 2 003
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MATERI AJAR
Mata Pelajaran

:

IPS

Kelas/ Semester

:

IV/ II

Standar Kompetensi

:

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi
Dasar

Kompetensi Dasar

:

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,
komunikasi, dan transportasi serta pengalaman
menggunakannya.

Perkembangan Teknologi Komunikasi
A. Teknologi Komunikasi Zaman Dulu
Orang-orang zaman dahulu sudah menggunakan alat-alat komunikasi. Tentu
alat-alatnya tidak secanggih sekarang. Pada zaman dulu, orang menggunakan alat
kentongan, tali, telik sandi, surat, dan kurir untuk berkomunikasi.
a. Kentongan
Tahukah kamu kentongan? Kentongan ialah sebuah alat komunikasi yang
digunakan orang zaman dulu. Alat ini digunakan dengan cara dipukul dengan
menggunakan sebuah alat yang terbuat dari kayu/ bambu. Kentongan ada yang
terbuat dari bambu dan ada juga yang terbuat dari batang kayu yang diberi lobang
atau rongga di dalamnya. Kentongan berfungsi sebagai sarana komunikasi di
antara penduduk desa. Kentongan dipakai misalnya untuk:
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- memanggil warga desa melakukan kerja bakti,
- memanggil warga desa agar berkumpul di balai desa,
- memberitahu warga desa bahwa sedang terjadi pencurian atau perampokan,
- memberitahu warga kalau ada warga yang meninggal dunia,
- memberitahu warga kalau terjadi bencana alam, misalnya banjir, gunung
meletus, kebakaran, dan sebagainya.
Cara

membunyikan

kentongan

tersebut

berbeda-beda.

Misalnya,

cara

membunyikan kentongan untuk kerja bakti atau musyawarah berbeda dengan
ketika ada serangan, pencurian, atau perampokan. Hal ini telah menjadi
kesepakatan di antara warga desa. Pada zaman dulu, setiap rumah mempunyai
kentongan. Zaman sekarang pun, di desa-desa masih dipakai kentongan untuk
berkomunikasi. Biasanya yang membunyikan kentongan adalah kepala desa. Tapi
kalau ada pencurian atau bencana alam, siapa yang pertama mengetahuinya harus
membunyikan kentongan.
b. Telik sandi
Telik sandi atau mata-mata adalah orang yang dipilih untuk mengintip atau
menyusup masuk ke dalam pertahanan musuh. Tugas utamanya adalah mencari
tahu kekuatan dan kelemahan musuh. Informasi dari telik sandi ini penting untuk
mengalahkan musuh.
Teknologi komunikasi saat ini
Pada dasarnya cara berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu komunikasi
langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi bila dua
orang atau lebih berbincang-bincang dengan saling berhadapan muka. Sedangkan
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komunikasi secara tidak langsung terjadi bila orang yang berkomunikasi
menggunakan suatu alat perantara. Biasanya orangnya tidak berhadapan secara
langsung. Zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi melalui surat, telepon, TV,
internet, koran, dan majalah.
a. Surat
Pernahkah kamu mendapat surat atau mengirim surat kepada orang yang kamu
kenal? Menyenangkan sekali apabila teman baik kita melayangkan sepucuk surat.
Tentunya kita tidak sabar untuk membuka dan membacanya. Tentu saja kita juga
akan senang membalas surat itu, bukan? Dengan selembar surat kita dapat
menceritakan banyak hal. Kita dapat menceritakan pengalaman kita waktu
berlibur di Bali. Kita dapat menceritakan kegembiraan kita waktu kita mendapat
hadiah dari ayah.
b. Telepon
Telepon merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Apakah di rumahmu
telah

terpasang

sambungan

telepon?

Pernahkah

kamu

berkomunikasi

menggunakan pesawat telepon? Dengan menekan nomor tujuan dalam waktu
singkat kita dapat berkomunikasi dengan teman atau siapa saja baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.
c. Radio
Radio adalah salah satu alat komunikasi yang efektif. Pada zaman dulu, semangat
perjuangan dikobarkan melalui radio. Melalui radio para pemimpin bangsa dapat
membangkitkan semangat para pejuang supaya tidak menyerah dan putus asa.
Sekarang ini, radio menjadi sarana hiburan dan berita. Apa maksudnya sarana
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hiburan dan berita? Melalui radio, kita dapat mendengar lagu-lagu yang kita
senangi. Itu artinya radio menjadi sarana hiburan. Melalui radio kita dapat
mendengarkan berita-berita penting yang terjadi baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Itulah maksudnya radio menjadi sarana berita.
d. Televisi
Kita dapat melihat berbagai peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh dari tempat
tinggal kita melalui televisi. Di negara kita, dulu hanya ada satu stasiun televisi,
yaitu TVRI. Sekarang, kita dapat menyaksikan berbagai acara dari banyak stasiun
televisi. Televisi merupakan sarana komunikasi yang sangat penting karena
menjadi sarana informasi dan hiburan.
e. Media Cetak
Apakah orang tuamu berlangganan surat kabar? Atau apakah kamu berlangganan
majalah? Saat ini sangat banyak pilihan media cetak. Ada majalah atau koran
yang terbit harian, mingguan, bulanan, atau tiga bulanan. Media cetak tersebut
mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kita. Berbagai macam informasi dan
pengetahuan bisa kita dapatkan apabila kita rajin membaca dari media cetak.
f. Internet
Zaman sekarang sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Alat
komunikasi itu bernama internet. Peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi
melalui internet adalah komputer. Melalui internet itu kita dapat berkomunikasi
dengan orang lain di seluruh dunia. Kita juga dapat membaca berita, mengirim
atau menerima gambar, mengirim atau menerima surat melalui e-mail, dan lainlain.
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Media Pembelajaran
Media pembelajaran berupa media gambar mengenai alat teknologi komunikasi
masa kini dan masa lalu.
1. Teknologi komunikasi masa lalu

Asap

Kentongan

Lonceng

Surat

Bedug

Telegraf
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2. Teknologi komunikasi masa kini

Telepon

Handphone

Internet

Televisi

Media cetak
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Sintaks Mind Mapping
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2. Guru mengemukakan konsep/ permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa.
3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2 – 3 orang
4. Tiap kelompok menginventaris/ mencatat hasil jawaban diskusi
5. Tiap kelompok (atau yang ditunjuk) membacakan hasil diskusi.
6. Siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi bandingan sesuai
konsep yang disediakan guru.
Aqib (2013: 23)
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Lembar Kerja Kelompok
Kelompok

: .....................................................

Nama Anggota Kelompok : 1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
Lakukan kegiatan-kegiatan sesuai petunjuk berikut ini !
1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan!
2. Berdiskusilah dengan kelompok untuk mengerjakan tugas dengan tepat!
3. Siapkanlah spidol warna-warni dan gunakan kertas yang telah disediakan
guru!
4. Buatlah peta pikiran tentang perkembangan teknologi komunikasi yang
mencakup
a. Pengertian teknologi komunikasi
b. Jenis-jenis teknologi komunikasi
c. Contoh teknologi komunikasi masa lalu dan modern
d. Manfaat perkembangan teknologi komunikasi
e. Kerugian perkembangan teknologi komunikasi
5. Buatlah semenarik dan sekreatif mungkin pada kertas yang sudah
disediakan dengan menggunakan simbol dan gambar.
6. Setelah selesai kemukakanlah hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas
Selamat Mengerjakan!
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Kisi – Kisi
Siklus II
Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: IV / II

Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar.
Kompetensi Dasar

:

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya.
Penilaian
Indikator

2.3.5 Menjelaskan pengertian
teknologi komunikasi (C2)

Teknik

Bentuk

Penilaian

Penilaian

No.
Ranah

Soal

Tes

Pilihan

C2

3, 5, 6

Tertulis

Ganda

C1

1,2,4,

2.3.6 Menyebutkan jenis – jenis

9, 10

teknologi komunikasi masa

C5

7, 8

C1

2

C2

1,4

C5

3,5

lalu dan masa kini (C1)
2.3.7 Membedakan teknologi
komunikasi masa lalu dan
masa kini (C2)
2.3.8 Membandingkan kelebihan
dan kelemahan teknologi
komunikasi masa lalu dan
masa kini (C5)

Essay
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SOAL EVALUASI
A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X)
pada salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Pada zaman dahulu sudah ada bermacam-macam alat komunikasi. Contoh
alat komunikasi pada zaman dahulu adalah ... .
a. e-mail

c. kentongan

b. satelit

d. pesawat

2. Ada bermacam-macam alat komunikasi modern. Berikut ini yang
termasuk alat komunikai modern adalah ... .
a. televisi

c. mobil

b. kulkas

d. traktor

3. Kentongan, bedug, dan lonceng merupakan alat ... .
a. produksi tradisional

c. komunikasi tradisional

b. komunikasi modern

d. produksi modern

4. Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah ….
a. koran dan telepon
b. Televisi dan majalah
c. buku dan buletin
d. surat kabar dan radio
5. Kegiatan mengirim dan menerima pesan disebut ....
a. komunikasi

c. transportasi

b. produksi

d. informasi
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6. Pengiriman surat dapat menggunakan layanan…
a. PT. KAI

c. PT. Dirgantara

b. PT. Pos Indonesia

d. PT. PAL

7. Kentongan merupakan teknologi komunikasi masa lalu. Apa salah satu
kegunaan kentongan…
a. Mengirim surat
b. Memanggil warga desa melakukan kerja bakti
c. Menyusup masuk kedalam pertahanan musuh
d. Membawa pesan khusus
8. Salah satu manfaat perkembangan teknologi komunikasi adalah…
a. Menyampaikan pesan lebih cepat
b. Menyampaikan pesan lebih lama
c. Lebih ramah lingkungan
d. Pemanasan global
9. Dibawah ini yang termasuk alat komunikasi masa lalu (tradisional)
adalah…
a. Internet

c. Televisi

b. Lonceng

d. Telepon

10. Dibawah ini yang termasuk alat komunikasi modern adalah…
a. Internet

c. Kentongan

b. Lonceng

d. Tali pohon
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B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat !
1. Jelaskan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi komunikasi!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Sebutkan 3 contoh alat komunikasi masa lalu!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Sebutkan 3 kegunaan perkembangan teknologi komunikasi!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Jelaskan perbedaan melakukan kegiatan berkirim surat menggunakan
email dengan menggunakan surat!
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Sebutkan 3 kerugian dari perkembangan teknologi komunikasi!
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN
A.
1. C

6. B

2. A

7. B

3. C

8. A

4. C

9. B

5. A

10. A

B.
1. Perkembangan penyampaian pesan antar orang satu kepada orang yang
lainnya.
2. Kentongan, bedug, asap, burung merpati
3. Dapat digunakan dalam jarak yang jauh, dapat digunakan setiap waktu,
diterima dalam waktu yang cepat, berita dapat disimpan.
4. Berikirim surat melalui e-mail termasuk komunikasi modern kelebihannya
berita dapat diterima dalam waktu yang cepat dan dapat diterima dimana saja
dan kapan saja, sedangkan berikirim surat termasuk komunikasi masa lalu.
5. Harganya mahal, berbahaya jika digunakan sebagai alat kejahatan, membuat
anak menjadi malas,

246

PENSKORAN
Nomor Soal

Skor

A nomor 1-10

1 x 10 = 10

B nomor 1-5

6 x 5 = 30

Jumlah Skor

40

N

: Nilai

B

: Banyaknya butir yang dijawab benar

St

: Jumlah skor tertinggi
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LAMPIRAN 22
Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
Pertemuan 1 siklus II
Nama guru

: DESTRIA WAHYU WIJAYANTI

Nama SD

: SDN Wonosari 02

Kelas/ Semester

: IVA/ II

Hari/tanggal

: Selasa, 7 April 2015

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Kriteria Penilaian:
Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau 1 indikator nampak
(Sukmadinata 2009: 233)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.
1.

2.

3.

4.

Indikator
Melakukan pra
kegiatan
pembelajaran
Menyampaikan
apersepsi dan
tujuan
pembelajaran
Menyajikan
media gambar

Deskriptor
1.
2.
3.
4.
1.

Memberi salam
Memimpin berdoa
Mengecek kehadiran siswa
Menanyakan kabar siswa
Suara guru jelas terdengar ke seluruh
ruang kelas.
2. Menyampaikan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran
4. Memberikan motivasi
1. Suara guru terdengar jelas ke seluruh
ruang kelas.
2. Siswa dapat melihat gambar dengan
jelas.
3. Mengaitkan media gambar dengan
kehidupan sehari – hari siswa.
4. Mengajak siswa berpastisipasi
membahas materi dalam media gambar.
1. Memusatkan perhatian siswa

Melakukan
tanya jawab
mengenai media 2. Pertanyaan sesuai dengan gambar yang

Check
()



-

skor

3


-

1



4
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No.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Indikator
gambar

Menjelaskan
materi IPS

Membimbing
siswa
membentuk
kelompok
Membimbing
diskusi

Membimbing
kelompok
membuat mind
mapping.
Membimbing
presentasi.

Memberikan
penguatan

Menutup
pembelajaran

Deskriptor
akan disajikan.
3. Mendorong siswa untuk bertanya.
4. Mendorong siswa untuk mencari
jawaban yang tepat.
1. Menjelaskan materi dengan suara
lantang.
2. Menjelaskan materi dengan lancar
3. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dimengerti
4. Memberikan kesempatan kepada siswa
bertanya.
1. Membagi kelompok
2. Memberikan petunjuk yang jelas
3. Menegur siswa
4. mengkondisikan kelas
1. Memberikan motivasi dalam kelompok.
2. Memberikan arahan dalam kelompok.
3. Memberikan bantuan kepada kelompok
yang mengalami kesulitan.
4. Selalu menciptakan kondisi diskusi yang
kondusif.
1. Menjelaskan cara membuat mind
mapping.
2. Berkeliling membimbing kerja siswa
3. Memperjelas permasalahan
4. Menanggapi kesulitan siswa.
1. Memusatkan perhatian siswa.
2. Menunjuk kelompok yang akan
menyampaikan presentasi.
3. Membimbing siswa menyampaikan
presentasi hasil diskusi kelompok.
4. Memberikan kesempatan siswa lain
untuk menanggapi presentasi.
1. Memberi penguatan verbal
2. Memberi penguatan gestural
3. Memberi penguatan dengan sentuhan
4. Memberi penguatan berupa benda
1. Membuat kesimpulan
2. Memberikan soal evaluasi
3. Memberikan tindak lanjut

Check
()

skor
3






3









3

3





-

4




2








3

4
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No.

Indikator

Check
()

Deskriptor
4. Menginformasikan materi pembelajaran
yang akan datang.

skor


33

Jumlah skor
Semarang, 7 April 2015
Guru Mitra

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 23

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA
SISWA
APN
HCS
AS
AR
CYA
DMB
DIAP
DAPA
DRA
FCR
HWA
HA

INDIKATOR
1 2 3
4 3 3
4 4 4
2 2 2
4 4 4
2 1 2
2 3 3
4 4 4
4 3 4
2 3 3
4 4 4
2 3 3
3 1 2
Jumlah
Rata-rata
Kategori

4
2
4
2
3
2
2
2
2
2
4
2
2

5
2
3
2
4
1
2
4
4
2
4
1
2

6
1
3
1
3
4
2
4
3
4
4
2
4

7
1
1
1
1
4
1
4
1
4
4
1
1

8
2
4
2
3
2
2
4
4
2
3
3
2

JUMLAH KATEGORI
18
27
14
26
18
17
30
25
22
31
17
17
212
21,83
Baik

Baik
Sangat Baik
Cukup
Sangat Baik
Baik
Cukup
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Baik

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 24
Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa Siklus II
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA SISWA
APN
HCS
AS
AR
CYA
DMB
DIAP
DAPA
DRA
FCR
HWA
HA
JUMLAH
RATA-RATA

INDIKATOR
1
2 3
4
1
2 3
3
4
4 3
4
2
3 3
3
4
4 3
4
2
2 3
3
2
2 3
3
4
4 4
4
4
4 4
4
2
2 3
3
4
4 3
4
2
2 3
2
1
2 2
2

JUMLAH

KATEGORI

9
15
11
15
10
10
16
16
10
15
9
7
143
11,91

Cukup
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Baik

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 25
Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Siswa Siklus II
NO.

Nama Siswa

Indikator
1

2

3

Jumlah

Kategori

1.

APN

3

3

3

9

Baik

2.

AP

3

3

3

9

Baik

3.

ANS

3

4

4

11

Sangat Baik

4.

HCS

3

4

4

11

Sangat Baik

5.

AA

3

2

2

7

Cukup

6.

AG

2

3

2

7

Cukup

7.

AS

2

3

2

7

Cukup

8.

AAP

4

4

4

12

Sangat Baik

9.

AWJ

3

3

3

9

Baik

10.

AK

2

2

2

6

Cukup

11.

AAS

3

2

2

7

Cukup

12.

AW

3

3

3

9

Baik

13.

AFP

3

3

3

9

Baik

14.

AWN

2

2

1

5

Kurang

15.

ANF

3

2

1

6

Cukup

16.

AR

4

3

3

10

Sangat Baik

17.

CYA

2

4

4

10

Sangat Baik

18.

CSPE

3

2

2

7

Cukup

19.

DPW

3

3

3

9

Baik

20.

DW

3

4

4

11

Sangat Baik

21.

DMB

2

3

3

8

Baik

22.

DIAP

4

3

3

10

Sangat Baik

23.

DM

4

3

3

10

Sangat Baik

24.

DAP

2

3

2

7

Cukup

25.

DAPA

3

3

3

9

Baik

26.

DSW

2

3

3

8

Baik
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27.

DH

2

2

1

5

Kurang

28.

DRA

2

3

3

8

Baik

29.

EDH

3

2

2

7

Cukup

30.

FAS

3

4

4

11

Sangat Baik

31.

FCR

3

4

4

11

Sangat Baik

32.

GA

3

2

2

7

Cukup

33.

HWA

2

3

3

8

Baik

34.

HA

2

3

3

8

Baik

35.

HMA

4

4

4

12

Sangat Baik

36.

S

3

4

4

11

Sangat Baik

Jumlah

311

Rata-rata

8,64

Baik

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 26
HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA SIKLUS II
No.

L/P

Nilai

Ketuntasan

APN

55

Tidak Tuntas

P

AP

55

Tidak Tuntas

4700

P

ANS

70

Tuntas

4.

4724

L

HCS

87,5

Tuntas

5.

4764

P

AA

82,5

Tuntas

6

4765

L

AG

62,5

Tidak Tuntas

7.

4766

L

AS

37,5

Tidak Tuntas

8.

4767

P

AAP

80

Tuntas

9.

4769

L

AWJ

70

Tuntas

10.

4770

L

AK

45

Tidak Tuntas

11.

4771

L

AAS

60

Tidak Tuntas

12.

4772

P

AW

85

Tuntas

13.

4773

L

AFP

75

Tuntas

14.

4774

L

AWN

45

Tidak Tuntas

15.

4775

P

ANF

80

Tuntas

16.

4776

P

AR

100

Tuntas

17.

4778

L

CYA

55

Tidak Tuntas

18.

4779

P

CSPE

85

Tuntas

19.

4781

P

DPW

80

Tuntas

20.

4783

P

DW

72,5

Tuntas

21.

4784

L

DMB

90

Tuntas

22.

4785

P

DIAP

90

Tuntas

23.

4786

P

DM

80

Tuntas

24.

4787

L

DAP

70

Tuntas

25.

4788

P

DAPA

85

Tuntas

26.

4789

L

DSW

85

Tuntas

Urut

NIS

1.

4614

P

2.

4687

3.

Nama Siswa
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27.

4790

L

DH

67,5

Tuntas

28.

4791

L

DRA

35

Tidak Tuntas

29.

4792

L

EDH

70

Tuntas

30.

4793

L

FAS

65

Tuntas

31.

4794

P

FCR

80

Tuntas

32.

4795

P

GA

75

Tuntas

33.

4797

L

HWA

67,5

Tuntas

34.

4798

L

HA

75

Tuntas

35.

4799

P

HMA

75

Tuntas

36.

5008

P

S

77,5

Tuntas

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 27

Lampiran Hasil Aspek kognitif Siklus II
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258

LAMPIRAN 28

Lampiran Hasil Aspek Psikomotorik Siklus II
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LAMPIRAN 29

DOKUMENTASI SIKLUS II

Guru bertanya jawab mengenai
media gambar teknologi komunikasi

Siswa menyampaikan permasalahan
yang harus diselesaikan siswa

Siswa mendiskusikan permasalahan
yang diberikan guru

Guru mebimbing diskusi kelompok
kecil
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Siswa menyampaikan hasil diskusi

Siswa membuat mind mapping
mengenai teknologi komunikasi
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LAMPIRAN 30
PENGGALAN SILABUS
SIKLUS III
SATUAN PENDIDIKAN : SDN Wonosari 02
KELAS/SEMESTER

: IV / II

Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar :
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya.
INDIKATOR
1
2.3.9 Menjelaskan

MATERI
POKOK

- Pengertian
teknologi

teknologi

transportasi

2.3.10 Menyebutkan
teknologi

PENILAIAN

3

4

2

pengertian

transportasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN

- Jenis-jenis
teknologi
transportasi

1. Guru menyampaikan kompetensi yang
ingin dicapai.

ALOKASI

SUMBER

WAKTU

BELAJAR

5

6

Prosedur tes

- Hisnu P, Tantya dan

Tes proses:

1x

Winardi. 2008. Ilmu

ada

pertemuan

Pengetahuan Sosial 4

mengenai perkembangan teknologi

Tes hasil: ada

(3 x 35

untuk SD/MI Kelas 4.

melalui media gambar.

Bentuk tes:

menit)

Jakarta: Depdiknas

2. Guru memberi penjelasan materi IPS

3. Guru mengemukakan permasalahan

tertulis

- Sardiman, Irawan
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transportasi

- Kelebihan

masa lalu dan

perkembangan

masa kini

teknologi

2.3.11 Membedakan
teknologi

transportasi
- Kelemahan

transportasi

perkembangan

masa lalu dan

teknologi

masa kini

transportasi

yang akan di tanggapi peserta didik.
4. Membentuk kelompok yang
anggotanya 3 orang.
5. Tiap kelompok mencatat alternatif
jawaban hasil diskusi.
6. Tiap kelompok ( atau diacak kelompok

Jenis tes:

Sadad dan Shendy

unjuk kerja,

Amalia. 2008. Ilmu

pilihan

Pengetahuan Sosial

ganda,

untuk SD/MI Kelas

uraian, essay

IV. Jakarta:

Alat evaluasi:

Depdiknas

tertentu) membaca hasil diskusinya.

soal dan

- Pujiati, Retno Heny

7. Dari data – data di papan, peserta didik

lembar

dan Umi Yuliati.

pengamatan

2008. Cerdas

2.3.12 Membedakan

diminta membuat kesimpulan dalam

kelebihan dan

bentuk mind mapping sesuai dengan

Pengetahuan Sosial

kelemahan

kreasi mereka.

untuk SD/MI Kelas

perkembangan
teknologi
transportasi.

8. Siswa mempresentasikan mind
mapping.

IV. Jakarta:
Depdiknas

263

LAMPIRAN 31
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
SIKLUS III

I.

Satuan Pendidikan

: SDN Wonosari 02

Mata Pelajaran

: IPS

Kelas / semester

: IV / II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

STANDAR KOMPETENSI
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar.

II.

KOMPETENSI DASAR
2.3

Mengenal

perkembangan

teknologi

produksi,

komunikasi,

dan

transportasi serta pengalaman menggunakannya.
III. INDIKATOR
2.3.9

Menjelaskan pengertian teknologi transportasi

2.3.10 Menyebutkan teknologi transportasi masa lalu dan masa kini
2.3.11 Membedakan teknologi transportasi masa lalu dan masa kini
2.3.12 Membandingkan kelebihan dan kelemahan teknologi transportasi
masa lalu dan masa kini
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui penjelasan guru disertai media gambar mengenai perkembangan
teknologi transportasi, siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi
transportasi dengan cermat.
2. Melalui pengamatan media gambar mengenai perkembangan teknologi
transportasi, siswa dapat menyebutkan teknologi transportasi masa lalu
dan masa kini dengan cermat.
3. Melalui penjelasan guru disertai media gambar mengenai perkembangan
teknologi transportasi, siswa dapat membedakan teknologi transportasi
masa lalu dan masa kini dengan cermat.
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4. Melalui pengamatan media gambar mengenai perkembangan teknologi
transportasi, siswa dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan
teknologi transportasi masa lalu dan masa kini dengan cermat.
 Karakter siswa yang diharapkan : tanggung jawab, toleransi, percaya
diri, kerjasama
V.

MATERI AJAR
- Pengertian teknologi transportasi
- Jenis-jenis teknologi transportasi
- Kelebihan perkembangan teknologi transportasi
- Kelemahan perkembangan teknologi transportasi

VI. METODE/ MODEL PEMBELAJARAN
a. Metode pembelajaran : tanya jawab, pemberian tugas, diskusi
b. Model Pembelajaran : Mind Mapping
VII. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Pra Kegiatan ( 5 menit )
1. Salam
2. Berdoa
3. Absensi
4. Pengkondisian kelas
B. Pendahuluan /Kegiatan Awal ( 5 menit )
1) Guru melakukan tanya jawab pembelajaran yang lalu.
2) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab
“Pernahkah kalian bepergian menaiki bus?” Bus termasuk sarana apa ya
anak – anak?” Ya hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan
teknologi transportasi.”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
4) Guru memotivasi siswa :
“Sebelumnya ibu punya peraturan yang harus kalian patuhi yaitu kalian
harus mengangkat tangan kalian jika ingin bertanya ataupun menjawab
pertanyaan, bagi siswa yang aktif nanti akan mendapatkan reward”
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C. Kegiatan Inti ( 65 menit )
1. Eksplorasi
a. Guru menampilkan gambar tentang perkembangan teknologi transportasi.
(mengamati, menalar)
b. Siswa mengamati dan mendengarkan tentang materi perkembangan
teknologi transportasi. (mengamati, menalar)
c. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar perkembangan
teknologi transportasi (menanya, menalar)
2. Elaborasi
a. Siswa dikelompokkan menjadi 18 kelompok dengan anggota 2 anak.
(menalar, mencoba)
b. Siswa mendiskusikan permasalah yang diberikan oleh guru (menalar dan
mencoba)
c. Siswa membacakan hasil diskusinya (mencoba)
d. Guru mencatat hal – hal yang diperlukan di papan tulis. (mengamati)
e. Siswa melakukan diskusi kelompoknya dengan mencoba membuat
mapping perkembangan teknologi transportasi. (menalar dan mencoba)
f. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok saat membuat mapping.
(mencoba, menalar)
g. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil mapping yang telah
dibuat. (menalar, mengtransportasikan)
h. Peserta didik menanggapi presentasi dengan guru sebagai moderatornya.
(mencoba, menalar)
3. Konfirmasi
a. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap jawaban siswa.
b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang
belum dipahami. (menanya)
c. Guru memberikan penghargaan terhadap siswa yang telah menyampaikan
tanggapannya.
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D. Kegiatan Akhir (30 menit)
a. Siswa bersama guru membuat simpulan materi pelajaran secara
keseluruhan. (menalar, mengtransportasikan)
b. Guru memberikan siswa soal evaluasi.
c. Kegiatan refleksi, yang dilakukan dengan menanyakan kepada siswa
apakah

kegiatan

pembelajaran

tadi

mengasyikkan

atau

tidak,

menyenangkan atau tidak, dsb.
d. Guru memberikan tugas untuk mempelajari kembali apa yang telah
dipelajari di kelas hari ini.
e. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
f. Guru menutup pelajaran.
VIII. SARANA DAN SUMBER BELAJAR
Alat peraga
- Gambar perkembangan teknologi transportasi
Sumber Belajar
- Hisnu P, Tantya dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk
SD/MI Kelas 4. Jakarta: Depdiknas
- Sardiman, Irawan Sadad dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan
Sosial untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
- Pujiati, Retno Heny dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
IX.

EVALUASI
1. Prosedur Penilaian

: awal, proses, hasil

2. Teknik Penilaian

: tes dan non tes

3. Bentuk Penilaian

: obyektif (pilihan ganda dan jawaban singkat)

4. Instrumen Penilaian

: tes (soal) dan non tes (lembar pengamatan)
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Semarang, 11 April 2015
Guru Mitra

Peneliti

Badrut Tamam, S.Pd. SD

Destria Wahyu Wijayanti

NIP. 197803012011011002

NIM. 1401411458

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Dra. Nuzul Saptiyah Sukmowinahyu
NIP. 19640131 198405 2 003

268

MATERI AJAR
Mata Pelajaran

:

IPS

Kelas/ Semester

:

IV/ II

Standar Kompetensi

:

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi,
dan kemajuan teknologi di lingkungan
kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi
Dasar

Kompetensi Dasar

:

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,
komunikasi, dan transportasi serta pengalaman
menggunakannya.

Perkembangan Teknologi Transportasi
1. Transportasi darat
Sarana angkutan melalui jalan darat disebut transportasi darat. Angkutan
darat dibedakan menjadi dua jenis, bermesin dan tidak bermesin. Angkutan tidak
bermesin bersifat tradisional. Berlangsung sejak dahulu. Misalnya, sepeda, becak,
delman, gerobak. Transportasi yang tidak menggunakan mesin menggunakan
hewan.Hewan hewan itu biasanya hewan besar, seperti kuda, sapi, unta dan
sebagainya.Angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern.Harganya
lebih mahal.Daya angkut lebih cepat. Contohnya, sepeda motor, mobil, bus, kereta
api, dan sebagainya.
Kereta api merupakan angkutan darat. Kereta dapat mengangkut penumpang
dan barang dalam jumlah besar. Kereta api pertama dibuat di Inggris oleh
Stephenson tahun 1825. Perusahaan kereta api di Indonesia didirikan tahun 1878.
Industri kereta api Indonesia (INKA) di Madiun (Jawa Timur). Kereta api
mengalami kemajuan teknologi. Jenis kereta api ada dua, yaitu kereta api listrik
dan kereta api batu bara.
2. Transportasi laut
Transportasi laut ada yang bermesin dan tidak bermesin. Contoh tidak
bermesin, seperti perahu dayung, kapal layar, dan sebagainya. Adapun yang ber-

269

rmesin adalah kapal laut.Kapal laut ada yang berukuran besar dan
kecil.Kapal yang besar dapat mengangkut bus, truk, dan sebagainya.
Perakitan kapal di dalam negeri, yaitu PT PAL di Surabaya (Jawa
Timur).Adapun PT Pelni merupakan perusahaan pemerintah yang
mengelola transportasi laut.
3. Transportasi udara
Pelabuhan udara (bandara) terdapat di kota-kota besar.Transportasi
udara di Indonesia telah berkembang.Perkembangannya itu ke arah
kemajuan.Apa nama bandara di kota tempat tinggal kalian? Angkutan udara
lebih mahal dibandingkan angkutan lainnya.Waktu tempuh angkutan udara
lebih cepat.Angkutan udara di Indonesia ditangani oleh Departemen
Perhubungan RI.
Penerbangan

yang

diusahakan

pemerintah,

yaitu

Garuda

Indonesia.Adapun penerbangan swasta adalah Mandala, Batavia, Lion, dan
sebagainya.Industri pesawat terbang Indonesia terdapat di Bandung (Jawa
Barat).

Selain

pesawat

helikopter.Helikopter

daya

alat

transportasi

angkutnya

udara

lebih

lainnya

kecil.Helikopter

adalah
dapat

menjangkau daerah terpencil yang sulit ditempuh jalan darat.Oleh karena
itu, adanya angkutan udara dapat mempermudah komunikasi dalam
kehidupan manusia.
Alat transportasi udara yang lebih modern lagi adalah pesawat
udara.Pesawat untuk mengangkut penumpang dikembangkan sesudah
Perang Dunia I. Pesawat yang pertama kali dibuat digerakkan dengan
baling-baling. Sekarang, pesawat penumpang sudah menggunakan mesin
jet. Pesawat penumpang sekarang bisa mengangkut ratusan orang.
Tranportasi

udara

memerlukan

pelabuhan

udara

atau

bandar

udara.Bandar udara adalah terminal untuk pesawat.Bandar udara sering
disingkat bandara.Di Jakarta ada dua bandar udara, yaitu Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng dan Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma. Di setiap ibu kota propinsi di Indonesia pasti ada bandar
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udaranya. Coba sekarang kamu cari dan sebutkan 10 bandar udara yang ada
di seluruh Indonesia. Sebutkan nama bandar udara itu dan letaknya di mana!
Di Indonesia, urusan transportasi udara ditangani oleh Dirjen
Perhubungan Udara. Dirjen Perhubungan Udara berada di bawah
Departemen Perhubungan.Ada banyak perusahaan penerbangan yang
melayani penerbangan di Indonesia.Maskapai penerbangan yang merupakan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Garuda Indonesia Airways
(GIA) dan Merpati Nusantara Airlines.Selain itu, ada banyak sekali
maskapai penerbangan swasta dari dalam dan luar negeri yang beroperasi di
Indonesia. Coba sebutkan nama maskapai penerbangan swasta lainnya!
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Media Pembelajaran
Media pembelajaran berupa media Flashcard yang berisi gambar mengenai alat
teknologi transportasi masa kini dan masa lalu.
1. Teknologi transportasi masa lalu

Andong

Perahu layar

Becak

Rakit

2. Teknologi transportasi masa kini

Sepeda Motor

Mobil
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Bus

Kapal feri

Pesawat Terbang
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Sintaks Mind Mapping
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2. Guru mengemukakan konsep/ permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa.
3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2 – 3 orang
4. Tiap kelompok menginventaris/ mencatat hasil jawaban diskusi
5. Tiap kelompok (atau yang ditunjuk) membacakan hasil diskusi.
6. Siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi bandingan sesuai
konsep yang disediakan guru.
Aqib (2013: 23)
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Lembar Kerja Kelompok
Kelompok

: ...................................................

Nama Anggota Kelompok : 1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
Lakukan kegiatan-kegiatan sesuai petunjuk berikut ini !
1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang disediakan!
2. Berdiskusilah dengan kelompok untuk mengerjakan tugas dengan tepat!
3. Siapkanlah spidol warna-warni dan gunakan kertas yang telah disediakan
guru!
4. Buatlah peta pikiran tentang perkembangan teknologi transportasi yang
mencakup
a. Pengertian teknologi transportasi
b. Jenis-jenis teknologi transportasi
c. Contoh teknologi transportasi masa lalu dan masa kini
d. Manfaat perkembangan teknologi transportasi
e. Kerugian perkembangan teknologi transportasi
5. Buatlah semenarik dan sekreatif mungkin pada kertas yang sudah
disediakan dengan menggunakan simbol dan gambar.
6. Setelah selesai kemukakanlah hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas
Selamat Mengerjakan!
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Kisi – Kisi
Siklus III
Mata Pelajaran

: IPS

Kelas/Semester

: IV / II

Standar Kompetensi :
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi serta Kompetensi Dasar.
Kompetensi Dasar

:

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi
serta pengalaman menggunakannya.

Penilaian
Indikator

2.3.9 Menjelaskan pengertian
teknologi transportasi (C2)

Teknik

Bentuk

Penilaian

Penilaian

No.
Ranah

Soal

Tes

Pilihan

C2

3, 5, 8

Tertulis

Ganda

C1

1,4,6

C5

2,7, 9,

2.3.10 Menyebutkan jenis – jenis
teknologi transportasi masa

10

lalu dan masa kini (C1)
2.3.11 Membedakan teknologi

C1

2,4

transportasi masa lalu dan

C2

1,5

masa kini (C2)

C5

3

2.3.12 Membandingkan kelebihan
dan kelemahan teknologi
transportasi masa lalu dan
masa kini (C5)

Essay
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SOAL EVALUASI
A. Kerjakan Soal-soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X)
pada salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Berikut ini yang tidak termasuk alat transportasi masa lalu adalah ….
a. andong

c. gerobak

b. bendi

d. mobil

2. Salah satu kelemahan alat transportasi masa lalu adalah ….
a. lambat

c. mahal

b. menimbulkan polusi

d. rawan kecelakaan

3. Kapal yang dapat berjalan di bawah maupun di permukaan laut adalah ….
a. layar

c. kapal selam

b. kapal feri

d. kapal tanker

4. Di bawah ini angkutan darat bermesin adalah ....
a. dokar

c. mobil

b. becak

d. helikopter

5. Kereta api dikemudikan oleh ….
a. masinis

c. pilot

b. nakoda

d. supir

6. Berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah ... .
a. sepeda

c. truk

b. balon udara

d. perahu

7. Salah satu kekurangan menggunakan alat transportasi modern adalah…
a. menempuh jarak jauh lebih lama
b. mempersingkat waktu perjalanan
c. memerlukan biaya yang lebih mahal
d. lebih mudah diperoleh
8. Alat transportasi darat yang menampung banyak penumpang adalah…
a. taksi

c. truk

b. delman

d. kereta api

9. Manfaat teknologi transportasi adalah…
a. memperpendek jarak dan waktu perjalanan
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b. mempermudah komunikasi
c. memperpendek jarak tempuh
d. mempersingkat waktu perjalanan
10. Salah satu kelebihan dari teknologi transportasi masa lalu adalah .....
a. waktu tempuh cepat
b. tidak menimbulkan polusi
c. biayanya lebih mahal
d. menyulitkan komunikasi
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat!
1. Sebutkan 3 perbedaan teknologi transportasi masa lalu dengan teknologi
transportasi masa kini!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Sebutkan nama-nama terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan yang ada di
daerahmu !
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Sebutkan 3 kelebihan teknologi transportasi masa kini!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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4. Isilah tabel dibawah ini berdasarkan alat transportasinya!
Transportasi laut

Transportasi darat

Transportasi udara

5. Jelaskan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi transportasi!
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN
A.
1. D

6. D

2. A

7. C

3. C

8. D

4. C

9. D

5. A

10. B

B.
1. Teknologi transportasi masa lalu membutuhkan waktu tempuh yang lama dan
tenaga yang besar. Teknologi transportasi masa kini waktu tempuhnya cepat
dan tenaga yang digunakan lebih sedikit.
2. Terminal mangkang, pelabuhan tanjung mas, bandar udara ahmad yani, stasiun
poncol (disesuaikan)
3. Waktu tempuh lebih cepat, tenaga yang digunakan lebih sedikit,
4. disesuaikan
5. perkembaangan cara pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tepat
yang lain.
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PENSKORAN
Nomor Soal

Skor

A nomor 1-10

1 x 10 = 10

C nomor 1-5

6 x 5 = 30

Jumlah Skor

40

N

: Nilai

B

: Banyaknya butir yang dijawab benar

St

: Jumlah skor tertinggi
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LAMPIRAN 32
Lembar Pengamatan Keterampilan Guru
Pertemuan 1 siklus III
Nama guru

: DESTRIA WAHYU WIJAYANTI

Nama SD

: SDN Wonosari 02

Kelas/ Semester

: IVA/ II

Hari/tanggal

: Sabtu, 11 April 2015

1. Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang
tersedia!
2. Kriteria Penilaian:
Nilai 4: jika semua deskriptor tampak
Nilai 3: jika 3 deskriptor tampak
Nilai 2: jika 2 deskriptor tampak
Nilai 1: jika deskriptor tidak nampak sama sekali atau 1 indikator nampak
(Sukmadinata 2009: 233)
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor ditulis dalam catatan lapangan.
No.
1.

2.

3.

4.

Indikator
Melakukan pra
kegiatan
pembelajaran
Menyampaikan
apersepsi dan
tujuan
pembelajaran
Menyajikan
media gambar

Melakukan

Deskriptor
1.
2.
3.
4.
1.

Memberi salam
Memimpin berdoa
Mengecek kehadiran siswa
Menanyakan kabar siswa
Suara guru jelas terdengar ke seluruh
ruang kelas.
2. Menyampaikan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran
4. Memberikan motivasi
1. Suara guru terdengar jelas ke seluruh
ruang kelas.
2. Siswa dapat melihat gambar dengan
jelas.
3. Mengaitkan media gambar dengan
kehidupan sehari – hari siswa.
4. Mengajak siswa berpastisipasi
membahas materi dalam media gambar.
1. Memusatkan perhatian siswa

Check
()
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4



4
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No.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Indikator
Deskriptor
tanya jawab
2. Pertanyaan sesuai dengan gambar yang
mengenai media
akan disajikan.
gambar
3. Mendorong siswa untuk bertanya.
4. Mendorong siswa untuk mencari
jawaban yang tepat.
Menjelaskan
1. Menjelaskan materi dengan suara
materi IPS
lantang.
2. Menjelaskan materi dengan lancar
3. Menjelaskan materi dengan bahasa yang
mudah dimengerti
4. Memberikan kesempatan kepada siswa
bertanya.
Membimbing
1. Membagi kelompok
siswa
2. Memberikan petunjuk yang jelas
membentuk
3. Menegur siswa
kelompok
4. mengkondisikan kelas
Membimbing
1. Memberikan motivasi dalam kelompok.
diskusi
2. Memberikan arahan dalam kelompok.
3. Memberikan bantuan kepada kelompok
yang mengalami kesulitan.
4. Selalu menciptakan kondisi diskusi yang
kondusif.
Membimbing
1. Menjelaskan cara membuat mind
kelompok
mapping.
membuat mind 2. Berkeliling membimbing kerja siswa
mapping.
3. Memperjelas permasalahan
4. Menanggapi kesulitan siswa.
Membimbing
1. Memusatkan perhatian siswa.
presentasi.
2. Menunjuk kelompok yang akan
menyampaikan presentasi.
3. Membimbing siswa menyampaikan
presentasi hasil diskusi kelompok.
4. Memberikan kesempatan siswa lain
untuk menanggapi presentasi.
Memberikan
1. Memberi penguatan verbal
penguatan
2. Memberi penguatan gestural
3. Memberi penguatan dengan sentuhan
4. Memberi penguatan berupa benda
Menutup
1. Membuat kesimpulan
pembelajaran
2. Memberikan soal evaluasi
3. Memberikan tindak lanjut

Check
()


skor



4





4











4

3







4




4









3
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No.

Indikator

Check
()

Deskriptor
4. Menginformasikan materi pembelajaran
yang akan datang.

skor

42

Jumlah skor
Semarang, 11 April 2015
Guru Mitra

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 33
Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus III
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA
SISWA
APN
HCS
AS
AR
CYA
DMB
DIAP
DAPA
DRA
FCR
HWA
HA

INDIKATOR
1 2 3 4 5 6
4 4 2 3 3 3
4 4 4 4 4 4
3 4 3 2 3 3
4 4 4 4 4 4
3 2 4 3 4 3
4 4 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 3 2 3 3
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4
4 3 3 4 3 4
JUMLAH
RATA-RATA

7
1
4
4
1
4
4
4
1
1
1
4
1

8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

JUMLAH KATEGORI
24
32
26
29
27
29
32
29
24
29
27
26
334
27,83

Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
SANGAT
BAIK

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 34

Data Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif Siklus III
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA SISWA
APN
HCS
AS
AR
CYA
DMB
DIAP
DAPA
DRA
FCR
HWA
HA
JUMLAH
RATA-RATA

INDIKATOR
1
2 3
4
4
4 3
3
4
4 4
4
3
3 3
3
4
4 4
3
3
3 3
3
4
4 3
3
4
4 4
4
4
4 4
4
2
3 3
3
4
4 4
3
3
3 3
4
3
3 3
3

JUMLAH

KATEGORI

14
16
13
15
12
14
16
16
11
15
13
12
166
13,83

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 35
Hasil Belajar Siswa Ranah Psikomotorik Siklus III
NO.

Nama Siswa

Indikator
1

2

3

Jumlah

Kategori

1.

APN

3

4

3

10

Sangat Baik

2.

AP

3

4

4

11

Sangat Baik

3.

ANS

4

3

2

9

Baik

4.

HCS

4

4

4

12

Sangat Baik

5.

AA

4

4

4

12

Sangat Baik

6.

AG

4

4

4

12

Sangat Baik

7.

AS

3

4

4

11

Sangat Baik

8.

AAP

4

4

4

12

Sangat Baik

9.

AWJ

3

4

4

11

Sangat Baik

10.

AK

4

4

4

12

Sangat Baik

11.

AAS

3

4

4

11

Sangat Baik

12.

AW

4

4

4

12

Sangat Baik

13.

AFP

4

4

3

11

Sangat Baik

14.

AWN

4

4

4

12

Sangat Baik

15.

ANF

4

4

4

12

Sangat Baik

16.

AR

4

4

4

12

Sangat Baik

17.

CYA

4

4

3

11

Sangat Baik

18.

CSPE

4

4

4

12

Sangat Baik

19.

DPW

4

4

4

12

Sangat Baik

20.

DW

4

4

4

12

Sangat Baik

21.

DMB

4

4

4

12

Sangat Baik

22.

DIAP

4

4

4

12

Sangat Baik

23.

DM

4

4

4

12

Sangat Baik

24.

DAP

3

4

4

11

Sangat Baik

25.

DAPA

4

4

4

12

Sangat Baik

26.

DSW

4

4

3

11

Sangat Baik

287

27.

DH

3

4

4

11

Sangat Baik

28.

DRA

4

4

4

12

Sangat Baik

29.

EDH

4

3

2

9

Baik

30.

FAS

3

3

3

9

Baik

31.

FCR

4

4

4

12

Sangat Baik

32.

GA

4

4

4

12

Sangat Baik

33.

HWA

4

4

3

11

Sangat Baik

34.

HA

3

3

3

9

Baik

35.

HMA

4

4

4

12

Sangat Baik

36.

S

3

4

3

10

Sangat Baik

Jumlah

406

Rata-rata

11,28

Sangat Baik

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 197803012011011002
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LAMPIRAN 36
HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA SIKLUS III
No.

L/P

Nilai

Ketuntasan

APN

68,75

Tuntas

P

AP

67,5

Tuntas

4700

P

ANS

91,25

Tuntas

4.

4724

L

HCS

82,5

Tuntas

5.

4764

P

AA

80

Tuntas

6

4765

L

AG

78,75

Tuntas

7.

4766

L

AS

80

Tuntas

8.

4767

P

AAP

97,5

Tuntas

9.

4769

L

AWJ

75

Tuntas

10.

4770

L

AK

80

Tuntas

11.

4771

L

AAS

85

Tuntas

12.

4772

P

AW

82,5

Tuntas

13.

4773

L

AFP

97,5

Tuntas

14.

4774

L

AWN

85

Tuntas

15.

4775

P

ANF

76,25

Tuntas

16.

4776

P

AR

95

Tuntas

17.

4778

L

CYA

77,5

Tuntas

18.

4779

P

CSPE

85

Tuntas

19.

4781

P

DPW

87,5

Tuntas

20.

4783

P

DW

80

Tuntas

21.

4784

L

DMB

82,5

Tuntas

22.

4785

P

DIAP

97,5

Tuntas

23.

4786

P

DM

92,5

Tuntas

24.

4787

L

DAP

90

Tuntas

25.

4788

P

DAPA

100

Tuntas

26.

4789

L

DSW

85

Tuntas

Urut

NIS

1.

4614

P

2.

4687

3.

Nama Siswa
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27.

4790

L

DH

91,25

Tuntas

28.

4791

L

DRA

60

Tidak Tuntas

29.

4792

L

EDH

82,5

Tuntas

30.

4793

L

FAS

77,5

Tuntas

31.

4794

P

FCR

100

Tuntas

32.

4795

P

GA

95

Tuntas

33.

4797

L

HWA

70

Tuntas

34.

4798

L

HA

85

Tuntas

35.

4799

P

HMA

85

Tuntas

36.

5008

P

S

81,25

Tuntas

Semarang, ……………………..2015
Observer

Badrut Tamam, S.PD.SD
NIP. 19780301201101100
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LAMPIRAN 37

Lampiran Hasil Aspek Kognitif Siklus III

291

292

LAMPIRAN 38

Lampiran Hasil Psikomotorik Siklus III

293

294

LAMPIRAN 39
DOKUMENTASI SIKLUS III

Guru Mitra

Guru dan siswa melakukan tanya
jawab mengenai teknologi
transportasi

Guru menyampaikan masalah
mengenai teknologi transportasi

Guru mebimbing diskusi kelompok

Siswa menyampaikan hasil diskusi

Guru menjelaskan cara membuat
mind mapping teknologi transportasi

295

Siswa membuat mind mapping
teknologi transportasi

Siswa mempresentasikan mind
mapping
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LAMPIRAN 40

DAFTAR NILAI DATA AWAL
No.

L/P

Nilai

Ketuntasan

APN

48

Tidak Tuntas

P

AP

67

Tuntas

4700

P

ANS

44

Tidak Tuntas

4.

4724

L

HCS

82

Tuntas

5.

4764

P

AA

78

Tuntas

6

4765

L

AG

78

Tuntas

7.

4766

L

AS

45

Tidak Tuntas

8.

4767

P

AAP

88

Tuntas

9.

4769

L

AWJ

42

Tidak Tuntas

10.

4770

L

AK

50

Tidak Tuntas

11.

4771

L

AAS

60

Tidak Tuntas

12.

4772

P

AW

60

Tidak Tuntas

13.

4773

L

AFP

64

Tidak Tuntas

14.

4774

L

AWN

50

Tidak Tuntas

15.

4775

P

ANF

76

Tuntas

16.

4776

P

AR

80

Tuntas

17.

4778

L

CYA

44

Tidak Tuntas

18.

4779

P

CSPE

80

Tuntas

19.

4781

P

DPW

88

Tuntas

20.

4783

P

DW

52

Tidak Tuntas

21.

4784

L

DMB

55

Tidak Tuntas

22.

4785

P

DIAP

86

Tuntas

23.

4786

P

DM

82

Tuntas

24.

4787

L

DAP

50

Tidak Tuntas

25.

4788

P

DAPA

85

Tuntas

Urut

NIS

1.

4614

P

2.

4687

3.

Nama Siswa

297

26.

4789

L

DSW

58

Tidak Tuntas

27.

4790

L

DH

80

Tuntas

28.

4791

L

DRA

44

Tidak Tuntas

29.

4792

L

EDH

82

Tuntas

30.

4793

L

FAS

55

Tidak Tuntas

31.

4794

P

FCR

86

Tuntas

32.

4795

P

GA

86

Tuntas

33.

4797

L

HWA

45

Tidak Tuntas

34.

4798

L

HA

54

Tidak Tuntas

35.

4799

P

HMA

85

Tuntas

36.

5008

P

S

42

Tidak Tuntas

Semarang, ............... 2015
Guru Mitra

Peneliti

Badrut Tamam, S.Pd. SD

Destria Wahyu Wijayanti

NIP. 197803012011011002

NIM. 1401411458

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Dra. Nuzul Saptiyah Sukmowinahyu
NIP. 19640131 198405 2 003

298
LAMPIRAN 41

299

LAMPIRAN 42
CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran IPS
Menerapkan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar
Di Kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang
Siklus I
Ruang Kelas : IVA
Nama Guru

: Destria Wahyu Wijayanti

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 April 2015
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
1. Guru kurang mampu mengelola waktu. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan
awal guru lupa memberikan motivasi. Kegiatan inti guru belum menunjuk
kelompok untuk mepresentasikan mind mapping.
2. Persiapan contoh mind mapping guru kurang, sehingga penjelasan kurang
tentang mind mapping kurang.
3. Siswa terlihat kurang tertib dalam kegiatan tanya jawab dengan guru. Hal ini
terjadi karena guru belum membiasakan siswa mengangkat tangan terlebih
dahulu sebelum menjawab pertanyaan atau berpendapat sehingga suasana
dikelas terlihat kondusif.
4. Siswa belum memaksimalkan kreatifitas mereka, hal ini terlihat dengan siswa
berebut mind mapping untuk dicontoh.
Semarang, 4 April 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran IPS
Menerapkan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar
Di Kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang
Siklus II
Ruang Kelas : IVA
Nama Guru

: Destria Wahyu Wijayanti

Hari / Tanggal : Selasa, 7 April 2015
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!

1.

Guru belum memaksimalkan pengelolaan waktu, hal ini terlihat guru belum
menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi diawal pelajaran.

2.

Siswa terlihat kurang siap mengikuti pelajaran, hal ini terlihat dari beberapa
siswa yang protes karena guru mengawali pelajaran 3 menit sebelum bel
masuk dan beberapa siswa tidak berdoa dengan serius.

3.

Ada siswa yang protes dan memilih – milih teman ketika pembentukan
kelompok, sehingga kelas menjadi tidak kondusif

4.

Siswa berebut media gambar dan mind mapping untuk dicontoh dalam
kegiatan membuat mind mapping.
Semarang, 7 April 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002
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CATATAN LAPANGAN
Selama Pembelajaran IPS
Menerapkan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar
Di Kelas IVA SDN Wonosari 02 kota Semarang
Siklus III

Ruang Kelas : IVA
Nama Guru

: Destria Wahyu Wijayanti

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 April 2015
Petunjuk:
Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya!
1. Guru sudah mampu mengelola waktu dengan maksimal.
2. Siswa sudah memaksimalkan kreatifitas mereka.
3. Siswa banyak yang berebut untuk mempresentasikan mind mapping agar
mendapat reward.
4. Saat pembagian reward, banyak siswa yang berebut untuk menerima reward.
Semarang, 11 April 2015
Observer

Badrut Tamam, S.Pd.SD
NIP. 197803012011011002

