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ABSTRAK
Mujahidin, Hubaibi Kirom. 2015.
Penerapan Model Mind Mapping
Berbantuan Media Visual untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS
Siswa Kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing: Drs. Susilo, M.Pd. 259 halaman.
Berdasarkan pengalaman langsung ketika melaksanakan Praktek
Pengalaman Lapangan (PPL) di kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang,
peneliti menemukan adanya beberapa permasalahan pada pembelajaran IPS.
Diantaranya guru belum dapat membangkitkan minat belajar siswa terhadap
pembelajaran dan belum maksimal memanfaatkan media dalam pembelajaran. Hal
tersebut berdampak pada aktivitas siswa yang masih kurang dan hasil belajar yang
rendah.
Berdasarkan diskusi yang peneliti lakukan bersama guru mitra dalam
pembelajaran IPS kelas IV SDN Kandri 01 pada hari Kamis 21 Agustus 2014,
telah menetapkan model Mind Mapping yang dipadukan dengan media visual
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek
penelitian adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IV SDN Kandri 01 Kota
Semarang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Penelitian
ini dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan. Variabel
dalam penelitian ini adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, dokumentasi
serta catatan lapangan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik
analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru siklus I diperoleh skor 26
kriteria baik, siklus II diperoleh skor 29 kriteria sangat baik, siklus III skor 33
kriteria sangat baik. Rata-rata skor aktivitas siswa siklus I 16,17 kriteria cukup,
siklus II 18,17 kriteria baik, siklus III 21,17 skor dengan kriteria baik. Sedangkan
rata-rata hasil belajar klasikal siklus I sebesar 62,85%, ketuntasan klasikal siklus
II sebesar 71,42%, dan ketuntasan klasikal siklus III sebesar 85,71%.
Simpulan dari penelitian ini adalah yaitu penerapan model mind mapping
dengan media visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS Siswa Kelas
IV SDN Kandri 01 Kota Semarang. Saran yang dapat diberikan adalah penelitian
ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin menerapkan
model mind mapping dengan media visual pada mata pelajaran lainnya.
Kata kunci: IPS; kualitas; Mind Mapping; pembelajaran; visual.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan di Indonesia menduduki posisi yang sangat penting. Hal
ini tercermin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bab 2
pasal 3 (2007) yaitu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.
Guna mempertanggungjawabkan

fungsi tersebut pemerintah

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagai mana
tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik

1

secara aktif
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Bab III pasal 4 ayat 2, 4
menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistemik dengan sistem terbuka, multimakna, serta diselenggarakan dengan
memberi

keteladanan,

membangun

kemauan,

dan

mengembangkan

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (SISDIKNAS 2003:56)”. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang
pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk
kegiatan pembelajaran. Kurikulum KTSP yang diberlakukan kembali sesuai
Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kurikulum KTSP
2006 dan Kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi tersebut.
Secara lebih lanjut, dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (1) pendidikan agama; (2)
pendidikan kewarganegaraan; (3) bahasa;

(4) matematika; (5)

ilmu

pengetahuan alam; (6) ilmu pengetahuan sosial; (7) seni dan budaya; (8)
pendidikan jasmani dan olahraga; (9) keterampilan/kejuruan; dan

(10)

muatan lokal.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran
yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

3

Dalam BSNP (2006: 575) disebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
merupakan salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa,
fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ruang
lingkup mata pelajaran IPS meliputi 4 aspek, yaitu sebagai berikut: (1)
manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan;
(3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan
(BSNP, 2006: 575).
Menurut Susanto (2014: 6), IPS merupakan integrasi dari berbagai
cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu sosiologi, sejarah, geografi,
ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Dalam BSNP (2006:575) IPS
memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sangat kompleks. Mata pelajaran
IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan (1) mengenal
konsep-konsep

yang

berkaitan

dengan

kehidupan

masyarakat

dan

lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan
kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan
dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap
nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi,
bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat
lokal, nasional dan global.
Tujuan-tujuan pembelajaran IPS tersebut seharusnya dapat tercapai
setelah siswa mempelajari IPS. Namun kenyataan di lapangan masih banyak
ditemukan

permasalahan

berkaitan

dengan

kualitas

pembelajaran.

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007: 4-7), menunjukkan bahwa masih
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banyak permasalahan pelaksanaan pembelajaran IPS di SD, antara lain (1)
Sosialisasi KTSP belum merata; (2) guru masih berorientasi pada buku teks,
tidak mengacu pada dokumen kurikulum; (3) dokumen kurikulum mata
pelajaran IPS yang memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
terdapat dua masalah yaitu sequens (ketidakjelasan penggunaan konsep
yang berdampak pada materi yang tidak jelas urutannya) dan materi (materi
dan alokasi waktu yang disediakan kurang proporsional); (4) penyusunan
program silabus dan RPP belum banyak memperlihatkan kekhasan pada
satuan pendidikannya; (5) struktur program pada mata pelajaran IPS masih
menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara alokasi waktu yang
disediakan dengan keluasan materi yang harus disampaikan kepada siswa;
(6) kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah
pelajaran yang cenderung hafalan; (7) penggunaan tes yang masih hanya
menerapkan aspek kognitif pada jenjang menyebutkan saja; (8) sarana
pembelajaran yang masih kurang; (9) masih banyak guru yang mengajar IPS
tidak memiliki latar belakang pendidikan IPS. Hal ini menunjukkan bahwa
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD) belum berhasil.
Beberapa kendala dalam pelaksanaan mata pembelajaran IPS
tersebut, merupakan gambaran yang terjadi di SD Negeri Kandri 01 Kota
Semarang. Berdasarkan refleksi didapatkan kelemahan guru, yaitu (1) guru
belum dapat membangkitkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran; (2)
guru kurang membiasakan siswa untuk memecahkan permasalahan sendiri;
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(3) guru kurang membiasakan siswa untuk melakukan diskusi kelompok;
dan (4) guru belum maksimal memanfaatkan media dalam pembelajaran.
Data hasil pengamatan aktivitas siswa juga menunjukkan bahwa (1)
siswa belum dapat mengonstruksi dan menyerap materi dengan baik; (2)
siswa belum dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan
pembelajaran; (3) siswa kurang tertarik dengan proses pembelajaran; serta
(4) siswa kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung; dan (5)
siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru.
Hal tersebut diperkuat oleh data hasil rata-rata Ulangan Harian
semester I pada pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Kandri 01. Hasil
belajar tersebut masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
ditetapkan sekolah

yaitu

70. Data hasil ulangan harian tersebut

menunjukkan bahwa skor tertinggi adalah 85 dan skor terendah adalah 40
dengan rata-rata kelas adalah 61. Data yang diperoleh dari 35 siswa kelas IV
hanya 28,5% siswa yang tuntas sedangkan siswa lainnya masih belum
tuntas, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran
rendah.
Adapun kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004: 7)
merupakan keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum
dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam
menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan
kurikuler. Komponen kualitas pembelajaran meliputi (1) keterampilan guru,
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(2) aktivitas siswa (3) hasil belajar siswa, (4) iklim pembelajaran, (5) materi,
(6) media, dan (7) sistem pembelajaran.
Dalam penelitian ini peneliti menekankan komponen kualitas
pembelajaran pada tiga aspek, yaitu, keterampilan guru, aktivitas, dan hasil
belajar siswa. Hal tersebut didasarkan pada permasalahan pada mata
pelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Kandri 01 yaitu rendahnya hasil
belajar siswa yang disebabkan karena guru belum terampil dalam mengajar
dan aktivitas siswa rendah pada saat pembelajaran IPS.
Berdasarkan diskusi yang peneliti lakukan bersama guru mitra dalam
pembelajaran IPS kelas IV SDN Kandri 01 pada hari Kamis 21 Agustus
2014, telah menetapkan model Mind Mapping yang dipadukan dengan
media visual sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS
pada Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan
ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan
provinsi, dengan Kompetensi Dasar 2.4. Mengenal permasalahan sosial di
daerah setempat.
Penerapan Model Mind Mapping pada pembelajaran IPS dengan
Kompetensi Dasar 2.4. Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat,
yaitu dengan menjelaskan materi tentang permasalahan sosial melalui media
Visual berupa gambar masalah sosial dan uraian materi singkat. Kemudian
membuat jaring pemetaan materi, dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan
memicu ingatan yang mudah. Sehingga akan membantu siswa mengatasi
kesulitan,

mengetahui

apa

yang hendak

ditulis,

serta bagaimana
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mengorganisasi gagasan. Siswa akan lebih mudah memahami permasalahan
sosial yang ada di sekitarnya melalui cara kreatif dalam menghasilkan
gagasan. Dengan begitu pengetahuan dan pemahaman siswa tentang
permasalahan sosial pun akan bertambah.
Windura (2013: 16) mengatakan bahwa Mind Map adalah bentuk
visual atau gambar, sehingga mudah untuk dilihat, dibayangkan, ditelusuri,
dibandingkan kepada orang lain, dipresentasikan dan didiskusikan bersama.
Mind Mapping dapat diterapkan untuk semua kegiatan belajar dan berpikir,
sehingga dapat digunakan untuk semua aspek kehidupan. Model Mind
Mapping berusaha memanfaatkan seluruh otak dengan menggunakan citra
visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan.

Shoimin

(2014:106) mengungkapkan bahwa kelebihan model Mind Mapping, yaitu
(1) cara ini cepat; (2) teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ideide yang muncul dalam pemikiran; (3) proses menggambar diagram bisa
memunculkan ide-ide yang lain; (4) diagram yang sudah terbentuk bisa
menjadi panduan untuk menulis.
Model pembelajaran Mind Mapping mendukung ketrampilan guru
dalam beberapa hal yaitu: merancang kurikulum pengajaran yang
komprehensif, menyatukan materi pengajaran dari berbagai sumber,
meringkas materi pengajaran, mengembangkan ide materi mengajar, dan
mempersiapkan presentasi mengajar. Windura (2013: 14) menyatakan
bahwa model pembelajaran Mind Mapping merupakan suatu model
pembelajaran yang memudahkan siswa dalam mempelajari materi. Ini
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sesuai dengan Silberman (dalam Shoimin 2014: 105) yang menyatakan
bahwa Mind Mapping atau pemetaan pikiran merupakan cara kreatif bagi
tiap pembelajar untuk menghasilkan gagasan, mencatat, apa yang dipelajari
atau merencanakan tugas baru.
Penerapan model Mind Mapping dalam kegiatan pembelajaran akan
menjadi lebih optimal dan lebih efektif apabila didukung dengan
menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat
yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar (Hamdani
2011:244).
Media visual banyak digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam
hal ini, peneliti menggunakan media visual dengan menampilkan slide
power point melalui LCD (Liquid Crystal Display). Daryanto (2013:163)
menjelaskan media power point menarik untuk digunakan karena dapat
digunakan untuk mengolah teks, warna dan gambar dalam bentuk tampilan
slide secara bersamaan
Melalui tampilan visual berupa gambar masalah sosial dan
penjelasan singkat, siswa dijelaskan tentang materi masalah sosial. Siswa
memperhatikan secara seksama materi yang disampaikan guru. Sehingga
dengan begitu siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran
karena penyampaian materi pembelajaran lebih menarik dan siswa lebih
termotivasi untuk memahami materi lebih mendalam. Guru juga tidak perlu
terlalu banyak menyampaikan bahan ajar karena materi sudah tersampaikan
melalui tayangan slide powerpoint secara visual. Media visual sering
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digunakan karena nilai ekonomis dan kepraktisannya. Guru dapat membuat
sendiri media powerpoint berupa gambar ini. Media gambar dapat dibuat
dengan variasi pembuatan, dan dalam penggunaannya media ini dapat
digunakan berulang kali.
Penerapan model Mind Mapping dengan media visual ini, membuat
siswa menjadi lebih mudah dalam mengenali materi ke arah yang lebih
konkret karena dapat mengontruksikan dan memvisualisasikan secara
langsung pada visual yang dibuat oleh siswa. Selain itu pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan dengan adanya diskusi secara berkelompok
dalam model Mind Mapping. Dengan diterapkannya model Mind Mapping
dengan media visual dalam pembelajaran IPS ini diharapkan keterampilan
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa akan meningkat. Dengan
demikian kualitas pembelajaran IPS pun diharapkan dapat meningkat.
Penerapan model pembelajaran Mind Mapping dengan media visual
pada pembelajaran IPS didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rejeki
(2013) yang berjudul “Penggunaan Model Mind Map dalam Peningkatan
Pembelajaran IPS Kelas IV SD”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
peningkatan yang signifikan pada keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar di atas indikator keberhasilan. Dengan demikian melalui model
pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS.
Penggunaan media visual juga didukung oleh penelitian Maroa
(2014) yang berjudul “Penerapan Pembelajaran IPS dengan Media Visual
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untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas V SD Inpres 012
Bajawali Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara”. Pada penelitian
tersebut didapatkan hasil bahwa media visual dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Hasil penelitian dan jurnal tersebut dapat dijadikan pendukung
dalam penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping dengan media visual.
Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping dengan media visual
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IV
SDN Kandri 01 Kota Semarang.
Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti mengkaji masalah tersebut
melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Mind
Mapping

Berbantuan

Media

Visual

untuk

Meningkatkan

Kualitas

Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar
siswa kelas IV SDN Kandri 01. Oleh karena itu, yang menjadi perumusan
masalah secara umum adalah “bagaimanakah penerapan model Mind
Mapping dengan media visual agar dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Kandri 01”.
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Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a. bagaimanakah penerapan model Mind Mapping dengan media visual
agar dapat meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Kandri 01
mengelola pembelajaran IPS;
b. bagaimanakah penerapan model Mind Mapping dengan media visual
agar dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Kandri 01
dalam pembelajaran IPS;
c. bagaimanakah penerapan model Mind Mapping dengan media visual
agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Kandri 01
dalam pembelajaran IPS.
1.2.2

Pemecahan Masalah
Untuk

memecahkan

masalah

mengenai

rendahnya

hasil

pembelajaran IPS siswa kelas VI SDN Kandri 01, maka dapat dilakukan
dengan cara menerapkan model Mind Mapping dengan media visual dalam
pembelajaran. Langkah-langkah penerapan yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
a. guru menyiapkan materi dan peralatan yang digunakan untuk
menayangkan media visual;
b. guru menyampaikan tujuan pembelajaran;
c. siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang
disajikan melalui media visual;
d. siswa berkelompok (4-5 orang setiap kelompok);
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e. setiap kelompok menerima amplop berisi bagan mind mapping
rumpang;
f. setiap kelompok mendengarkan penjelasan tugas oleh guru dan
mendiskusikan jawabannya kemudian melengkapi bagan mind
mapping yang rumpang;
g. guru berkeliling dan membimbing diskusi kelompok;
h. guru menunjuk setiap kelompok mempresentasikan mind mapping;
i. guru menyamakan persepsi dari hasil presentasi dan diskusi semua
kelompok dari kegiatan pembelajaran secara garis besar.

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan umum
penelitian ini

adalah untuk

“mendeskripsikan peningkatan kualitas

pembelajaran IPS melalui penerapan model Mind Mapping dengan media
visual pada siswa kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang”.
Tujuan penelitian tersebut dirinci sebagai berikut:
a. mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IV SDN Kandri
01 dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model Mind Mapping
dengan media visual;
b. mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IV SDN Kandri 01
dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model Mind Mapping
dengan media visual;
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c. meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Kandri 01 dalam
pembelajaran IPS dengan menerapkan model Mind Mapping dengan
media visual.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis.
1.4.1

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai model Mind Mapping
dengan media visual. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas
pembelajaran IPS.

1.4.2

Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memunyai manfaat
sebagai berikut:
1. Bagi guru
a. Memotivasi guru untuk mengembangkan variasi dalam kegiatan
pembelajaran IPS.
b. Meningkatkan

keterampilan

guru

dalam

mengkonstruksi

pengetahuan siswa.
c. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
sehingga tercipta suatu kondisi yang menarik dan menyenangkan.
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2. Bagi siswa
a. Menumbuhkan minat dan keaktifan siswa dalam kegiatan
pembelajaran IPS.
b. Melatih siswa melakukan kerja sama dalam kegiatan pembelajaran
IPS.
c. Membantu siswa dalam mencapai peningkatan hasil belajar.
3. Bagi sekolah
a. Sebagai pertimbangan bagi tiap guru dalam sekolah untuk
membuat inovasi baru dalam pembelajaran.
b. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1 Model Pembelajaran
2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran
Winataputra (dalam Sugiyanto, 2010: 3) menyatakan bahwa model
pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan
aktivitas pembelajaran.
Arends (dalam Shoimin, 2014: 23) menyatakan bahwa. “The term
teaching model refers to a particular approach to instruction that includes
its goal, syntax, environment, and management system.” Istilah model
pengajaran mengarah pada suatu pada suatu pendekatan pembelajaran
tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, dan system pengelolaannya.
Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil
penurunan teori psikologi dan teori belajar yang dirancang berdasarkan
analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat
operasional di kelas. Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai
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pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial
(Suprijono, 2009: 45-46).
Model-model pengajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu,
pengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-nilai
social dan sebagainya. Hal itu di kemukakan oleh Joyce dan Weil (dalam
Huda, 2013: 73-74). Sebagian model berpusat pada penyampaian guru,
sebagian lainnya berusaha fokus pada respon siswa dalam mengerjakan
tugas dan posisi siswa sebagai partner dalam proses pembelajaran.
Pengertian-pengertian yang dikemukakan para pakar tersebut dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan cara yang harus
dipilih/dilakukan guru untuk menyampaikan materi agar pembelajaran dapat
berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan.
Joyce dan Weil (dalam Huda. 2013: 75-76) telah mengembangkan
struktur

yang

dapat

diimplementasikan

ke

dalam

model-model

pembelajaran. Ada empat aspek struktur umum ini yakni:
(1) Sintak
Sintak merupakan deskripsi implementasi model di lapangan. Ia
merupakan serangkaian sistematis aktivitas-aktivitas dalam model
tersebut. Setiap model memiliki aliran tahap yang berbeda
(2) Sistem sosial
Mendeskripsikan peran dan relasi antara guru dan siswa. Dalam
beberapa model, guru sangat berperan dominan. Dalam sebagian model,
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aktivas ini lebih dipusatkan pada siswa, dan dalam sebagian yang lain
aktivitas tersebut didistribusikan secara merata
(3) Tugas/ peran guru
Mendeskripsikan bagaimana seorang guru harus memandang siswanya
dan merespon apa yang dilakukan siswanya. Prinsip-prinsip ini
merefleksikan aturan-aturan dalam memilih model dan menyesuaikan
respon instruksional dengan apa yang dilakukan siswa
(4) Sistem dukungan
Merupakan

kondisi-kondisi

yang

mendukung

yang

seharusnya

diciptakan atau dimiliki oleh guru dalam menerapkan model tertentu.
Dukungan ini merujuk pada prasyarat diluar skil, kapasitas manusia
pada umumnya dan fasilitas teknis pada khususnya. Dukungan tersebut
berupa buku, film, perangkat, laboratorium, materi-materi rujukan dan
sebagainya
(5) Pengaruh
Pengaruh bisa terbagi menjadi dua yaitu pengaruh langsung dan
pengaruh tidak langsung yag ditimbulkan oleh setiap model.
Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran harus memiliki
pertimbangan-pertimbangan. Sehingga tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai.
2.1.1.2 Model Pembelajaran Mind Mapping
Menurut Silberman (dalam Shoimin 2014: 105) Mind Mapping atau
pemetaan pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajar untuk
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menghasilkan gagasan, mencatat, apa yang dipelajarai atau merencanakan
tugas baru.
Windura (2013: 16) menyatakan bahwa Mind Map adalah bentuk
visual atau gambar, sehingga mudah untuk dilihat, dibayangkan, ditelusuri,
dibandingkan kepada orang lain, dipresentasikan dan didiskusikan bersama.
Dengan menggunakan Mind Map kita mendapatkan kebebasan untuk
mengembangkan kemampuan otak dalam berpikir. Melalui dasar Mind Map
inilah kemudian dikembangkan pembelajaran menggunakan Mind Mapping.
Langkah-langkah model pembelajaran Mind Mapping menurut
Windura (2013:16) adalah sebagai berikut.
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
b. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa.
c. Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan
dua orang.
d. Suruhlah seorang dari pasangan itu menceritakan materi yang baru
diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat
catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok
lainnya.
e. Seluruh

siswa

secara

bergiliran/diacak

menyampaikan

hasil

wawancaranya dengan teman pasangannya, sampai sebagian siwa sudah
menyampaikan hasil wawancara.
f. Guru mengulangi/menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum
dipahami siswa.
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g. Kesimpulan/penutup.
Langkah

strategi Mind

Prasetyaningtyas, 2013)

Mapping menurut

Olivia

(dalam

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran

menurut standar proses KTSP (2007:14-18) yaitu: (1) siswa membaca
kembali sekilas materi yang dijelaskan guru pada awal kegiatan
pembelajaran; (2) tanya jawab materi pelajaran secara garis besar; (3) siswa
dibagi menjadi beberapa kelompok (4-5 orang setiap kelompok); (4) setiap
kelompok menganalisis materi dan berdiskusi membuat peta pikiran (mind
mapping) materi pelajaran; (5) siswa dibimbing, dimotivasi, diawasi guru
selama diskusi kelompok membuat peta pikiran (mind mapping) materi
pelajaran; (6) setiap kelompok mempresentasikan mind mapping mereka
untuk mendapat tanggapan, masukan dari kelompok lain dan guru; (7) siswa
dan guru menyamakan persepsi dari hasil presentasi dan diskusi semua
kelompok; (8) guru mereview materi dan kegiatan pebelajaran secara garis
besar dengan mind mapping materi; (9) siswa diberi penguatan, motivasi
agar lebih kreatif membuat mind mapping materi pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
Mind

Mapping

memiliki

banyak

keunggulan

seperti

yang

diungkapkan oleh Shoimin (2014:106), antara lain:
a. Cara ini cepat.
b. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul
dalam pemikiran.
c. Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain.
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d. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis.
Selain terdapat keunggulan, model Mind Mapping juga memiliki
kelemahan-kelemahan tertentu, misalnya:
a. Hanya siswa yang aktif yang terlibat.
b. Tidak seluruh murid belajar.
c. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan
2.1.2

Media Pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran
Ely (dalam Hamdani, 2011:243) mengemukanan kata media berasal
dari bahasa Latin, yaitu medium yang secara harfiah berarti perantara, dan
pengantar, yaitu pengantar sumber pesan dengan pemerima pesan.
Briggs (dalam Hamdani, 2011:243) menyatakan media pembelajaran
meliputi alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran
yang terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder,
film, slide (gambar), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer.
Hamdani (2011:244) berpendapat bahwa media pembelajaran
merupakan alat yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar.
Daryanto (2012:12-16) menyatakan penggunaan media pembelajaran
adalah berdasarkan pada empat landasan sebagai berikut.
1. Landasan filosofis, siswa akan memiliki banyak pilihan menggunakan
media

sesuai

karakteristik

pribadinya.

Siswa

dihargai

harkat

kemanusiannya dengan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan
sesuai dengan kemampuannya.

21

2. Landasan psikologis, anak akan lebih mudah mempelajari hal yang
konkret daripada yang abstrak.
3. Landasan teknologis, pengoptimalan penggunaan media pembelajaran
dalam tekonologi pembelajaran sebagai bentuk kesatuan komponen
sistem pembelajaran untuk memecahkan masalah.
4. Landasan empiris, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan
bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan
karakteristik tipa atau gaya belajarnya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar
mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal.
2.1.2.2 Media Visual
Syaf (2013: 85) menyatakan bahwa bukti sejarah menyatakan bahwa
sesungguhnya manusia tahu bahwa mereka dapat menyandikan pengalaman
dengan cara yang lain selain berbicara, dan salah satunya dengan gambar
(visual). Visual banyak digunakan sebagai media pembelajaran. Media
visual merupakan salah satu jenis media yang dapat digunakan sebagai
media pembelajaran. Syaf (2013: 81) menjelaskan bahwa “media visual
adalah media yang melibatkan indera penglihatan.”
Arsyad (2013: 89) menyatakan bahwa media visual dapat
memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan
organisasi dan memperkuat ingatan. Dan dapat pula menumbuhkan minat
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siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi dan materi pelajaran
dengan dunia nyata.
Bagan termasuk dalam kategori bahan ajar visual atau bahan ajar
pandang. Menurut Sudjana (dalam Daryanto 2012: 119) menjelaskan bahwa
bagan adalah kombinasi antara media grafis, gambar dan foto yang
dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta
pokok atau gagasan. Bagan sebagai media visual dapat membantu siswa
memahami pesan pembelajaran dengan tujuan menyederhanakan materi
pembelajaran.
Kegunaan bagan adalah untuk menunjukkan hubungan, keterkaitan,
perbandingan, jumlah yang relatif, perkembangan tertentu, serta proses
tertentu pengklasifikasian dan pengorganisasian.
Penggunaan media visual dalam pembelajaran dalam hal ini adalah
pembelajaran IPS dengan materi “masalah sosial” akan mempermudah siswa
dalam proses pemerolehan materi pembelajaran. Siswa akan mengetahui
secara langsung bentuk-bentuk masalah sosial yang terjadi di daerahnya.
Dengan adanya tayangan berupa gambar bergerak dan bersuara akan
menguatkan daya ingat siswa terhadap materi pelajaran.
2.1.3 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran IPS Melalui Model Mind
Mapping dengan Media Visual
Penerapan pembelajaran menggunakan model Mind Mapping
dengan

media visual

ini

dilandasi

oleh

teori

belajar kognitif

dan

konstruktivisme. Menurut Silberman (dalam Shoimin 2014: 105) Mind
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Mappingg atau pemetaan pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajar
untuk menghasilkan gagasan, mencatat, apa yang dipelajari atau merencanakan
tugas baru.
Kegiatan tersebut sejalan dengan teori belajar kognitif yang menuntut
keaktifan siswa melalui interaksi dan pengalaman sendiri, serta teori belajar
konstruktivisme yang menuntut pengkonstruksian pengetahuan siswa melalui
pengalaman langsung.
2.1.3.1 Teori Belajar Kognitif
Rifa’i

(2011:

128)

menjelaskan

bahwa

”psikologi

kognitif

menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang
berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya.”
Piaget (dalam Rifa’i, 2011: 207) mengemukakan tiga prinsip utama
pembelajaran, yaitu:
(1) Belajar aktif, karena pengetahuan, terbentuk dari dalam subyek belajar.
Untuk membantu perkembangan kognitif anak, kepadanya perlu
diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar
sendiri, misalnya melakukan percobaan, manipulasi simbol-simbol,
mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, membandingkan
penemuan sendiri dengan penemuan temannya.
(2) Belajar lewat interaksi sosial, karena belajar bersama akan membantu
perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak akan
mengarah ke banyak pandangan yang ia temukan lewat interaksi sosial.
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(3) Belajar lewat pengalaman sendiri, karena melalui pengalaman nyata
yang dilakukan sendiri, akan menunjang perkembangan kognitif anak
yang lebih bermakna.
Rifa’i (2011: 128) menyatakan bahwa intisari dari teori belajar
kognitif adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan (discovery) dan
transformasi informasi kompleska yang berlangsung pada diri seseorang.
2.1.3.2 Teori Belajar Konstruktivisme
”Konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan
yang menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan
dari pengalamannya sendiri” (Rifa’i, 2011:

225). Dalam hal ini

konstruktivisme seringkali dikaitkan dengan pendekatan pendidikan yang
meningkatkan kegiatan belajar aktif atau kegiatan belajar sambil belajar.
Suparno (dalam Sardiman, 2012: 38) mengemukakan lima prinsip
utama pembelajaran, yaitu:
(1) Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa
yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.
(2) Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus.
(3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan
pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar
bukanlah hasil perkembangan tetapi perkembangan itu sendiri.
(4) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia
fisik dan lingkungannya.
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(5) Hasil belajar dipengaruhi sesorang tergantung pada apa yang telah
diketahui, si subjek belajar, tujuan motivasi yang memengaruhi proses
interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.
Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka proses mengajar,
bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke subjek
belajar/siswa, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan subjek belajar
merekonstruksi sendiri pengetahuannya.
Siswa merupakan individu yang bersifat unik dan memiliki latar
belakang dan kebutuhan yang unik pula. Latar belakang, kebudayaan atau
pandangan yang berbeda-beda akan mendorong siswa menghadirkan versi
kebenarannya sendiri. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya
interaksi sosial dalam sebuah pembelajaran. Dengan adanya interaksi sosial,
maka akan terbentuk sebuah hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan terhadap siswa itu sendiri. Melalui interaksi sosial, siswa
akan memperoleh informasi maupun pengetahuan baru dari orang-orang di
sekelilingnya sehingga ia dapat mengembangkan pola pikirnya sendiri,
menciptakan, menemukan dan memperoleh proses belajar.
Satu prinsip yang ditekankan dalam teori konstruktivisme adalah
bahwa guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa memperoleh
pemahaman tentang isi pelajaran, memberikan pedoman dan menciptakan
lingkungan yang mendorong siswa membuat kesimpulan sendiri, berdialog
secara aktif. Bertujuan untuk mendukung siswa
efektif.

menjadi pemikir yang
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Penerapan model Mind Mapping dengan media visual dalam
penelitian

ini

menggunakan

landasan

teori

belajar

kognitif

dan

konstruktivisme. Teori belajar kognitif dalam model Mind Mapping dengan
media visual

menjadikan siswa agar dapat belajar secara aktif, berkerja

sama, dan melakukan pengalaman belajar secara mandiri. Sedangkan teori
konstruktivisme dalam model Mind Mapping dengan media visual
menjadikan siswa agar dapat mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya
melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu pembelajaran melalui model
Mind Mapping dengan media visual menjadikan siswa agar dapat
menumbuhkan pengetahuan dan kreativitasnya melalui pengalaman secara
langsung dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
2.1.4 Penerapan

Model

Mind

Mapping

dengan Media

Visual

dalam

Pembelajaran IPS
Dalam penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN
Kandri 01 Kota Semarang,

peneliti

menerapkan

model

pembelajaran

mind mapping berbantuan media visual dengan langkah sebagai berikut:
a. guru

menyiapkan

materi

dan

peralatan

yang digunakan

untuk

menayangkan media visual;
b. guru menyampaikan tujuan pembelajaran;
c. siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang
disajikan melalui media visual;
d. siswa berkelompok (4-5 orang setiap kelompok);
e. setiap kelompok menerima amplop berisi bagan mind mapping rumpang;
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f. setiap kelompok mendengarkan penjelasan tugas oleh guru dan
mendiskusikan jawabannya kemudian melengkapi bagan mind mapping
yang rumpang;
g. guru berkeliling dan membimbing diskusi kelompok;
h. guru menunjuk setiap kelompok mempresentasikan mind mapping;
i. guru menyamakan persepsi dari hasil presentasi dan diskusi semua
kelompok dari kegiatan pembelajaran secara garis besar.
2.1.5 Hakikat Belajar
2.1.5.1 Pengertian Belajar
Belajar berperan penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu
perlu dipahami berbagai pendapat ahli mengenai pengertian belajar.
Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan belajar sebagai berikut (dalam
Hamdani, 2011:20-21):
a. Cronbach memberikan definisi, “Learning is shown by a change in
behavior as a result of experience.” (Belajar adalah perubahan tingkah
perilaku sebagai hasil dari pengalaman)
b. Harold Spears memberikan batasan, “Learning to observe, to read, to
imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction.”
(Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiai, mencoba sesuatu
sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk)
c. Geoch mengatakan, “Learning is change in performance as a result of
practice.” (Belajar adalah perubahan penampilan sebagai hasil latihan)
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Belajar menurut Slameto (2010: 2) 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. Dalam hal ini, belajar memuat dua unsur
penting, yaitu perubahan tingkah laku dan terjadi karena latihan atau
pengalaman.
Belajar menurut Hamdani (2011: 21) merupakan perubahan tingkah
laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Menurut Rifa’i (2011:
82) “belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang
dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh
seseorang.”
Slameto (2010: 3) menyebutkan beberapa ciri perubahan tingkah laku
dalam pengertian belajar yaitu (1) perubahan terjadi secara sadar, (2)
perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, (3) perubahan
dalam belajar bersifat positif dan aktif, (4) perubahan dalam belajar bukan
bersifat sementara, (5) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, dan
(6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.
Darsono (dalam Hamdani 2011:22) menyebutkan beberapa ciri
belajar yaitu (1) belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan; (2)
Belajar merupakan pengalaman sendiri; (3) belajar merupakan proses
interaksi antara individu dan lingkungannya; dan (4) belajar mengakibatkan
terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar.
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Pengertian belajar menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa belajar adalah proses usaha sadar dan terencana yang dilakukan
seseorag untuk memperoleh suatu perubahan perilaku seseorang dengan
latihan

atau

pengalaman

yang

merupakan

hasil

interaksi

dengan

lingkungannya sehingga diperoleh ketrampilan dan pengetahuan baru dari
lingkungan baik lingkungan formal maupun informal dan berlangsung
sepanjang hayat.
2.1.5.2 Faktor-Faktor Belajar
Belajar

yang

efektif

sangat

dipengaruhi

oleh

faktor-faktor

kondisional yang ada. Hamalik (2013: 32-33) menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi belajar sebagai berikut.
(1) Faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan
Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara praktis dan diadakan
ulangan secara kontinyu di bawah konisi yang serasi, sehinggan
penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap.
(2) Melakukan relearning, recalling, dan reviewing
Ketiga proses tersebut berguna agar pelajaran yang terlupakan dapat
dikuasai kembali dan pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih
mudah dipahami.
(3) Belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa lebih berhasil dan
mendapatkan kepuasannya. oleh karena itu belajar hendaknya dilakukan
dalam kondisi yang mnenyenangkan.
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(4) Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal
dalam belajarnya.
(5) Belajar

memerlukan

asosiasi

guna

mengurutkan

pengalaman-

pengalaman sehingga menjadi satu kesatuan.
(6) Pengalaman-pengalamn masa lampau (bahan apesepsi) dan pengertianpengertian yang telah dimiliki oleh siswa merupakan dasar untuk
menerima pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian baru,
(7) Faktor kesiapan belajar
Faktor kesiapan belajar berhubungan dengan masalah kematangan,
minat, kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan. Dengan kesiapan
belajar yang matang maka dalam kegiatan pembelajaran siswa akan
mendapatkan kemudahan dan keberhasilan.
(8) Faktor minat daan usaha
Minat belajar akan timbul apabila siswa tertarik terhadap sesuatu karena
sesuai dengan kebutuhannya dan merasa sesuatu yang dipelajari tersebut
akan bermakna bagi dirinya. Akan tetapi dengan adanya minat saja
tanpa melalui usaha maka belajar yang dilakukan juga akan mengalami
kesulitan untuk berhasil.
(9) Faktor fisiologis
Kondisi badan siswa sangat mempengaruhi proses belajar. Oleh karena
itu kondisi fisiologis juga sangat menetukan berhasil tau tidaknya siswa
yang belajar.
(10) Faktor intelegensi

31

Siswa yang cerdas memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
menangkap dan memahami materi, sehingga akan lebih udah berlahsil
dlam kegiatan belajar. Hal ini berbeda dengan siswa yang kurang cerdas
atau lamban.
2.1.6 Hakikat Pembelajaran
2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning. Pembelajaran
menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
Selain interaksi, pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha
pembentukan tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan
atau stimulus. Pembelajaran merupakan usaha pembentukan perilaku yang
semula tidak bisa menjadi bisa yang diberikan oleh guru kepada siswa
dengan media atau sumber belajar yang sesuai sehingga memudahkan siswa
dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Materi yang dimaksud
disini adalah tingkah laku yang diinginkan oleh guru. (Hamdani, 2011:23),
Briggs

(dalam

Rifa’i,

2011:

191)

mengemukakan

bahwa

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi
peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh
kemudahan.
Menurut Gagne (dalam Rifa’i, 2011: 192) pembelajaran merupakan
serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk

32

mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar
memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengertian pembelajaran menurut berbagai para ahli di atas, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses interaksi siswa
dengan guru, lingkungan dan media pembelajaran yang dilakukan dengan
sengaja sehingga memungkinkan seseorang belajar untuk melakukan atau
mempertunjukkan tingkah laku tertentu.
2.1.6.2 Pengertian Kualitas Pembelajaran
Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah
keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan
belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan
proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler.
Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat antara lain dari perilaku
pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak belajar peserta didik, hasil
belajar,

iklim

pembelajaran,

materi

pembelajaran,

kualitas

media

pembelajaran.
Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 194), kualitas dapat
dimaknai dengan istilah mutu atau kefektifan. Secara definitif efektivitas
dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau
sasarannya.
Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran adalah keterkaitan antara guru, siswa, kurikulum, bahan ajar,
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media, fasilitas, serta sistem pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses belajar mengajar
secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran
menghasilkan output yang baik.

Kualitas pembelajaran yang baik adalah

yang dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik pada diri siswa.
Kualitas pembelajaran terdiri atas komponen-komponen sebagai
berikut. Peningkatan kualitas pembelajaran tidak akan tercapai tanpa
keterkaitan antara komponen-komponen di dalamnya. Depdiknas (2004: 7)
menjelaskan

terdapat

tujuh

komponen

kualitas

pembelajaran:

(1)

keterampilan guru berupa kecakapan melaksanakan pembelajaran demi
tercapainya tujuan yang ditetapkan, (2) aktivitas siswa adalah segala bentuk
kegiatan siswa baik secara fisik maupun non-fisik, (3) hasil belajar siswa
yaitu perubahan perilaku setelah mengalami aktivitas belajar, (4) iklim
mengacu pada interaksi antar komponen seperti guru dan siswa, (5) materi
disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai, (6) media
merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa,
dan (7) sistem pembelajaran adalah proses yang terjadi di sekolah.
Penelitian yang menerapkan model Mind Mapping dengan media
visual, kualitas pembelajaran ditekankan tiga aspek, yaitu, keterampilan
guru, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Hal tersebut didasarkan pada
permasalahan pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Kandri 01
yaitu rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan karena guru belum
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terampil dalam mengajar dan aktivitas siswa rendah pada saat pembelajaran
IPS.
2.1.6.3 Komponen Kualitas Pembelajaran
Komponen kualitas pembelajaran terdiri atas keterampilan guru,
aktivitas

siswa,

iklim

pembelajaran,

materi

pembelajaran,

media

pembelajaran, dan hasil pembelajaran.
2.1.6.3.1

Keterampilan Guru
Ketrampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus
guru miliki supaya dapat membantu dalam menjalankan tugasnya dalam
interaksi edukatif. Sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran, menurut
Turney (dalam Anitah 2012: 7,2) ada 8 keterampilan dasar mengajar yang
dianggap

penting

dalam

menentukan

keberhasilan

pembelajaran.

Keterampilan yang dimaksud adalah :
1) Keterampilan Bertanya
a) Keterampilan Bertanya Dasar
Djamarah (2010: 99) menyatakan secara universal guru akan
selalu menggunakan keterampilan bertanya kepada siswanya dalam
pembelajaran. Cara bertanya untuk seluruh kelas, untuk kelompok,
atau untuk individu, memiliki pengaruh yang sangat berarti, tidak
hanya pada hasil belajar siswa tetapi juga pada suasana kelas baik
sosial maupun emosional.
Komponen-komponen dalam keterampilan bertanya dasar
yaitu:
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a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat
b) Pemberian acuan
c) Pemusatan
d) Pemindahan giliran
e) Penyebaran
f) Pemberian waktu berfikir
g) Pemberian tuntunan
b) Keterampilan Bertanya Lanjut
Dalam melaksanakan pertanyaan melacak ini, guru harus
dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam meningkatkan
kemampuan berpikir kognitif dan mengevaluasinya. Di sini guru
harus dapat mengajak siswa untuk memunculkan jawaban yang
beralasan. Di dalam pertanyaan ini guru hendaknya memperhatikan
pertanyaan yang diajukan yaitu harus berkaitan dengan prinsipprinsip recall, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi,
sikuen. Dalam hal ini akan terjadi interaksi antar siswa, bisa dengan
tukar pendapat ataupun siswa lain mengomentari jawaban dan alasan
dari siswa lain sehingga teacher center dalam pembelajaran akan
berkurang.
Komponen-komponen dalam keterampilan bertanya lanjut
adalah:
a) Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan
b) Pengaturan urutan pertanyaan
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c) Penggunaan pertanyaan pelacak
d) Peningkatan terjadinya interaksi
2) Keterampilan Memberi Penguatan
Guru harus mampu memberikan penguatan yaitu berupa respon
yang diberikan guru terhadap tindakan siswa. Respon yang diberikan
guru bisa berupa penguatan positif misalnya tepuk tangan, pujian.
Selain itu ada juga penguatan negatif misalnya pemberian hukuman
bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Di dalam pembelajaran yang
baik itu lebih baik perbanyak penguatan positif dan beri sedikit
penguatan negatif.
Komponen-komponen dalam keterampilan memberi penguatan
adalah:
a) Mimik dan gerakan badan
b) Gerakan mendekati
c) Sentuhan
d) Kegiatan yang menyenangkan
e) Pemberian simbol atau benda
3) Keterampilan Mengadakan Variasi
Pada dasarnya seseorang itu tidak menghendaki adanya
kebosanan, begitu juga siswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu
maka guru harus mampu mengadakan variasi dalam proses
pembelajaran. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi tiga aspek
yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media
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dan bahan pengajaran, variasi dalam interaksi antara guru dengan
siswa. Di dalam variasi gaya mengajar terdiri dari variasi suara,
penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan anggota badan,
pindah posisi. Variasi media dan bahan ajar meliputi variasi media
pandang, variasi media dengar, variasi media taktil. Variasi interaksi
dalam hal ini guru harus dapat menjadikan susasana di kelas guru
berbicara dengan sekelompok kecil siswa ataupun guru berbincang
dengan individual siswa, dan juga guru menciptakan kondisi saling
tukar pendapat antar siswa. Dengan adanya hal-hal tersebut maka akan
meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginan, dan
kemauan belajar siswa.
Komponen-komponen dalam keterampilan mengadakan variasi
adalah:
a) Variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi suara, pemusatan
perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerakan
badan dan mimik, dan perubahan dalam posisi guru
b) Variasi pola interaksi dan kegiatan meliputi kegiatan klasikal,
kegiatan kelompok kecil, kegiatan berpasangan dan perorangan.
c) Variasi penggunaan alat bantu pembelajaran meliputi alat/bahan
yang dapat didengar,dilihat,dan di manipulasi.
4) Keterampilan Menjelaskan
Guru menjelaskan di sini adalah memberikan informasi secara
lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya
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hubungan sebab akibat, antara yang sudah dialami dan yang belum
dialami, antara generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan data,
atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat keberhasilannya dengan melihat
tingkat pemahaman siswa. Komponen-komponen dalam keterampilan
menjelaskan adalah:
a) Merencanakan materi penjelasan yang mencakup: menganalisis
masalah, menetukan hubungan, menggunakan hukum, rumus,
dan generalisasi yang sesuai.
b) Menyajikan penjelasan meliputi: kejelasan, penggunaan contoh
dan ilustrasi, pemberian tekanan dan balikan.
5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
a)

Keterampilan Membuka Pelajaran
Keterampilan membuka adalah perbuatan guru untuk
menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian anak didik
agar terpusat pada yang akan dipelajari. Dalam hal membuka
pelajaran guru harus mampu menjadikan siswa siap mental untuk
memasuki persoalan yang akan dipelajari dengan mengaitkan
materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa sehingga
dapat menimbulkan minat dan pemusatan perhatian siswa dalam
proses pembelajaran.
Komponen-komponen
pelajaran adalah:
a. Menarik perhatian

dalam

keterampilan

membuka
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b. Menimbulkan motivasi
c. Memberi acuan
d. Membuat kaitan
b)

Keterampilan Menutup Pelajaran
Keterampilan

menutup

pelajaran

adalah

mengakhiri

kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan menutup pelajaran ini
guru harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa
yang dipelajari siswa dan mampu mengetahui tingkat pencapaian
kompetensi siswa.
Komponen-konponen

dalam

keterampilan

menutup

pelajaran adalah:
a. Meninjau kembali
b. Menilai (mengevaluasi)
c. Memberi tindak lanjut.
6) Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila
terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Yang termasuk di
dalamnya adalah penghentian tingkah laku siswa yang menyeleweng
dari perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu
penyelesaian tugas siswa, ataupun penetapan norma kelompok yang
produktif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak
bagi terjadinya proses pembelajaran yang baik. Di dalam kelas masalah
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pokok guru yang harus dihadapi adalah masalah pengajaran dan masalah
manajemen. Komponen-komponen dalam keterampilan mengelola kelas
adalah:
a) Menunjukkan sikap tanggap
b) Membagi perhatian
c) Pengelolaan kelompok
d) Memusatkan perhatian kelompok
e) Memberi penguatan
7) Keterampilan Memimpin Diskusi Kelompok Kecil
Keterampilan
berhubungan

dengan

membimbing

diskusi

keterampilan lainnya,

kelompok
yaitu

kecil

ini

keterampilan

bertanya dasar dan lanjut, keterampilan penguatan, serta keterampilan
membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud diskusi kelompok
kecil di sini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan
sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara
kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan dan
memecahkan masalah. Yang diperhatikan di sini agar dapat berjalan
efektif dan efisien guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai
pembimbing. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah diskusi harus
dilakukan dalam suasana terbuka, dan perlunya perencanaan yang
terdiri dari pemilihan topik yang akan didiskusikan, dapat dipastikan
guru dan siswa telah memiliki latar belakang informasi yang berkaitan
denga topik, penetapan besarnya kelompok, pengaturan tempat duduk.
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Komponen-komponen dalam keterampilan memimpin diskusi
kelompok kecil adalah:
a)

Memusatkan perhatian

b)

Memperjelas masalah dan uraian pendapat.

c)

Menganalisis pandangan.

d)

Meningkatkan urunan.

e)

Menyebarkan kesempatan berpartisipasi.

f)

Menutup diskusi.

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Hubungan interpersonal dan sosial serta mengorganisasi adalah
hal yang penting untuk menyukseskan mengajar kelompok kecil dan
perorangan. Oleh karena itu guru harus memilki keterampilan
melakukan

hubungan

antarpribadi,

bila

ingin

mengaplikasikan

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponenkomponen

dalam

keterampilan

mengajar

kelompok

kecil

dan

perorangan sebagai berikut:
a) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi
b) Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran
c) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar
d) Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran
2.1.6.3.2

Aktivitas Siswa
Hamalik (2013:171) menyatakan bahwa pengejaran yang efektif
adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau
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melakukan aktivitas sendiri. Dalam hal ini guru harus memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk melakukan aktivitas
guna memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah
laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk
hidup di masyarakat. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Slameto
(2010:36) menyatakan dalam proses mengajar belajar, guru perlu
menimbulkan

aktivitas

siswa

dalam

berpikir

maupun

berbuat.

Pengetahuan yang didapat jika dengan aktivitas siswa sendiri, tidak akan
berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan dan diolah kemudian dikeluarkan lagi
dalam bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan
pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru.
Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172-173) mengklasifikasikan
delapan jenis aktivitas siswa dalam kegiatan belajar. Jenis-jenis aktivitas
siswa yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi membaca, melihat gambar-gambar,
mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang
lain bekerja atau bermain.
2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), meliputi mengemukakan fakta atau
prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan,
memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan
interupsi.
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3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi mendengarkan penyajian
bahan,

mendengarkan

percakapan

atau

diskusi

kelompok,

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio.
4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi menulis cerita, menulis laporan,
memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman,
mengerjakan tes, mngisi angket
5) Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi menggambar, membuat
grafik, diagram peta, dan pola.
6) Kegiatan-kegiatan metrik, meliputi melakukan percobaan, memilih
alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan
permainan, menari, dan berkebun.
7) Kegiatan-kegiatan

mental,

meliputi

merenungkan,

mengingat,

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan,
dan membuat keputusan.
8) Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi minat, membedakan, berani,
tenang, dan lain-lain. Kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam
semua jenis kegiatan lain.
Indikator

aktivitas

siswa

dalam

penelitian

menggunakan

pembelajaran model Mind Mapping dengan media visual adalah (1) Siap
mengikuti pembelajaran; (2) Memperhatikan penjelasan guru; (3) Aktif
bertanya; (4) Melakukan diskusi kelompok; (5) Mendemonstrasikan Mind
Mapping; (6) Mengerjakan soal evaluasi; dan (7) Melakukan refleksi hasil
pembelajaran.
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2.1.6.3.3

Iklim Pembelajaran
Iklim pembelajaran mengacu pada suasana yang terjadi selama
proses pembelajaran serta interaksi antara guru dan siswa. Sesuai dengan
Depdiknas (2004:9), iklim pembelajaran mencakup aspek-aspek: (1)
suasana

kelas

kondusif

jika

pembelajaran

menarik,

menantang,

menyenangkan, bermakna untuk pembentukan profesionalitas; (2)
perwujudan nilai, semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas guru;
dan (3) suasana sekolah dan tempat praktek lainnya yang kondusif bagi
tumbuhnya penghargaan peserta didik dan pendidik terhadap kinerjanya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan iklim pembelajaran
adalah suasana yang muncul selama proses pembelajaran, iklim
pembelajaran dapat dikatakan mendukung jika suasana kelas kondusif jika
pembelajaran menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna.
2.1.6.3.4

Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari: (1)
kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai peserta
didik; (2) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan
waktu yang tersedia; (3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual;
(4) dapat mengakomodasikan partisipasi aktif peserta didik dalam belajar
semaksimal mungkin; (4) dapat menarik manfaat yang optimal dari
perkembangan dan kemajuan bidang ilmu, teknologi dan seni; (5) materi
pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, psikopedagogis, dan
praktis.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa materi
pembelajaran adalah keseluruhan bahan yang disajikan dalam kegiatan
pembelajaran.

Materi

pembelajaran

harus

sesuai

dengan

tujuan

pembelajaran dan kondisi maupun tingkat perkembangan siswa.
2.1.6.3.5

Media Pembelajaran
“Media pembelajaran merupakan alat yang bisa merangsang siswa
untuk terjadinya proses belajar” Hamdani (2011: 244). Ely (dalam
Hamdani, 2011: 243) mengemukanan kata media berasal dari bahasa Latin,
yaitu medium yang secara harfiah berarti perantara, dan pengantar, yaitu
pengantar sumber pesan dengan pemerima pesan. Media adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya
tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran pada
khususnya. Arsyad (2013: 3) mengemukakan bahwa media dalam proses
belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar
mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal.

2.1.6.3.6

Hasil Belajar
Menurut Rifa’i (2011: 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. Oleh karena itu apabila siswa mempelajari
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pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh
adalah berupa penguasaan konsep, begitu juga dengan hal lainnya.
“Keberhasilan siswa setelah mengikuti satuan pembelajaran tertentu
kita sebut dengan keberhasilan hasil belajar.” (Poerwanti, 2008: 7.4).
Keberhasilan siswa ditunjukkan oleh kemampuan siswa setelah mengikuti
proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan hasil belajar siswa
dapat diketahui dari hasil penilaian terhadap hasil siswa setelah mengikuti
proses pembelajaran.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah sebuah perubahan yang terjadi setelah siswa melakukan
kegiatan pembelajaran. Terjadinya perubahan adalah sesuai dengan apa
yang dipelajari oleh siswa.
Hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom (dalam Rifa’i, 2011:
86) dapat diklasifikasikan kedalam tiga ranah (domain), yaitu:
(1) Domain kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan,
kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi
kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension),
penerapan (application), analisis (analysis), penilaian (evaluation), dan
mencipta (creating)).
(2) Domain afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai
peserta didik. Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk
menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan
peserta didikan afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan
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(responding), penilaian (valu-ing), pengorganisasian (organization)
dan karakterisasi.
(3) Domain psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik peserta didik
seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan
koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik
adalah persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing
(guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks
(complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas
(originality).
Hasil belajar dalam penelitian ini hanya akan diukur berdasarkan
ranah kognitif. Ranah kognitif diukur dengan mengolah data yang berupa
nilai dari evaluasi/tes yang diberikan kepada siswa setiap akhir siklus,
sehingga evaluasi tersebut yang akan menentukan tingkat ketuntasan
belajar siswa pada pembelajaran IPS. Apabila dalam tes yang diberikan,
siswa memperoleh hasil belajar yang optimal dan diatas KKM yang sudah
ditentukan sekolah yaitu 70, maka kualitas pembelajaran IPS yang dilihat
dari aspek hasil belajar siswa akan tercapai.
2.1.7 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
2.1.7.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial
Muriel Crosby menyatakan bahwa IPS diidentifikasi sebagai studi
yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang
lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana orang
memecahkan masalah-masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana
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orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya (Leonard S. Kenworthy,
dalam Depdiknas Balitbang Puskur , 2007: 14).
Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang
manusia dan lingkungannya. Menurut Saidiharjo (Taneo 2010: 1.8), IPS
merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari
sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan
politik.
Menurut Susanto (2014: 6), IPS merupakan integrasi dari berbagai
cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu sosiologi, sejarah, geografi,
ekonomi, politik, hukum, dan budaya.
IPS sebagai bidang studi memiliki garapan yang dipelajari cukup
luas. Bidang garapannya meliputi gejala-gejala dan masalah kehidupan
manusia di masyarakat. Tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan
gejala dan masalah kehidupan masyarakat yang nyata.
Sejalan dengan hal tersebut, Sumantri (dalam Hidayati dkk, 2008:
1.3) menyatakan bahwa IPS merupakan suatu program pendidikan dan
bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik
dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science),
maupun ilmu pendidikan.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
hakikat

IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari berbagai kehidupan

sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu social serta
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mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di
masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu.
2.1.7.2 Tujuan IPS
IPS memiliki tujuan. Sesuai dengan Standar Isi (BSNP 2006: 175),
mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan
kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar
untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan
masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen
dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki
kemampuan

berkomunikasi,

bekerjasama

dan

berkompetisi

dalam

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global.
Menurut Mutakin (dalam Susanto, 2014: 10) tujuan pendidikan IPS
di sekolah adalah; (1) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap
masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai
sejarah dan kebudayaan masyarakat; (2) mengetahui dan memahami konsep
dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu
sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah
sosial; (3) mampu menggunakan model-model berpikir serta membuat
keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di
masayarakat; (4) menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah
sosial, serta mampu mengambil tindakan yang tepat; dan (5) mampu
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mengembangkan potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar
survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.
Tujuan pendidikan IPS di atas pada intinya diarahkan pada proses
pengembangan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang
terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan
segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah
yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang
menimpa masyarakat.
2.1.7.3 Pembelajaran IPS di SD
Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang
terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan atau materi IPS
diambil dari Ilmu-Ilmu Sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah
dalam kotak disiplin ilmu (Sadeli dalam Hidayati dkk., 2008: 1.26). Karena
IPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu
mempunyai ciri-ciri khusus atau karakterisitik tersendiri yang berbeda
dengan bidang studi lainnya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa
SD belum mampu memahami masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi
mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. Melalui
pengajaran IPS siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap,
dan kepekaan untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di
sekitarnya sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Diharapkan siswa
kelak mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan masalahmasalah sosial yang dihadapi.
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Dalam mata pelajaran IPS menjelaskan dari hal-hal yang kongkrit
kepada hal yang abstrak dengan pola pendekatan lingkungan yang semakin
meluas, dimulai Dari yang mudah ke yang sukar, dari sempit ke yang luas
dan dari yang dekat ke yang jauh: individu, keluarga, tetangga, RT/RW,
desa, kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, negara, negara tetangga, dan
dunia.
Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai
berikut yang meliputi: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu,
keberlanjutan dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku
ekonomi dan kesejahteraan. (BSNP, 2006:176)
2.1.7.4 Karakteristik Pembelajaran IPS di SD
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. Hidayati (2008:1.26) menyatakan bahwa untuk
membahas karakteristik IPS, dapat dilihat dengan berbagai sudut pandang.
Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi
penyampaiannya.
1.

Materi IPS
Materi IPS digali dari berbagai aspek kehidupan praktis sehari-hari di
masyarakat. Mempelajari IPS pada dasarnya adalah mengkaji interaksi
antara individu, masyarakat, dan lingkungan. Menurut Susanto (2014:
22) materi IPS berisi materi konsep, nilai-nila sosial, kemandirian, dan
kerja sama.
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Hidayati dkk. (2008: 1.26-1.27) mengklasifikasikan lima
macam sumber materi IPS sebagai berikut.
a. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak
dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas
negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya.
b. Kegiatan

manusia

misalnya:

mata

pencaharian,

pendidikan,

keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi.
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 yang terjauh,
tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar.
e. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan,
pakaian, permainan, keluarga.
2.

Strategi Penyampaian IPS
Menurut Susanto (2014: 22) bidang studi IPS sejak mulai
kurikulum tahun 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif.
Pendekatan lain dalam bidang studi IPS cenderung bersifat praktis di
masyarakat dan keluarga atau antar teman sekolah. Aspek pendekatan
yang ditonjolkan yaitu aspek prilaku dan sikap sosial serta kepemilikan
nilai eksistensi siswa dalam menghadapi suatu nila kebersamaan
kepemilikan hak dan kewajiban sebagai mahluk sosial.
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Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagaian besar adalah
didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak
(diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan
dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut “The Wedining Horizon or
Expanding Enviroment Curriculum” (Mukminan dalam Hidayati,
2008: 1.27).
Tipe kurikulum tersebut, didasarkan pada asumsi bahwa anak
pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang
berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya
secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi
keluar

dari

lingkaran

tersebut,

kemudian

mengembangkan

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas.

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan
terhadap model pembelajaran tipe Mind Mapping dan media visual untuk
meningkatkan ketrampilan guru, hasil belajar serta aktivitas siswa pada
pembelajaran. Hal ini didukung dengan beberapa hasil penelitian yang terkait
dengan model pembelajaran dengan model pembelajaran Mind Mapping
sebagai berikut.
Penelitian oleh Darmayoga (2013) berjudul “Pengaruh Implementasi
Metode Mind Mapping terhadap Hasil Belajar IPS Ditinjau dari Minat Siswa
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Kelas IV SD Sathya Sai Denpasar.” Pada penelitian ini, hasil ditunjukkan
bahwa bahwa model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS.
Penelitian lain oleh Ningsih (2012) menunjukan pengaruh yang signifikan
antara sistem pembelajaran Mind Map dengan pemerolehan hasil belajar IPS
siswa kelas V di SDN 11 Pontianak Kota. Penelitian lain oleh Khomsin (2013)
di kelas IV SDN 3 Kalirancang tahun ajaran 2012/2013 menunjukkan
peningkatan hasil belajar dengan penggunaan model Mind Map pada
pembelajaran IPS. Penelitian oleh Keles (2012) menyimpulkan bahwa model
Mind Mapping dapat meningkatkan petunjuk, perencanaan dan evaluasi
pelajaran, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Rejeki (2013) berjudul “Penggunaan
Model Mind Map dalam Peningkatan Pembelajaran IPS Kelas IV SD”
menunjukkan peningkatan aktivitas siswa, pengelolaan guru, dan mendapat
respon positif terhadap pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Widianti
(2014) menggunakan model mind mapping lebih efektif dan mendapatkan hasil
belajar yang lebih tinggi daripada yang menggunakan model konvensional pada
pembelajaran IPS. Penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2013) berjudul
“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata pelajaran IPS Kelas IV”
menunjukkan peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar.
Penelitian oleh Nurroeni (2013) menyimpulkan bahwa penerapan
metode Mind Mapping dapat meningkatkan pemahaman materi Peristiwa Alam
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pada siswa kelas siswa kelas V SDN Debong Kidul Kota Tegal Tahun
Pelajaran 2012/2013. Riswanto (2012) dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa Mind Map dapat memberikan pencapaian yang signifikan dalam
keterampilan menulis siswa. Liu (2014) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa Mind Map dapat memberikan dampak positif pada proses pembelajaran
yang mempengaruhi hasil pembelajaran.
Hasil penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa model
Mind Mapping dengan media visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian-penelitian tersebut sebagai
pendukung dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menerapkan model Mind
Mapping dengan media visual untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS.

2.3 KERANGKA BERPIKIR
Kualitas pembelajaran IPS kelas IV SDN Kandri 01 belum optimal. Hal
tersebut disebabkan oleh faktor guru dan siswa. Guru sering menggunakan
metode ceramah, kurang membiasakan siswa untuk memecahkan permasalahan
sendiri,

melakukan

diskusi

kelompok,

serta

aktif

dalam

mengikuti

pembelajaran. Selain itu guru juga belum memanfaatkan teknologi secara
optimal. Hal inilah yang mengakibatkan siswa kurang tertarik dengan proses
pembelajaran dan siswa kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung.
Selain itu siswa cenderung individualis dan sulit untuk berdiskusi dengan
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temannya, serta bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan
pembelajaran. Rendahnya keterampilan guru dan aktivitas siswa juga diperkuat
oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Kandri 01. Data rata-rata
hasil Ulangan Harian Semester I tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa
hanya 28,5% siswa yang tuntas KKM, sedangkan siswa lainnya belum tuntas.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran IPS kelas IV
SDN Kandri 01 masih rendah.
Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti bersama guru mitra berencana
untuk melakukan perbaikan pembelajaran dengan cara menerapkan model Mind
Mapping dengan media visual. Penerapan model Mind Mapping dengan media
visual dapat menumbuhkan pengalaman yang berkesan dalam belajar anak.
Selain itu proses pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa dengan
adanya pengenalan materi yang konkret dalam pembelajaran.
Tindakan perbaikan yang peneliti dan guru mitra rencanakan melalui
penerapan model Mind Mapping dengan media visual diharapkan dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa,
khususnya dalam pembelajaran IPS. Berikut adalah skema mengenai alur
kerangka berpikir penelitian ini.
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SKEMA ALUR KERANGKA BERPIKIR
Kondisi Awal

1. Guru belum mengkonstruksi dan mengenalkan siswa ke dalam materi
pembelajaran yang konkret dan masih menggunakan ceramah satu arah dalam
pembelajaran IPS.
2. Siswa kurang antusias dan cenderung ramai saat proses pembelajaran IPS
berlangsung.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah.

Pelaksanaan Tindakan

Menerapakan model Mind Mapping dengan media visual dalam
pembelajaran IPS pada materi “masalah sosial” dengan Kompetensi dasar
“mengenal permasalahan sosial di daerahnya” dengan langkah-langkah
pembelajaran sebagai berikut:
1. Guru menyiapkan materi dan peralatan yang digunakan untuk menayangkan
media visual.
2. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran.
3. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang disajikan
melalui media visual.
4. Siswa berkelompok (4-5 orang setiap kelompok).
5. Setiap kelompok menerima amplop berisi bagan mind mapping rumpang.
6. Setiap kelompok mendengarkan penjelasan tugas oleh guru dan mendiskusikan
jawabannya kemudian melengkapi bagan mind mapping yang rumpang.
7. Guru berkeliling dan membimbing diskusi kelompok.
8. Guru menunjuk setiap kelompok mempresentasikan mind mapping.
9. Guru menyamakan persepsi dari hasil presentasi dan diskusi semua kelompok
dari kegiatan pembelajaran secara garis besar.

Kondisi Akhir

1. Guru telah mengkonstruksi dan mengenalkan siswa ke dalam materi
pembelajaran yang konkret dan tidak hanya menggunakan ceramah satu arah
dalam pembelajaran IPS.
2. Siswa antusias dan cenderung memperhatikan saat proses pembelajaran
berlangsung IPS.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS meningkat.
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan uraian kerangka berpikir dapat dirumuskan hipotesis
tindakan sebagai berikut: Penerapan model Mind Mapping dengan media visual
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut
Iskandar (2012: 21) penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang dilakukan secara rasional, sistematis, empiris reflektif terhadap berbagai
tindakan yang dilakukan oleh guru atau dosen (tenaga pendidik), kolaborasi
(tim peneliti) yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu
perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang
berupa kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki dan meningkatkan
kondisi pembelajaran yang dilakukan.
Penelitian

ini

direncanakan

dalam

tiga

siklus.

Setiap

siklus

dilaksanakan satu kali pertemuan dengan waktu 2x35 menit. Setiap siklusnya
melalui empat tahap meliputi (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3)
pengamatan; dan (4) refleksi. Tahapan ini sesuai pendapat Arikunto (2011: 16)
bahwa secara garis besar, terdapat empat tahapan yang dilalui dalam
penyusunan penelitian tindakan kelas, meliputi

(1) perencanaan;

(2)

pelaksanaan; (3) pengamatan; dan (4) refleksi. Tahap-tahap tersebut dapat
dijelaskan melalui bagan dan penjelasan sebagai berikut.
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Perencanaan
Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Observasi
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Observasi
?
Bagan 3.1 Alur Pelaksanaan Tindakan dalam PTK (Arikunto, 2011: 16)

3.1.1 Perencanaan
Peneliti menentukan fokus masalah yang akan diteliti, dan menyiapkan
instrumen pengamatan yang akan digunakan untuk merekam fakta yang
terjadi selama kegiatan penelitian berlangsung (Arikunto, 2011: 17).
Iskandar (2012: 115) menjelaskan bahwa tahapan ini berupa menyusun
rancangan kegiatan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana,
oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan.
Tahap perencanaan dalam penelitian ini adalah meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut:
(1) Menelaah SK, KD, indikator dan materi pembelajaran IPS kelas IV
semester II dengan materi masalah sosial bersama tim kolaborasi.
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(2) Menyusun RPP IPS dengan materi masalah sosial sesuai skenario
pembelajaran model Mind Mapping dengan media visual.
(3) Menyiapkan

media

berupa visual

yang akan

digunakan

dalam

pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan visual.
(4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok.
(5) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan lembar aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan
media visual.
(6) Menyiapkan lembar catatan lapangan yang digunakan dalam pembelajaran
IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual.
3.1.2 Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan
yang telah ditetapkan dalam tahap perancanaan, yaitu mengenai tindakan yang
akan dilakukan di kelas (Arikunto, 2011:18). Dalam tahap ini, tindakan yang
dilakukan harus sesuai dengan rancangan dan tidak boleh dibuat-buat.
Penelitian ini direncanakan dalam

tiga siklus.

Setiap siklus

dilaksanakan satu kali pertemuan dengan waktu 2x35 menit. Pada siklus
pertama, peneliti akan melaksanakan pembelajaran IPS dengan materi
masalah sosial melalui model Mind Mapping dengan media visual. Apabila
perbaikan pada siklus pertama belum berhasil, maka akan dilakukan perbaikan
pada siklus berikutnya dengan menerapkan langkah pembelajaran yang sama,
yakni melalui model Mind mapping dengan media visual.
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3.1.3 Observasi/ Pengamatan
Tahap observasi/pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
pengamat, dalam hal ini adalah peneliti, pada waktu tindakan sedang
dilakukan (Arikunto, 2011: 19).
Aqib (2011:10) menjelaskan bahwa tahap observasi dilakukan
bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Agar tahap observasi dapat berjalan
secara efektif, maka hubungan guru dan pengamat harus didasari saling
mempercayai.
Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan secara kolaboratif dengan
guru mitra. Pengamatan ini bertujuan untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPS menggunakan Mind
Mapping dengan media visual.
3.1.4 Refleksi
Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah
terjadi. Setelah pelaksanaan tindakan selesai dilaksanakan, guru pelaksana,
peneliti

dan

subjek

peneliti

mendiskusikan

implementasi

rancangan

tindakan.Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang sudah sesuai
dengan rancangan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki. (Arikunto, 2011:
19).
Menurut Iskandar (2012:119) tahapan refleksi ini merupakan tahapan
untuk mengkaji dan memproses data yang didapat saat dilakukan
pengamatan/obserasi tindakan.
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Kegiatan refleksi pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
aktivitas siswa dan keterampilan guru serta hasil belajar siswa dalam
pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model Mind Mapping dengan
media visual dengan melihat ketercapaian dalam indikator pada siklus
pertama. Peneliti juga mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul
pada siklus pertama, kemudian membuat perencanaan perbaikan untuk siklus
berikutnya.

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga siklus.Setiap siklus
terdiri atas satu pertemuan. Siklus tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.
3.2.1 Siklus I
3.2.1.1 Perencanaan
Peneliti membuat rencana dalam tahap perencanaan sebagai berikut:
(1) menelaah Standar Kompetensi , Kompetensi Dasar, indikator dan materi
pembelajaran IPS kelas IV semester II tentang masalah sosial bersama
tim kolaborasi;
(2) menyiapkan perangkat pembelajaran IPS sesuai skenario Mind Mapping
meliputi penggalan silabus, RPP, lembar kerja kelompok, kisi-kisi, soal
evaluasi, kunci jawaban, dan lain-lain sesuai materi dengan indikator
pada tabel 3.1:

64

Tabel 3.1
Perencanaan Pembelajaran Siklus I
Fokus Pembelajaran
IPS

KD
2.4

Indikator
2.4.1 Menjelaskan pengertian masalah
2.4.2 Menjelaskan pengertian masalah
sosial
2.4.3 Menyebutkan ciri-ciri masalah sosial
(3) menyiapkan media visual berupa slide powerpoint tentang masalah
sosial;
(4) menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok;
(5) menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan lembar aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan
media visual;

(6) menyiapkan

lembar

catatan

lapangan

yang

digunakan

dalam

pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual
serta alat dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi berupa alat
perekam (foto dan video).
3.2.1.2 Pelaksanaan
Dalam penelitian ini, pelaksanaan tindakannya dilakukan dalam satu
pertemuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Prakegiatan (5 menit)
1. Salam dilanjutkan berdoa dan presensi.
2. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
3. Guru menyiapkan media gambar masalah sosial.
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b. Kegiatan Awal (5 menit)
1. Apersepsi:
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “apakah kalian pernah
melihat gundukan sampah di pinggir jalan?”
“Apakah kamu dan orang-orang yang lewat terganggu dengan bau
sampah yang tidak sedap?”
“Apakah menurutmu hal tersebut masalah?”
2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai pada pembelajaran hari ini.
3. Guru

menjelaskan

kepada

siswa

tentang

langkah-langkah

pembelajaran yang akan dilakukan
4. Guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran.
c. Kegiatan Inti (40 menit)
1. Guru menayangkan gambar mengenai contoh-contoh masalah.
2. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan oleh guru.
3. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang telah
diamati tentang pengertian masalah pribadi dan sosial.
4. Siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan antara masalah pribadi
dan masalah sosial berdasarkan gambar yang telah diamati.
5. Siswa diminta membaca bacaan tentang contoh masalah sosial yaitu
pengangguran.
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6. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa.
7. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan dapat menyampaikan
jawabannya dengan mengacungan jari.
8. Guru mengulangi kegiatan tersebut selama beberapa kali.
9. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai ciri-ciri masalah sosial.
10. Siswa berkelompok, setiap kelompok sebanyak 4-5 siswa.
11. Setiap kelompok diberikan amplop oleh guru yang berisi bagan mind
mapping, yang masih rumpang.
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok
yang harus dilakukan yaitu, melengkapi bagan mind mapping dengan
menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan guru.
13. Siswa berdiskusi dan melakukan tugas yang telah diberikan secara
berkelompok
14. Guru

berkeliling

kelompok

memberikan

bimbingan

kepada

kelompok dalam mengerjakan tugas.
15. Setiap kelompok menunjukkan bagan mind mappingyang telah
dikerjakan.
16. Siswa mengamati bagan mind mapping yang telah di tempel di papan
tulis oleh guru.
17. Masing-masing kelompok membandingkan bagan hasil

kerja

kelompok dengan bagan mind mapping yang telah disiapkan guru.
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18. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan memberikan pendapat apabila ada
perbedaan dengan bagan mind mapping yang telah mereka buat
dengan yang ada di papan tulis.
19. Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.
d. Kegiatan Penutup (20 menit)
1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.
3. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami dengan
baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
4. Salam penutup.
3.2.1.3 Observasi/ pengamatan
Dalam tahap observasi/pengamatan, peneliti melakukan kegiatan
sebagai berikut:
(1)

Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS melalui

model Mind Mapping dengan media visual sesuai dengan lembar
pengamatan keterampilan guru yang telah disediakan.
(2)

Mengamati aktivitas siswa dalam proses IPS melalui model Mind

Mapping dengan media visual sesuai dengan lembar pengamatan aktivitas
siswa yang telah disediakan.
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3.2.1.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
(1) Melakukan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS pada siklus
I bersama tim kolaborasi mengenai keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran melalui model Mind Mapping dengan media
visual.
(2) Melakukan evaluasi terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa
serta hasil belajar siswa pada siklus I.
(3) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran IPS dan efek tindakan pada
siklus I yang meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa
(4) Mencatat kelemahan proses pembelajaran IPS pada sisklus I dari segi
keterampilan guru,aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
(5) Merencanakan pelaksanaan perbaikan dan tindak lanjut untuk siklus
kedua tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran IPS.
3.2.2 Siklus II
3.2.2.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus II adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I. Dalam
tahap perencanaan ini, peneliti membuat rencana sebagai berikut:
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(1) Menelaah Standar Kompetensi , Kompetensi Dasar, indikator dan materi
pembelajaran IPS kelas IV semester II tentang masalah sosial bersama
tim kolaborasi.
(2) Menyiapkan perangkat pembelajaran IPS sesuai skenario Mind Mapping
meliputi penggalan silabus, RPP, lembar kerja kelompok, kisi-kisi, soal
evaluasi, kunci jawaban, dan lain-lain sesuai materi dengan indikator
sebagai berikut.
Tabel 3.2
Perencanaan Pembelajaran Siklus II
Fokus Pembelajaran KD
Indikator
IPS
2.4
2.4.4 Menganalisis perbedaan masalah
pribadi dan masalah sosial.
2.4.5 Mengemukakan
macam-macam
masalah sosial di lingkungan sekitar.
(3) Menyiapkan media visual berupa slide powerpoint tentang masalah
sosial.
(4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok.
(5) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan lembar aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan
media visual.
(6) Menyiapkan

lembar

catatan

lapangan

yang

digunakan

dalam

pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual
serta alat dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi berupa alat
perekam (foto dan video).
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3.2.2.2 Pelaksanaan
Dalam penelitian ini, pelaksanaan tindakannya dilakukan dalam satu
pertemuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Prakegiatan (5 menit)
1. Salam dilanjutkan berdoa dan presensi.
2. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
3. Guru menyiapkan media gambar masalah sosial.
b. Kegiatan Awal (5 menit)
1. Apersepsi:
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “apakah kalian pernah
melihat gundukan sampah di pinggir jalan?”
“Apakah kamu dan orang-orang yang lewat terganggu dengan bau
sampah yang tidak sedap?”
“Apakah menurutmu hal tersebut masalah?”
2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai pada pembelajaran hari ini.
3. Guru

menjelaskan

kepada

siswa

tentang

langkah-langkah

pembelajaran yang akan dilakukan
4. Guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran.
c. Kegiatan Inti (40 menit)
1. Guru menayangkan gambar mengenai contoh-contoh masalah.
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2. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan oleh guru.
3. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang telah
diamati tentang pengertian masalah pribadi dan sosial.
4. Siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan antara masalah pribadi
dan masalah sosial berdasarkan gambar yang telah diamati.
5. Siswa diminta membaca bacaan tentang contoh masalah sosial yaitu
pengangguran.
6. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa.
7. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan dapat menyampaikan
jawabannya dengan mengacungan jari.
8. Guru mengulangi kegiatan tersebut selama beberapa kali.
9. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai ciri-ciri masalah sosial.
10. Siswa berkelompok, setiap kelompok sebanyak 4-5 siswa.
11. Setiap kelompok diberikan amplop oleh guru yang berisi bagan mind
mapping, yang masih rumpang.
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok
yang harus dilakukan yaitu, melengkapi bagan mind mapping dengan
menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan guru.
13. Siswa berdiskusi dan melakukan tugas yang telah diberikan secara
berkelompok
14. Guru

berkeliling

kelompok

memberikan

kelompok dalam mengerjakan tugas.

bimbingan

kepada

72

15. Setiap kelompok menunjukkan bagan mind mappingyang telah
dikerjakan.
16. Siswa mengamati bagan mind mapping yang telah di tempel di papan
tulis oleh guru.
17. Masing-masing kelompok membandingkan bagan hasil

kerja

kelompok dengan bagan mind mapping yang telah disiapkan guru.
18. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan memberikan pendapat apabila ada
perbedaan dengan bagan mind mapping yang telah mereka buat
dengan yang ada di papan tulis.
19. Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.
d. Kegiatan Penutup (20 menit)
1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.
3. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami dengan
baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
4. Salam penutup.
3.2.2.3 Observasi/ pengamatan
Dalam tahap observasi/pengamatan, peneliti melakukan kegiatan
sebagai berikut:
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(1) Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS melalui
model Mind Mapping dengan media visual sesuai dengan lembar
pengamatan keterampilan guru yang telah disediakan.
(2) Mengamati aktivitas siswa dalam proses IPS melalui model Mind
Mapping dengan media visual sesuai dengan lembar pengamatan
aktivitas siswa yang telah disediakan.
3.2.2.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
(1) Melakukan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS pada siklus
II bersama tim kolaborasi mengenai keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran melalui model Mind Mapping dengan media
visual.
(2) Melakukan evaluasi terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa
serta hasil belajar siswa pada siklus II.
(3) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran IPS dan efek tindakan pada
siklus II yang meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa
(4) Mencatat kelemahan proses pembelajaran IPS pada sisklus II dari segi
keterampilan guru,aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
(5) Merencanakan pelaksanaan perbaikan dan tindak lanjut untuk siklus
kedua tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran IPS.
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3.2.3 Siklus III
1.2.3.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus III adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II. Dalam
tahap perencanaan ini, peneliti membuat rencana sebagai berikut:
(1) Menelaah Standar Kompetensi , Kompetensi Dasar, indikator dan materi
pembelajaran IPS kelas IV semester II tentang masalah sosial bersama
tim kolaborasi.
(2) Menyiapkan perangkat pembelajaran IPS sesuai skenario Mind Mapping
meliputi penggalan silabus, RPP, lembar kerja kelompok, kisi-kisi, soal
evaluasi, kunci jawaban, dan lain-lain sesuai materi dengan indikator
sebagai berikut.
Tabel 3.3
Perencanaan Pembelajaran Siklus III
Fokus Pembelajaran KD
Indikator
IPS
2.4
2.4.6 Mengidentifikasi penyebab masalah
sosial
2.4.7 Memecahkan masalah sosial
2.4.8 Mengidentifikasi hambatan dalam
mengatasi masalah sosial
(3) Menyiapkan media visual berupa slide powerpoint tentang masalah
sosial.
(4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok.
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(5) Menyiapkan lembar pengamatan keterampilan guru dan lembar aktivitas
siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan
media visual.
Menyiapkan lembar catatan lapangan yang digunakan dalam
pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual serta
alat dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi berupa alat perekam
(foto dan video).
1.2.3.2 Pelaksanaan
Dalam penelitian ini, pelaksanaan tindakannya dilakukan dalam satu
pertemuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Prakegiatan (5 menit)
1. Salam dilanjutkan berdoa dan presensi.
2. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
3. Guru menyiapkan media gambar masalah sosial.
b. Kegiatan Awal (5 menit)
1. Apersepsi:
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “apakah kalian pernah
melihat gundukan sampah di pinggir jalan?”
“Apakah kamu dan orang-orang yang lewat terganggu dengan bau
sampah yang tidak sedap?”
“Apakah menurutmu hal tersebut masalah?”
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2. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai pada pembelajaran hari ini.
3. Guru

menjelaskan

kepada

siswa

tentang

langkah-langkah

pembelajaran yang akan dilakukan
4. Guru memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran.
c. Kegiatan Inti (40 menit)
1. Guru menayangkan gambar mengenai contoh-contoh masalah.
2. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan oleh
guru.
3. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang telah
diamati tentang pengertian masalah pribadi dan sosial.
4. Siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan antara masalah pribadi
dan masalah sosial berdasarkan gambar yang telah diamati.
5. Siswa diminta membaca bacaan tentang contoh masalah sosial yaitu
pengangguran.
6. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa.
7. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan dapat menyampaikan
jawabannya dengan mengacungan jari.
8. Guru mengulangi kegiatan tersebut selama beberapa kali.
9. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai ciri-ciri masalah sosial.
10. Siswa berkelompok, setiap kelompok sebanyak 4-5 siswa.
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11. Setiap kelompok diberikan amplop oleh guru yang berisi bagan
mind mapping, yang masih rumpang.
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok
yang harus dilakukan yaitu, melengkapi bagan mind mapping
dengan menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan
guru.
13. Siswa berdiskusi dan melakukan tugas yang telah diberikan secara
berkelompok
14. Guru

berkeliling

kelompok

memberikan

bimbingan

kepada

kelompok dalam mengerjakan tugas.
15. Setiap kelompok menunjukkan bagan mind mappingyang telah
dikerjakan.
16. Siswa mengamati bagan mind mapping yang telah di tempel di
papan tulis oleh guru.
17. Masing-masing kelompok membandingkan bagan hasil kerja
kelompok dengan bagan mind mapping yang telah disiapkan guru.
18. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil
kerja kelompoknya di depan kelas dan memberikan pendapat
apabila ada perbedaan dengan bagan mind mapping yang telah
mereka buat dengan yang ada di papan tulis.
19. Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.
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d. Kegiatan Penutup (20 menit)
1. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu.
3. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa
tentang hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami
dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
4. Salam penutup.
3.2.3.3 Observasi/ pengamatan
Dalam tahap observasi/pengamatan, peneliti melakukan kegiatan
sebagai berikut:
(1) Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS melalui
model Mind Mapping dengan media visual sesuai dengan lembar
pengamatan keterampilan guru yang telah disediakan.
(2) Mengamati aktivitas siswa dalam proses IPS melalui model Mind
Mapping dengan media visual sesuai dengan lembar pengamatan
aktivitas siswa yang telah disediakan.
3.2.3.4 Refleksi
Dalam tahap refleksi, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
(1) Melakukan analisis terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS pada siklus
III bersama tim kolaborasi mengenai keterampilan guru dan aktivitas

79

siswa dalam pembelajaran melalui model Mind Mapping dengan media
visual.
(2) Melakukan evaluasi terhadap keterampilan guru dan aktivitas siswa
serta hasil belajar siswa pada siklus III.
(3) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran IPS dan efek tindakan pada
siklus III yang meliputi keterampilan guru dan aktivitas siswa
(4) Mencatat kelemahan proses pembelajaran IPS pada sisklus III dari segi
keterampilan guru,aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
(5) Menganalisis proses dan hasil pelaksanaan siklus I, II dan III tentang
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS
(6) Apabila indikator dan deskriptor pada lembar observasi tentang
keterampilan guru dan aktivitas siswa telah tercapai sesuai dengan
kriteria skor penilaian yang ditetapkan, berarti sudah tercapai pula hasil
belajar siswa sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan.
(7) Untuk siklus selanjutnya tergantung rekomendasi hasil refleksi akhir
siklus III.

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa
kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang. Siswa yang akan dijadikan subjek
penelitian adalah sebanyak 35 orang yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 20 siswa
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perempuan dan guru kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang yang bertindak sebagai
observer.

3.4 VARIABEL PENELITIAN
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel masalah
dan variabel tindakan.
3.4.1 Variabel Masalah
Masih rendahnya kualitas pembelajaran IPS SK 2, KD 2.4 di kelas IV
SDN Kandri 01 Kota Semarang yang meliputi:
1. Rendahnya keterampilan guru dalam pembelajaran IPS
2. Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS
3. Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS
3.4.2 Variabel Tindakan
Menerapkan model Mind Mapping dengan media visual dalam
pembelajaran IPS pada materi “masalah sosial” pada kelas IV SDN Kandri 01
Kota Semarang sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut.

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.5.1 Sumber Data
Arikunto (2009:129) menyebutkan bahwa data yang baik adalah data
yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat, sehingga dalam menetapkan
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sumber data harus dipikirkan dengan matang. Dalam PTK ini sumber data
yang diambil adalah sebagai berikut:
3.5.1.1

Guru
Sumber data guru diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan
guru dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media
visualselama siklus I hingga siklus III.

3.5.1.2 Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari lembar pengamatan aktivitas siswa
dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping
dengan media visualselama siklus I hingga siklus III.
3.5.1.3

Data Dokumen
Sumber data dokumen berasal dari data awal hasil tes sebelum
maupun setelah dilaksanakan tindakan, catatan lapangan, daftar nilai hasil
belajar siswa dan hasil foto dan visual selama pembelajaran IPS melalui
model Mind Mapping dengan media visual.

3.5.2 Jenis Data
Menurut Herrhyanto (2008: 1.3) data merupakan keterangan yang
diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini jenis data yang
digunakan dalam penelitian:
3.5.2.1

Data Kualitatif
Menurut Arikunto (2009: 131) data kualitatif merupakan data yang
berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran terhadap
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perilaku guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan Sugiyono
(2010: 23) menyebutkan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk
kalimat, kata, atau gambar.
Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari:
1. Hasil pengamatan keterampilan guru melalui lembar observasi
dengan indikator sebagai berikut:
a. mengkondisikan siswa untuk memulai pembelajaran dengan
materi permasalahan sosial;
b. menjelaskan materi permasalahan sosial melalui media visual;
c. mengajukan pertanyaan kepada siswa;
d. menggunakan model Mind Mapping dalam materi permasalahan
sosial;
e. memberikan

tugas

kepada

setiap

kelompok

untuk

mengerjakannya;
f. membimbing siswa melakukan diskusi kelompok;
g. mengelola kelas;
h. memberikan penguatan kepada siswa;
i. menutup pelajaran.
2. Hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh melalui lembar
observasi dengan indikator sebagai berikut:
a. siap mengikuti pembelajaran dengan materi masalah sosial;
b. memperhatikan penjelasan guru mengenai materi masalah sosial;
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c. aktif bertanya;
d. mengikuti pembelajaran sesuai model Mind Mapping:
e. berani tampil di depan kelas;
f. aktif dalam membuat simpulan materi;
g. mengerjakan soal evaluasi.
3.5.2.2

Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2010:
23). Sejalan dengan pendapat tersebut, Arikunto (2009: 131) menyebutkan
bahwa data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis
secara deskriptif.
Data kuantitatif dari lembar observasi keterampilan guru dari data
kualitatif diwujudkan dalam skor 1 sampai 4 yang diklaisifikasikan menjadi
sangat baik (SB), baik (B), cukup (C) dan kurang (K).
Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan dengan hasil belajar
siswa kelas IV yang diperoleh dari hasil tes evaluasi pada pembelajaran IPS
melalui model Mind Mapping dengan media visual.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
teknik non-tes dan teknik tes.Teknik non-tes yang digunakan meliputi
pengamatan (observasi), catatan lapangan, dan dokumentasi.
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3.5.3.1

Teknik Non Tes
Teknik non tes merupakan teknik asesmen atau evaluasi proses dan
hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menggunakan tes atau ujian,
tetapi dengan mengadakan observasi atau pengamatan, melakukan
wawancara, menyebar angket, dan lain-lain (Poerwanti, 2008: 3.19).
Hamdani (2011: 316) berpendapat bahwa teknik nontes adalah suatu
alat penilaian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang
keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes.
Teknik non-tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi
pengamatann (observasi), catatan lapangan, dan dokumentasi.

3.5.3.1.1

Observasi (pengamatan)
Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan
menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada
apa yang diamati (Poerwanti dkk, 2008: 3.22).
Dalam

penelitian

ini,

lembar

observasi

digunakan

untuk

mengetahui keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa dalam
pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual.
3.5.3.1.2

Catatan Lapangan
Catatan

lapangan

merupakan

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data secara objektif yang tidak terekam dalam lembar
observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung,
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reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai
bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. (Arikunto, 2009: 78).
Catatan lapangan merupakan catatan mengenai segala hal yang ada
dan terjadi pada saat tindakan berlangsung. Dalam penelitian ini, catatan
lapangan digunakan untuk mencatat segala hal yang muncul dalam lembar
observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran IPS
melalui model Mind Mapping dengan media visual. Catatan lapangan ini
bertujuan untuk mendukung dan memperkuat data.
3.5.3.1.3

Dokumentasi
Iskandar (2012: 73) menyatakan bahwa teknik dokumentasi
merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan
dengan fokus permasalahan penelitian.Dokumen-dokumen yang dimaksud
adalah dokumen pribadi siswa, dokumen resmi, referensi-referensi, fotofoto, rekaman kaset, seperti (rapor siswa, absensi siswa).
Dokumentasi

merupakan

teknik

pengumpulan

data melalui

dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan
pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk
keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti,
informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan
membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap
sesuatu yang diselidiki.
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Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar nilai
siswa. Peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa foto dan visual
untuk

mengetahui

kembali

gambaran

aktivitas

selama

kegiatan

pembelajaran berlangsung.
3.5.3.2

Teknik Tes
Menurut Poerwanti (2008: 1.5) yang dimaksud dengan tes adalah
seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur
tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan materi yang
dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan tertentu.
Menurut Iskandar (2012: 73) bahwa teknik tes digunakan oleh
peneliti untuk menguji subjek untuk mendapatkan data tentang hasil belajar
peserta didik, dengan menggunakan butir-butir soal/instrument soal yang
mengukur hasil belajar sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diteliti.
Teknik tes dalam penilitian ini digunakan untuk mengukur hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Untuk teknik tes alat pengumpulan
data berupa tes formatif dalam bentuk pilihan ganda 10 soal, dan isian 5
soal. Pada siklus I tentang pengertian masalah sosial, siklus II tentang
analisis permasalahan sosial, dan siklus III tentang mengatasi permasalahan
sosial. Tes formatif diberikan kepada siswa secara individu untuk
mengetahui kemampuan kognitif siswa terhadap pembelajaran IPS.
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3.6 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik
analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif.
3.6.1 Teknik Analisis Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru dan
aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan
media visual dianalisis dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan
berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis menurut kriteria untuk
memperoleh simpulan. Sedangkan hasil catatan lapangan dan dokumentasi
dipaparkan

dalam kalimat

yang dipisahkan

menurut

kriteria untuk

memperoleh simpulan. Poerwanti (2008: 6.9) menerangkan bahwa cara untuk
mengolah data skor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menentukan skor terendah
b. Menentukan skor tertinggi
c. Mencari median (nilai tengah)
d. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup,
kurang).
Kemudian, kita dapat menghitung data skor dengan menggunakan
ukuran perempatan (kuartil) yaitu nilai-nilai akan dibagi 4 sama banyak
terhadap banyak data yaitu kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2), kuartil
ketiga (K3), dan kuartil kelima (K4) (Herrhyanto 2008: 5.3).
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Jika:
M = Skor Maksimal
K = Skor Minimal
n = Banyaknya Data
Rumus yang digunakan (Herrhyanto, 2008:5.3) yaitu:
n=(M–K)+1
Letak K1 = Kuartil Pertama
Letak K1 = ( n +2 ) untuk data genap atau K1 = ( n +1 ) untuk data
ganjil
Letak K2 = Median
Letak K2 = ( n+1 ) untuk data ganjil dan genap
Letak K3 = Kuartil Ketiga
Letak K3 = K3 = (3n +2 ) untuk data genap atau K3 = (n + 1) untuk data
ganjil
Letak K4 = Kuartil Keempat = Skor Maksimal (M)
Maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut:
Tabel 3.4
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria
Skala
Ketuntasan
Penilaian
K3 ≤ skor ≤ M
K2 ≤ skor < K3
K1 ≤ skor < K2
n ≤ skor < K1

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
(Herrhyanto, 2008: 5.3)
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Tabel tersebut, peneliti menentukan kriteria penilaian yang digunakan untuk
menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas siswa yaitu sebagai
berikut:
a. Keterampilan guru
Penelitian ini terdapat 9 indikator keterampilan guru dalam pelaksanaan
pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual yaitu: (1)
Mengkondisikan

siswa

untuk

memulai

pembelajaran

dengan

materi

permasalahan sosial (keterampilan membuka dan menutup pembelajaran); (2)
Menjelaskan materi permasalahan sosial melalui media Visual (keterampilan
menjelaskan, keterampilan variasi); (3) Mengajukan pertanyaan kepada siswa
(keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan); (4) Menggunakan
model Mind Mapping dalam materi permasalahan sosial (keterampilan variasi);
(5) Memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mengerjakannya
(keterampilan mengelola kelas); (6) Membimbing siswa melakukan diskusi
kelompok (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perorangan); (7) Mengelola kelas (keterampilan
mengelola kelas); (8) Memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan
memberikan penguatan); dan (9) Menutup pelajaran (keterampilan membuka dan
menutup pembelajaran). Masing-masing indikator mempunyasi 4 deskriptor
sehingga skor minimal adalah 9x1 = 9 dan skor maksimal adalah 9x4 = 36. Jadi
terdapat data (n) = (36-9)+1= 28
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Letak K1

1

= 4 ( n +2 ) = = 4

1

( 28 +2 )

= 7,5 jadi nilai K1 adalah 15,5
Letak K2

=

2
4

( n+1 ) =

2
4

( 28+1 )

= 14,5 jadi nilai K2 adalah 22,5
Letak K3

=

1
4

(3n +2 ) =

1
4

(3(28) +2 )

= 21,5 jadi nilai K3 adalah 29,5
Tabel 3.5
Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
Kriteria
Skala
Ketuntasan
Penilaian
29,5 ≤ skor ≤ 36
22,5 ≤ skor <29,5
15,5 ≤ skor <22,5
9 ≤ skor <15,5

Sangat Baik (A)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (D)

Petunjuk pembacaan klasifikasi kriteria ketuntasan keterampilan guru:
a. Jika skor lebih dari atau sama dengan 29,5 dan kurang dari atau sama dengan
36, maka data termasuk kriteria sangat baik dan tuntas dengan nilai A.
b. Jika skor lebih dari atau sama dengan 22,5 dan kurang dari 29,5, maka data
termasuk kriteria baik dan tuntas dengan nilai B.
c. Jika skor lebih dari atau sama dengan 15,5 dan kurang dari 22,5, maka data
termasuk kriteria cukup dan tidak tuntas dengan nilai C.
d. Jika skor lebih dari atau sama dengan 9 dan kurang dari 15,5, maka data
termasuk kriteria kurang dan tidak tuntas dengan nilai D.
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b. Aktivitas siswa
Penelitian ini terdapat 7 indikator aktivitas siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping dengan media visual yaitu:
(1) Siap mengikuti pembelajaran dengan materi permasalahan sosial (aktivitas
emosional); (2) Memperhatikan penjelasan guru mengenai materi permasalahan
sosial (aktivitas mendengarkan, aktivitas visual); (3) Aktif bertanya (aktivitas
lisan); (4) Mengikuti

pembelajaran sesuai model Mind Mapping (aktivitas

metrik); (5) Berani tampil di depan kelas (aktivitas lisan, aktivitas emosional);
(6) Aktif dalam membuat simpulan materi (aktivitas

lisan, aktivitas

mendengarkan, aktivitas menulis); (7) Mengerjakan soal evaluasi (aktivitas
mental).Masing-masing indikator mempunyasi 4 deskriptor sehingga skor
minimal adalah 7x1 = 7 dan skor makasimal adalah 7x4 = 28. Jadi terdapat data
(n) = (28-7)+1= 22
Letak K1

=

1
4

( n +2 ) =

1
4

( 22 +2 )

= 6 jadi nilai K1 adalah 12
Letak K2

=

2
4

( n+1 ) =

2
4

( 22+1 )

= 11,5 jadi nilai K2 adalah 17,5
Letak K3

=

1
4

(3n +2 ) =

1
4

(3(22) +2 )

= 17 jadi nilai K3 adalah 23
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Tabel 3.6
Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Kriteria
Skala
Ketuntasan
Penilaian
23 ≤ skor ≤ 28
Sangat Baik (A)
17,5 ≤ skor < 23
Baik (B)
12 ≤ skor < 17,5
Cukup (C)
7 ≤ skor < 12
Kurang (D)
3.6.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Herryanto, 2008:
1.3). Data kuantitatif merupakan data hasil belajar kognitif siswa dianalisis
dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata,
median, skor terendah dan skor tertinggi. Data kuantitatif akan disajikan dalam
bentuk persentase.
Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa
setelah proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya, dilakukan
dengan cara memberikan evaluasi atau tes akhir siklus berupa soal tes tertulis,
dihitung menggunakan rumus:
1. Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis
Skor teoritis adalah skor maksimal apabila menjawab benar semua
butir soal dalam suatu perangkat tes (Poerwanti 2008: 6.13). Untuk
menentukan nilai berda-sarkan skor teroritis adalah dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
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𝑺𝒌� 𝒓 =

𝑩
𝑵

𝒙 � � � (skor mulai 0 - 100)

Keterangan:
B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar
N = Banyaknya butir soal
(Poerwanti, 2008: 6.3)
2.

Menghitung ketuntasan rata-rata kelas atau mean kelas dengan
rumus:
𝒙=

∑𝑿
�

Keterangan:
X

= nilai rata-rata

X

= jumlah semua nilai siswa

N

= jumlah siswa
( Aqib, 2011: 40)

3.

Menentukan batas nilai ketuntasan minimal
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi

penguasaan

peserta

didik

terhadap

kompetensi,

telah

dikontrakkan dalam pembelajaran. Depdiknas RI atau beberapa sekolah
telah menentukan batas ketuntasan minimal bagi siswa (Poerwanti, 2008:
6.16).
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Penetapan ketuntasan individu pada mata pelajaran IPS diambil dari
nilai KKM yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah yaitu 70 untuk mata
pelajaran IPS. Hasil belajar individual siswa dapat dikategorikan sebagai
berikut:
Tabel 3.7
Kriteria Nilai Ketuntasan IPS kelas IV SDN Kandri 01 Semarang
Rentang
86 ke atas
71-85
41-70
40 ke bawah

Kualifikasi
Sangat Tuntas
Tuntas
kurang tuntas
Gagal

Nilai
A
B
C
D
(Poerwanti, 2008: 6.18)

Adapun batas nilai ketuntasan minimal disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 3.8
Kriterian Ketuntasan Minimal
Kriteria Ketuntasan
Kualifikasi
Minimal (KKM)
Individu
Klasikal
>70
>80 %
Tuntas
<70
< 80 %
Tidak Tuntas
(Sumber: KKM IPS kelas IV SDN Kandri 01 Semarang Tahun 2014)
4.

Menghitung ketuntasan belajar dengan rumus sebagai berikut:
P=

∑ s is w a yan g t unt as bel ajar
∑�siswa

x 100%

Keterangan:
P = Persentase ketuntasan belajar klasikal
(Aqib, 2011: 41)
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Hasil perhitungan ketuntasan klasikal kemudian dikelompokkan ke
dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat
rendah, dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.9
Kriteria Ketuntasan Klasikal
Tingkat Keberhasilan %
Kualifikasi
> 80%

Sangat Tinggi

60-79%

Tinggi

40-59%

Sedang

20-39%

Rendah

< 20%

Sangat Rendah
(Aqib, 2011: 41)

Dalam penelitian ini kualifikasi tingkat keberhasilan belajar siswa
diartikan dalam kategori sangat baik (>80%), baik (60-79%), cukup (40-59%),
kurang (20-39%) dan sangat kurang (<20%).

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan

model

Mind

Mapping

dengan

media

visual

dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN Kandri 01
dengan indikator sebagai berikut:
a. Keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping
dengan media visual meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik
dengan skor minimal 22,5.
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b. Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS melalui model Mind Mapping
dengan media visual meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik
dengan skor minimal 17,5.
c. Hasil belajar kognitif siswa mengalami ketuntasan belajar individual sebesar
≥ 70 sekurang-kurangnya 80% dari seluruh siswa kelas IV SDN Kandri 01
dalam pembelajaran IPS.

BAB V
PENUTUP

5.1. SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian, simpulan penelitian
sebagai berikut:
a. terjadi peningkatan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SDN Kandri 01
Kota Semarang dengan menerapkan model Mind Mapping dengan media
visual;
b. terjadi peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran IPS di SDN Kandri 01 Kota Semarang dengan penerapan model
Mind Mapping. Peningkatan keterampilan guru di kelas IV SDN Kandri 01
Kota Semarang ditunjukkan dengan siklus I memperoleh total skor 26 dengan
kriteria baik, pada siklus II dengan perolehan total skor 29 dengan kriteria
baik. Kemudian pada siklus III memperoleh total skor 33 dengan kriteria
sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa di kelas IV SDN Kandri 01 Kota
Semarang ditunjukkan dengan jumlah skor rata-rata pada siklus I adalah 16,17
dengan kriteria cukup. Pada siklus II jumlah skor rata-rata yang diperoleh
18,17 dengan kriteria baik. Dan siklus III jumlah skor rata-rata yang diperoleh
21,17 dengan kriteria baik. Keterampilan guru dan aktivitas siswa telah
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mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai kategori
baik;
c. terjadi peningkatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran IPS di SDN Kandri 01 Kota Semarang dengan penggunaan
media visual;
d. terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SDN
Kandri 01 Kota Semarang dengan penerapan Mind Mapping dengan
penggunaan media visual sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 70
ditunjukkan dengan hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata
67,3 dan presentase ketuntasan klasikal 62,85%. Pada siklus II hasil belajar
siswa yaitu nilai rata-rata 74,5 dan presentase ketuntasan klasikal 71,42%.
Pada siklus III dengan nilai rata-rata 81,57 dan presentase ketuntasan klasikal
menjadi 85,71%. Hasil belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan
yaitu sekurang-kurangnya ketuntasan klasikal 80%.

5.2. SARAN
Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan penelitian, dapat diberi saran
sebagai berikut:
a. guru dalam proses pembelajaran harus selalu berupaya meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS dengan menerapkan model dan media yang inovatif;
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b. guru dalam proses pembelajaran IPS harus selalu menerapkan model-model
pembelajaran yang inovatif, termasuk model Mind Mapping;
c. guru dalam proses pembelajaran IPS harus selalu menerapkan media-media
pembelajaran yang inovatif, termasuk menerapkan media visual;
d. siswa dalam pelajaran IPS harus selalu tetap rajin belajar agar hasil belajar
yang telah diperoleh sesuai dengan KKM 70 dapat dipertahankan dan bahkan
ditingkatkan.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
DALAM PEMBELAJARAN IPSMELALUI MODEL MIND MAPPING
DENGAN MEDIA VISUAL

Langkah-Langkah Model
Mind Mapping dengan Media
Visual

Keterampilan Guru
(Anitah, 7,2)

1. Guru menyiapkan materi 1. Keterampilan
dan

peralatan

yang

digunakan

untuk

menayangkan

media 2.

visual.

3.

2. Guru

menyampaiakan
4.

tujuan pembelajaran.
3. Siswa

guru 5.

bersama

melakukan

tanya

jawab

mengenai

materi

yang

disajikan melalui

media

6.

7.

visual.
4. Siswa berkelompok (4-5 8.
orang setiap kelompok).
5. Setiap

kelompok

menerima amplop berisi
bagan

mind

mapping

rumpang.
6. Setiap

kelompok

mendengarkan penjelasan
tugas

oleh

mendiskusikan

guru

dan

membuka
dan
menutup
pembelajaran
Keterampilan
memberi penguatan
Keterampilan
menggunakan variasi
Keterampilan
menjelaskan
Keterampilan
bertanya
Keterampilan
membimbing diskusi
kelompok kecil
Keterampilan
mengelola kelas
Keterampilan
mengajar kelompok
kecil dan perorangan

Indikator Keterampilan Guru
dalam Pembelajaran IPS
melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual dengan
Materi “Masalah Sosial”
1. Mengkondisikan siswa untuk
memulai pembelajaran dengan
materi permasalahan sosial
(keterampilan membuka dan
menutup pembelajaran)
2. Menjelaskan
materi
permasalahan sosial melalui
media Visual (keterampilan
menjelaskan,
keterampilan
variasi)
3. Mengajukan
pertanyaan
kepada siswa (keterampilan
bertanya,
keterampilan
memberi penguatan)
4. Menggunakan model Mind
Mapping
dalam
materi
permasalahan
sosial
(keterampilan variasi)
5. Memberikan tugas kepada
setiap
kelompok
untuk
mengerjakannya (keterampilan
mengelola kelas)
6. Membimbing
siswa
melakukan diskusi kelompok
(keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok
kecil,
keterampilan
mengajar
kelompok
kecil
dan
perorangan)
7. Mengelola kelas (keterampilan
mengelola kelas)
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jawabannya

kemudian

melengkapi bagan mind
mapping yang rumpang.
7. Guru

berkeliling

membimbing

dan
diskusi

kelompok.
8. Guru

menunjuk

setiap

kelompok
mempresentasikan mind
mapping.
9. Guru

menyamakan

persepsi

dari

hasil

presentasi

dan

diskusi

semua
kegiatan

kelompok

dari

pembelajaran

secara garis besar.

8. Memberikan
penguatan
kepada siswa (keterampilan
memberikan penguatan)
9. Menutup
pelajaran
(keterampilan membuka dan
menutup pembelajaran)
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LAMPIRAN 2
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPSMELALUI MODEL MIND MAPPING
DENGAN MEDIA VISUAL
Indikator Aktivitas Siswa
Langkah-Langkah Model

Aktivitas Siswa

Mind Mapping dengan

(Hamalik, 2011: 172-

Media Visual

173)

dalam Pembelajaran IPS
melalui Model Mind
Mapping dengan Media
Visual dengan Materi
“Masalah Sosial”

1. Guru menyiapkan materi 1. Aktivitas
dan

peralatan

yang

digunakan

untuk

menayangkan

media

membaca,

2. Guru

menyampaiakan

tujuan pembelajaran.
bersama

guru

(aktivitas emosional)
2. Memperhatikan penjelasan

2. Aktivitas
seperti:

lisan,
bertanya,

guru

mengenai

pendapat,

aktivitas visual)

menanggapi

saran, 3. Aktif

mendengarkan,

bertanya

orang setiap kelompok).
5. Setiap

kelompok

sesuai

seperti:

Mapping (aktivitas metrik,

menggambar,

aktivitas menggambar)

membuat

grafik,

diagram peta, dan

bagan

pola

mapping

rumpang.
6. Setiap
mendengarkan

4. Aktivitas

kelompok

pembelajaran

menggambar,

menerima amplop berisi
mind

(aktivitas

lisan)

disajikan melalui media 3. Kegiatan-kegiatan 4. Mengikuti
4. Siswa berkelompok (4-5

sosial

(aktivitas

diskusi,

materi

permasalahan

mengemukakan

mengenai

visual.

dengan

gambar, mengamati

memberi

yang

pembelajaran

materi permasalahan sosial

melakukan tanya jawab
materi

mengikuti

memperhatikan

demonstrasi

visual.

3. Siswa

seperti:

visual, 1. Siap

mendengarkan,
seperti:

5. Berani
kelas

model

tampil

Mind

di

(aktivitas

depan
lisan,

aktivitas emosional)
6. Aktif

dalam

membuat

simpulan materi (aktivitas
lisan,

aktivitas

mendengarkan,

aktivitas
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penjelasan

tugas

oleh

mendengarkan

guru dan mendiskusikan

penjelasan

jawabannya

mendengarkan

kemudian

melengkapi bagan mind
mapping yang rumpang.
7. Guru

berkeliling

membimbing

dan
diskusi

kelompok.

guru, 7. Mengerjakan soal evaluasi

diskusi kelompok
5. Aktivitas

menulis,

seperti:

menulis

karangan,

menulis

cerita, menyalin
6. Aktivitas

8. Guru menunjuk setiap

metrik,

seperti: melakukan

kelompok

demonstrasi,

mempresentasikan mind

percobaan,

mapping.

permainan

menyamakan 7. Aktivitas

9. Guru

persepsi

dari

hasil

presentasi

dan

diskusi

semua
kegiatan

kelompok

dari

pembelajaran

secara garis besar.

menulis)

mental,

seperti: mengingat,
menganalisis,
memecahkan
masalah, membuat
simpulan
8. Aktivitas
emosional, seperti:
bersemangat,
berani,

berminat,

bosan,

gugup,

tenang, gembira

(aktivitas mental)
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LAMPIRAN 3
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Judul: Penerapan Model Mind Mappingdengan Media Visual untuk Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang
No.
1

Variabel

Indikator

Keterampilan 1.
guru dalam
pembelajaran
IPS
melalui
model Mind 2.
Mapping
dengan
media Visual 3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

2

Aktivitas
1.
siswa dalam
pembelajaran
IPS
2.
melalui
model Mind
Mapping
dengan
3.

Sumber Data

Mengkondisikan siswa 1. Guru
untuk
memulai 2. Dokumentasi
pembelajaran
dengan 3. Catatan
Lapangan
materi
permasalahan
sosial
Menjelaskan
materi
permasalahan
sosial
melalui media Visual
Mengajukan pertanyaan
kepada siswa
Menggunakan
model
Mind Mapping dalam
materi
permasalahan
sosial
Memberikan
tugas
kepada setiap kelompok
untuk mengerjakannya
Membimbing
siswa
melakukan
diskusi
kelompok
Mengelola kelas
Memberikan penguatan
kepada siswa
Menutup
pelajaran
(keterampilan membuka
dan
menutup
pembelajaran)
Siap
mengikuti 1. Siswa
pembelajaran dengan 2. Dokumentasi
3. Catatan
materi masalah sosial
Lapangan
Memperhatikan
penjelasan
guru
mengenai
materi
masalah sosial
Aktif bertanya

Alat/
Instrumen

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan

1.
Lembar
observasi
2.
Catatan
lapangan
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3

media Visual 4. Mengikuti
pembelajaran
sesuai
model Mind Mapping
5. Berani tampil di depan
kelas
6. Aktif dalam membuat
simpulan materi
7. Mengerjakan
soal
evaluasi
Hasil belajar 1. Menjelaskan
siswa dalam
pengertian masalah
pembelajaran 2. Membedakan
IPS
masalah pribadi dan
melalui
masalah sosial
model Mind 3. Menyebutkan contohMapping
contoh
masalah
dengan
pribadi
media Visual 4. Menjelaskan
dampak/akibat
masalah pribadi
5. Menjelaskan
pengertian masalah
sosial
6. Menganalisis
penyebab
permasalahan sosial
yang
berkaitan
dengan lingkungan
7. Menjelaskan dampak
masalah sosial yang
berkaitan
dengan
lingkkungan
8. Menemukan
pemecahan masalah
untuk
mengatasi
masalah sosial yang
berkaitan
dengan
lingkungan
9. Menyebutkan contohcontoh masalah sosial
yang
berkaitan
kehidupan
bermasyarakat
10. Menganalisis

1. Siswa
1.Lembar
2. Hasil unjuk Kerja Siswa
kerjasiswa
(LKS)
3. Hasil tes 2.Soal
evaluasi
Evaluasi
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penyebab
permasalahan sosial
yang
berkaitan
dengan
kehidupan
masyarakat
11. Menjelaskan dampak
masalah sosial yang
berkaitan
dengan
kehidupan
masyarakat
12. Menemukan
pemecahan masalah
untuk
mengatasi
masalah sosial
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LAMPIRAN 4
LEMBAR PENGAMATANKETERAMPILAN GURU
dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual pada Siswa Kelas IVSDN Kandri 01 Kota Semarang
Siklus ke ...
Nama Guru
Nama SD
Kelas
Hari/ Tanggal

:
:
:
:

Hubaibi Kirom Mujahidin
SDN Kandri 01 Kota Semarang
IV
…………………………………

Petunjuk
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek () pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Skala penilaian atau penskoran untuk masing-masing:
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika tiga deskriptor tampak
c. Skor 2, jika dua deskriptor tampak
d. Skor 1, jika satu deskriptor tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi, dinarasikan dalam catatan
lapangan agar tidak lupa
No
1

2

Indikator Keterampilan
Guru
Mengkondisikan siswa
untuk memulai
pembelajaran dengan
materi masalah sosial

Deskriptor

1. Mempersiapkan media dan sumber
belajar
2. Melakukan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran.
4. Memotivasi siswa agar tertib dalam
pembelajaran.
Menjelaskan materi
1. Penjelasan materi sesuai dengan
pembelajaran dengan media
tujuan pembelajaran
Visual tentang materi
2. Menggunakan bahasa yang
masalah sosial
komunikatif
3. Menimbulkan ketertarikan siswa.
4. Mengaitkan materi dan Visual
dengan kehidupan nyata

Tampak

Skor
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4

5

Mengajukan pertanyaan
kepada siswa.

1. Pertanyaan sesuai dengan materi
pembelajaran.
2. Menggunakan bahasa yang jelas
dan mudah dipahami
3. Ada konfirmasi jawaban.
4. Memberikan kesempatan siswa
untuk berpikir.
Menggunakan model Mind 1. Menentukan pembentukan
Mapping dalam materi
kelompok
masalah sosial
2. Mengenalkan pembelajaran
dengan model Mind Mapping
3. Melaksanakan model Mind
Mapping sesuai dengan langkahlangkah yang ditetapkan
4. Menunjukan bagan MindMapping
Memberikan tugas kepada
setiap kelompok untuk
mengerjakannya

1. Mempersiapkan lembar kerja
2. Menjelaskan petunjuk pengerjaan
3. Menjawab pertanyaan siswa
mengenai petunjuk yang belum
dipahami
4. Memfasilitasi semua siswa

6

Membimbing siswa
melakukan diskusi
kelompok

7

Mengelola kelas

8

Memberi penguatan kepada
siswa.

1. Menjelaskan langkah-langkah dan
aturan pada saat berdiskusi
2. Membimbing siswa dalam
mendiskusikan tugas yang
diberikan oleh guru
3. Membimbing siswa yang menemui
kesulitan pada saat berdiskusi
4. Memotivasi siswa dalam kegiatan
berdiskusi
1. Mengkondisikan kelas secara tertib
selama pembelajaran berlangsung.
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan alokasi waktu.
3. Dapat mengatasi gangguan pada
saat pembelajaran berlangsung.
4. Menciptakan suasana pembelajaran
yang menyenangkan.
1. Memberikan penguatan verbal.
2. Memberikan penguatan non verbal.
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9

Menutup pelajaran.

3. Memberi penguatan yang positif.
4. Penguatan diberikan kepada siswa
segera.
1. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil pembelajaran.
2. Melaksanakan refleksi
pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
3. Memberikan evaluasi.
4. Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor
Kategori
Keterangan

Jumlah Skor

Kategori

Keterangan

29,5 ≤ skor ≤ 36
22,5 ≤ skor <29,5
15,5 ≤ skor <22,5
9 ≤ skor <15,5

Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang,………………2015
Observer,

………………………….
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LAMPIRAN 5

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Kandri 01 Kota Semarang
Siklus ke ...
Nama Guru
Nama SD
Kelas
Hari/ Tanggal

:
:
:
:

Hubaibi Kirom Mujahidin
SDN Kandri 01 Kota Semarang
IV
…………………………………

Petunjuk
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru.
2. Berilah tanda cek () pada kolom deskriptor yang tampak.
3. Skala penilaian atau penskoran untuk masing-masing:
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika tiga deskriptor tampak
c. Skor 2, jika dua deskriptor tampak
d. Skor 1, jika satu deskriptor tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi, dinarasikan dalam catatan
lapangan agar tidak lupa.
No

1

2

Indikator
Aktivitas Siswa

Deskriptor

Siap mengikuti pembelajaran
IPS dengan materi masalah
sosial

1. Menempati tempat
duduk.
2. Berdoa

Memperhatikan penjelasan
guru mengenai materi
masalah sosial

3. Mempersiapkan alat
tulis.
4. Siswa tidak bermain
sendiri.
1. Antusias terhadap
Visual yang
ditayangkan
2. Siswa mendengarkan
penjelasan guru
dengan penuh
perhatian.

Tampak

Skor
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Aktif bertanya

4

Mengikuti pembelajaran
sesuai dengan model Mind
Mapping

5

Berani tampil di depan kelas

6

Memperhati-kan simpulan
yang disampaikan guru

3. Siswa mencatat halhal penting.
4. Dapat menjawab
pertanyaan spontan
dari guru
1. Memiliki inisiatif
untuk bertanya pada
materi “masalah
sosial”.
2. Mengajukan
pertanyaan yang
sesuai dengan materi
masalah sosial.
3. Mengajukan
pertanyaan yang
memancing
keingintahuan siswa
lain
4. Bertanya dengan
bahasa yang baik dan
benar
1. Mendengarkan
penjelasan guru
mengenai langkahlangkah permainan
dalam model Mind
Mapping
2. Menjawab pertanyaan
secara berkelompok
3. Tidak membuat
kegaduhan dalam
proses diskusi
4. Melengkapi dan
membuat bagan Mind
Mapping
1. Bersedia untuk tampil
di depan kelas
2. Tidak terlihat tegang
saat tampil di depan
kelas.
3. Jelas dan mudah
dipahami siswa lain
4. Menanggapi
penampilan siswa lain
1. Memperhatikan
simpulan dari guru.
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2. Menyampaikan
simpulan bersamasama dengan guru
3. Menulis simpulan
pembelajaran
4. Menyampaikan
pertanyaan terhadap
materi yang belum
dipahami .
Mengerjakan soal evaluasi
1. Mengerjakan soal
evaluasi secara
mandiri
2. Mengerjakan dengan
tenang dan tidak
ramai
3. Mengerjakan sesuai
dengan petunjuk
4. Menyelesaikan
dengan tepat waktu
Jumlah Skor
Kategori
Keterangan

Jumlah Skor
23 ≤ skor ≤ 28
17,5 ≤ skor < 23
12 ≤ skor <17,5
7 ≤ skor <12

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang,………………2015
Observer,
………………………….
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LAMPIRAN 6
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual pada Siswa Kelas IVSDN Kandri 01
Siklus ke ……
Kelas/ Smt

: IV/2

Nama Guru

: …………………………………

Hari/Tanggal : …………………………………….
Pukul
Petunjuk

: …………………………………….
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

IPS melalui Model Mind Mapping dengan Media Visual pada Siswa Kelas
IVSDN Kandri 01
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Semarang, ………..... 2015
Observer,

(…………………………)
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LAMPIRAN SIKLUS I
PENGGALAN SILABUS, RPP, HASIL OBSERVASI
KETERAMPILAN SISWA, HASIL BELAJAR AKTIVITAS
SISWA, HASIL BELAJAR, DAN CATATAN LAPANGAN
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LAMPIRAN 7
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SDN Kandri 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester

: IV/II

Alokasi waktu

: 2 x 35menit

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

: 2.4.Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat.
Penilaian
Indikator

Materi Pokok
Masalah sosial
di daerah

2.4.1

Kegiatan Pembelajaran

Menjelaskan
pengertian masalah

2.4.2 Menjelaskan
pengertian
sosial
2.4.3

1) siswa membaca kembali sekilas Tes
materi yang dijelaskan guru
pada

masalah

Menyebutkan ciri-ciri

Teknik

awal

kegiatan

pembelajaran;
2) tanya jawab materi pelajaran Non Tes
secara garis besar;

Bentuk
instrumen

Sumber

 Silabus IPS Kelas
IV Semester 2
Isian
 Depdiknas. 2007.
Uraian
Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan
Penilaian Produk
dan
Penilaian Sikap
Menengah.Jakarta:
Badan Standar
Pilihan Ganda
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masalah sosial

3) siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok

(4-5

orang

setiap

kelompok);
4) setiap kelompok menganalisis
materi dan berdiskusi membuat
peta pikiran (mind mapping)
materi pelajaran;
5) siswa

dibimbing,

dimotivasi,

diawasi guru selama diskusi
kelompok membuat peta pikiran
(mind

mapping)

materi

pelajaran;
6) setiap

kelompok

mempresentasikan mind
mapping mereka

untuk

mendapat tanggapan, masukan
dari kelompok lain dan guru;
7) siswa dan guru menyamakan
persepsi dari hasil presentasi

Nasional
Pendidikan.
 Hisnu, Tantya dan
Winarti. 2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI kelas
4.Jakarta:
Depdiknas.
 Pujiati, Retno dan
Umi Yuliati. 2008.
Cerdas
Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas
IV. Jakarta:
Depdiknas.
 Sadiman, I. S dan
Shendy Amalia.
2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial
SD/MI 4.Jakarta:
Depdiknas.
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dan diskusi semua kelompok;
8) guru
kegiatan
garis

mereview materi
pebelajaran
besar

mapping materi;

dan
secara

dengan mind
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LAMPIRAN 8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

Sekolah
: SD N Kandri 01 Kota Semarang
Kelas/ Semester
: IV / I1
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Sosial
Alokasi Waktu
: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan
ekonomi
dan
kemajuan
teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
Kompetensi Dasar : 2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya
I.

Indikator
1.1 Menjelaskan pengertian masalah
1.2 Menjelaskan pengertian masalah sosial
1.3 Menyebutkan ciri-ciri masalah sosial

II.

Tujuan Pembelajaran
2.1 melalui pengamatan gambar contoh-contoh masalah, siswa dapat
menjelaskan pengertian masalah dengan tepat
2.2 Melalui pengamatan gambar contoh-contohmasalah sosial, siswa dapat
menjelaskan pengertian masalah sosial dengan benar.
2.3 Dengan membuat bagan Mind mapping, siswa dapat menyebutkan ciriciri masalah sosial dengan tepat.

III. Materi Pembelajaran
Masalah sosial

IV. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran : Mind mapping
Metode pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, ceramah
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V.

Kegiatan Pembelajaran
A. Pra Kegiatan (5 menit)
a. Salam dilanjutkan berdoa dan presensi.
b. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
c. Guru menyiapkan media gambar masalah sosial.
B. Kegiatan Awal (5 menit)
a. Apersepsi:
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “apakah kalian pernah
mendapatkan nilai buruk?”
“bagaimana perasaanmu ketika mendapat nilai buruk?”
“Apakah nilai buruk merupakan sebuah masalah?”
“apakah termasuk masalah sosial?”
b. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dan memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran.
C. Kegiatan Inti (40 menit)
a. Guru menunjukkan gambar mengenai contoh-contoh masalah, siswa
diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan. (mengamati)
b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang telah
diamati tentang pengertian masalah dan masalah sosial.
c. Siswa diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang kurang jelas
(menanya)
d. Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian masalahdan masalah
sosial berdasarkan tayangan gambar yang telah diamati. (menalar)
e. Siswa diminta membaca bacaan tentang contoh masalah sosial yaitu
pengangguran (mengumpulkan informasi)
f. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa (menalar
dan mengumpulkan informasi)
g. Siswa

yang bisa

menjawab

pertanyaan

dapat

menyampaikan

jawabannya dengan mengacungan jari (mengkomunikasikan)
h. Guru mengulangi kegiatan tersebut selama beberapa kali.

185

i. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai ciri-ciri masalah sosial.
(Mengumpulkan informasi)
j. Siswa dikondisikan membentuk kelompok, setiap kelompok sebanyak
4-5 siswa.
k. Setiap kelompok diberikan amplop oleh guru yang berisi bagan mind
mapping, yang masih rumpang.
l. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok yang
harus dilakukan yaitu, melengkapi bagan mind mappingdengan
menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan guru.
m. Siswa berdiskusi dan melakukan tugas yang telah diberikan secara
berkelompok
n. Guru berkeliling kelompok memberikan bimbingan kepada kelompok
dalam mengerjakan tugas.
o. Setiap kelompok menunjukkan bagan mind mappingyang telah
dikerjakan.
p. Siswa mengamati bagan mind mappingyang telah di tempel di papan
tulis oleh guru.
q. Masing-masing

kelompok

membandingkan

bagan

hasil

kerja

kelompok dengan bagan mind mapping yang telah disiapkan guru.
r. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan memberikan pendapat apabila ada
perbedaan dengan bagan mind mappingyang telah mereka buat dengan
yang ada di papan tulis.
s. Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.
D. Kegiatan Penutup (20 menit)
a. Siswa dibimbing untuk membuat rangkuman materi apa yang telah
dipelajari hari ini.
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan guru.
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c. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami dengan
baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
d. Melakukan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah dan
menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan
selanjutnya.
e. Menutup pelajaran dengan berdoa bersama untuk mengakhiri
pembelajaran.

VI. Media dan Sumber Belajar
A. Media
a. Laptop
b. Proyektor
c. Gambar masalah-masalah sosial dan masalah pribadi,
d. Amplop
e. Bagan mind mapping
B. Sumber
a. Hisnu, Tantya dan Winarti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk
SD/MI kelas 4 Hal 41.Jakarta: Depdiknas.
b. Pujiati, Retno dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas IV Hal 32. Jakarta: Depdiknas.
c. Sadiman, I. S dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial
SD/MI 4 Hal 64.Jakarta: Depdiknas.
d. Gambar masalah-masalah sosial

VII. Penilaian
a. Prosedur Penilaian
1) Tes awal

: ada, melalui tanya jawab pada kegiatan

apersepsi
2) Tes dalam proses : ada, kegiatan diskusi
3) Tes akhir

: ada, pada saat evaluasi
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MATERI PEMBELAJARAN

Masalah dan Masalah Sosial
“Pernahkah kalian mendapatkan nilai jelek saat ulangan? Coba angkat tangan
yang pernah mendapatkan nilai jelek”
“Bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan nilai jelek?”
“Apakah nilai jelek termasuk masalah?”
“siapa yang tau apa itu masalah?”
“Apakah kalian pernah membayangkan untuk mendapat nilai jeles saat ulangan?”
pasti kalau ulangan pengennya dapat nilai bagus ya? Tapi kenyataannya malah
dapat nilai jelek. Nah masalah kan jadinya”
“Lalu apa yang dimaksud dengan masalah?”
Masalah merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Yaitu apa
yang kita inginkan berbeda dengan apa yang terjadi.
“dapatkah kalian memberikan contoh masalah-masalah yang pernah kalian alami?
Coba angkat tangan”

Misalnya: perampokan, pencurian, banjir, tawuran, kepadatan penduduk,
pencemaran lingkungan, dll.
Ciri-ciri masalah sosial
a. Di alami oleh banyak orang secara bersamaan (masyarakat)
b. Dampaknya akan merugikan banyak orang
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MEDIA
Gambar contoh-contoh masalah sosial
Bentuk masalah sosial

Kemiskinan

Kenakalan remaja

Pencemaran lingkungan

Pencopetan

190

AMPLOP KERJA SISWA

KELOMPOK : .......
Anggota
a. ................................. No. ........
b. ................................. No. ........
c. ................................. No. ........
d. ................................. No. ........

Petunjuk mengerjakan
1.

Kerjakan dan diskusikanlah tugas berikut ini dengan kelompok kalian!

2. Tuliskan nama kelompok, nama anggota, dan nomor presensi kalian pada
kotak di atas!
3. Bertanyalah kepada guru dengan mengangkat tangan apabila ada hal yang
tidak dimengerti!
4. Buatlah bagan mind mapping seperti contoh, yang meliputi hal-hal di bawah
ini
Masalah:
Ketidaksesuaian harapan dan kenyataan
Ciri-ciri masalah sosial:
1. …….
2.

…….

Contoh masalah sosial di daerahmu
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
Sikapmu terhadap masalah sosial tersebut
1. …….
2. …….
3. …….
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4. …….
5. …….
Contoh mind mapping

Kunci jawaban
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi

Standar Kompetensi
2.Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
Kompetensi Dasar
2.4.Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat
Indikator
2.4.1 Menjelaskan pengertian masalah
2.4.2 Menjelaskan pengertian masalah sosial
2.4.3 Menyebutkan ciri-ciri masalah sosial

Indikator
2.4.1. Menjel
askan
pengertian
masalah

Tujuan

melalui
pengamatan
gambar contohcontoh masalah,
siswa
dapat
menjelaskan
pengertian
masalah dengan
tepat
2.4.2. Menjel
melalui
askan
pengamatan
pengertian
gambar contohmasalah
contoh masalah,
sosial
siswa
dapat
menjelaskan
pengertian
masalah
sosial
dengan benar.
2.4.3. Menye Dengan membuat
butkan ciri- bagan
Mind
ciri masalah mapping,
siswa
sosial
dapat
menyebutkan ciriciri masalah sosial
dengan tepat.

Teknik
Penilaia
n

Bentuk
Penilaia
n

Tes

PG,

Pilihan
ganda,

Tes
uraian

Pilihan
ganda,
Tes
uraian

Nomor Soal
Ran
ah
C1
C3
C2

Pilihan
Ganda

Isian

1
3
6

C2
C4
C4
C2
C1
C2

2
4
5

C4
C4
C2
C2
C1
C5

7
8
9
10

1
2
4

3
5
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SOAL EVALUASI

A. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tepat!
1. Masalah timbul karena harapan dan kenyataan yang … .
a. seimbang
b. sesuai
c. tidak sesuai
d. sama
2. Kenakalan remaja di jalan raya merupakan masalah sosial karena… .
a. mengganggu dan membahayakan orang lain
b. mandukung penertiban lalu lintas
c. berdampak pada diri mereka sendiri
d. kurang perhatian dari orang tua
3. Orang yang terlalu miskin atau dibawah garis kemiskinan yaitu orang yang
tidak dapat memenuhi… sehingga menimbulkan masalah sosial.
a. kebutuhan pendidikan
b. kebutuhan hidup
c. kebutuhan pokok
d. kewajibannya
4. Berikut ini yang bukan termasuk masalah sosial adalah …
a. harga bahan pokok naik
b. kehilangan barang di jalan raya
c. pasar yang kumuh
d. sampah yang menggunduk di jalanan
5. Banyaknya pengangguran jika tidak terkendali akan menimbulkan masalah
sosial, dalam bentuk … .
a. kerawanan sosial
b. ketergantungan sosial
c. gangguan keamanan
d. kecemburuan sosial
6. Kecelakaan di jalan raya terjadi karena….
a. pengemudi berjalan hati-hati
b. pengemudi ugal-ugalan
c. pengemudi mengendarai dengan pelan-pelan
d. pengemudi mentaati peraturan lalu lintas
7. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri masalah sosial yaitu …
a. dialami oleh perorangan
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b. merugikan diri sendiri tetapi tidak merugikan orang lain
c. dialami oleh semua orang secara bersamaan
d. tidak mengganggu aktivitas umum
8. Pengangguran akan terjadi jika … .
a. jumlah lulusan sama dengan jumlah lowongan pekerjaan
b. jumlah lulusan lebih besar dari jumlah lowongan pekerjaan
c. jumlah lulusan lebih sedikit dari jumlah lowongan pekerjaan
d. jumlah lapangan kerja lebih besar daripada jumlah lulusan
9. Salah satu ciri masyarakat di pedesaan adalah ….
a. Egois
b. kurang peduli
c. indivudualis
d. gemar bergotong royong
10. Pengangguran terjadi karena tidak tersedianya ….
a. Modal
b. lowongan pekerjaan
c. tenaga kerja
d. tenaga ahli
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1. Apakah yang dimaksud dengan masalah sosial?
2. Sebutkan 2 penyebabterjadinyapermasalahansosial!
3. Sebutkan 2 ciri-cirimasalahsosial!
4. Sebutkan masalah-masalah yang bukan masalah sosial!
5. Sebutkan 3 carapenangananpermasalahansosial !
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Kunci Jawaban

I.

Pilihan Ganda
1. C
2. A
3. C
4. B
5. C
6. B
7. C
8. B
9. D
10. A

II.

Isian
1 Masalah sosial adalah masalah yang dialami orang banyak dan
merugikan orang banyak
2 Penyebab terjadinya permasalahan sosial karena banyak pengangguran
karena tidak mendapatkan lowongan pekerjaan, masyarakat miskin
yang malas
3 Ciri masalah sosial: dialami dalam masyarakat, merugikan orang
banyak. Dialami oleh banyak orang
4 Yang bukan masalah sosial: menyontek, dimarahi orang tua, tidak
mengerjakan pr
5 Cara menangani masalah sosial: membuka lowongan pekerjaan, sadar
diri untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan,

Nilai =

Sk o r yan g dipero l eh
Skor keseluruhan

x 100
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LAMPIRAN 9
HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS I
No
1

2

3

4

5

6

Indikator
Keterampilan
Guru

Deskriptor

Mengkondisikan
siswa untuk
memulai
pembelajaran
dengan materi
masalah sosial

1. Mempersiapkan media dan sumber
belajar
2. Melakukan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran.
4. Memotivasi siswa agar tertib dalam
pembelajaran.
Menjelaskan
1. Penjelasan materi sesuai dengan
tujuan pembelajaran
materi
pembelajaran
2. Menggunakan bahasa yang
dengan media
komunikatif
Visual tentang
3. Menimbulkan ketertarikan siswa.
materi masalah
4. Mengaitkan materi dan Visual
sosial
dengan kehidupan nyata
Mengajukan
1. Pertanyaan sesuai dengan materi
pembelajaran.
pertanyaan
kepada siswa.
2. Menggunakan bahasa yang jelas
dan mudah dipahami
3. Ada konfirmasi jawaban.
4. Memberikan kesempatan siswa
untuk berpikir.
Menggunakan
1. Menentukan pembentukan
model
Mind
kelompok
Mapping dalam 2. Mengenalkan pembelajaran
materi
masalah
dengan model Mind Mapping
sosial
3. Melaksanakan model Mind
Mapping sesuai dengan langkahlangkah yang ditetapkan
4. Menunjukan bagan MindMapping
Memberikan
tugas kepada
setiap kelompok
untuk
mengerjakannya
Membimbing
siswa melakukan
diskusi kelompok

1. Mempersiapkan lembar kerja
2. Menjelaskan petunjuk pengerjaan
3. Menjawab pertanyaan siswa
mengenai petunjuk yang belum
dipahami
4. Memfasilitasi semua siswa
1. Menjelaskan langkah-langkah dan
aturan pada saat berdiskusi
2. Membimbing siswa dalam
mendiskusikan tugas yang
diberikan oleh guru

Tampak

Skor

√
-

2

√
√
√

3

√
√
√

4

√
√
√
√
4
√
√
√
√
√

4

√
√
3
√
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7

8

9

Mengelola kelas

Memberi
penguatan kepada
siswa.

Menutup
pelajaran.

3. Membimbing siswa yang menemui
kesulitan pada saat berdiskusi
4. Memotivasi siswa dalam kegiatan
berdiskusi
1. Mengkondisikan kelas secara tertib
selama pembelajaran berlangsung.
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan alokasi waktu.
3. Dapat mengatasi gangguan pada
saat pembelajaran berlangsung.
4. Menciptakan suasana pembelajaran
yang menyenangkan.
1. Memberikan penguatan verbal.
2. Memberikan penguatan non verbal.
3. Memberi penguatan yang positif.
4. Penguatan diberikan kepada siswa
segera.
1. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil pembelajaran.
2. Melaksanakan refleksi
pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
3. Memberikan evaluasi.

√

4. Memberikan tindak lanjut

-

1
√
√
√
√
√

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

3

√
26
Baik
Berhasil

Jumlah Skor
Kategori
Keterangan
Jumlah Skor
29,5 ≤ skor ≤ 36
22,5 ≤ skor <29,5
15,5 ≤ skor <22,5
9 ≤ skor <15,5

2

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil

Semarang, 4 Maret 2015
Observer,

Amaria H. P. Daely
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LAMPIRAN 10
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I

CPMBA
AMM
MA
PW
GP
MMH
AS
AFY
AM
AHS
APW
AWP
BMK
DLM
DAA
DVH
EAF
MGS
MHM
NC
PK
RRH
RZR
VAR
W
ZAN
RK
DPA
LRA
BRAT
MSF
HAR
PL
ALLU
AAR
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
Kategori

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
35

Skor

Indikator

No. Nama Siswa
I

II III IV V VI

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

3
0
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
1
2
3
3
2
1
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
3

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

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

1
0
1
3
3
2
3
2
1
3
3
2
3
3
2
2
1
2
0
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
3

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

VII

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

19
6
15
20
19
18
25
14
11
20
18
15
20
19
17
15
15
15
7
15
17
15
18
12
17
16
16
20
16
15
14
17
14
14
22
566
16,17
Baik
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Keterangan:
Indikator aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) siap mengikuti pembelajaran
dengan materi masalah sosial; (2) memperhatikan penjelasan guru mengenai materi
masalah sosial; (3) aktif bertanya; (4) mengikuti pembelajaran sesuai model Mind
Mapping; (5) berani tampil di depan kelas; (6) aktif dalam membuat simpulan materi;
(7) mengerjakan soal evaluasi

Semarang, 4 Maret 2015
Observer,

Amaria H. P. Daely
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LAMPIRAN 11
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual pada Siswa Kelas IVSDN Kandri 01
Siklus I
Kelas/ Smt

: IV/2

Nama Guru

: Hubaibi Kirom Mujahidin

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Maret 2015
Pukul
Petunjuk

: 07.00-08.10 WIB
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

IPS melalui Model Mind Mapping dengan Media Visual pada Siswa Kelas
IVSDN Kandri 01
1. Pada awal pembelajaran, guru sudah mengkondisikan siswa dengan baik
2. Guru dalam menjelasan materi dengan menggunakan media video sudah baik,
guru juga sudah bertanya jawab kepada siswa dan pembelajaran menjadi
komunikatif karena guru tidak hanya monoton dalam memberikan penjelasan.
3. Ketika siswa menjawab pertanyaan, guru sebaiknya memberi balikan jawaban
sehingga siswa akan lebih mengetahui jawaban yang pasti.
4. Pada saat berdiskusi, pengkondisian kelas harus lebih ditingkatkan lagi
karena terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan.
5. Pengelolaan kelas harus lebih ditingkatkan.
6. Dalam memberikan penguatan harus lebih ditingkatkan. Guru harus memberi
penguatan dengan segera.
Semarang, 4 Maret 2015
Observer,

Amaria H. P. Daely
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LAMPIRAN 12
DOKUMENTASI SIKLUS 1

Guru menyiapkan materi dan media visual

Guru menjelaskan mind mapping

Siswa berkelompok

Siswa menerima lembar kerja kelompok

Guru membimbing kelompok

Siswa mempresentasikan gambar mind
mapping kelompok
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LAMPIRAN SIKLUS II
PENGGALAN SILABUS, RPP, HASIL OBSERVASI
KETERAMPILAN SISWA, HASIL BELAJAR AKTIVITAS
SISWA, HASIL BELAJAR, DAN CATATAN LAPANGAN
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LAMPIRAN 13
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SDN Kandri 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester

: IV/II

Alokasi waktu

: 2 x 35menit

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

: 2.4.Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat.
Penilaian
Indikator

Materi Pokok
Masalah sosial
di daerah

2.4.4

Menganalisis
perbedaan

Kegiatan Pembelajaran

Teknik

1) siswa membaca kembali sekilas Tes
masalah materi yang dijelaskan guru

pribadi dan masalaha

pada

sosial

pembelajaran;

2.4.5 Mengemukakan
macam-macam

awal

kegiatan

2) tanya jawab materi pelajaran Non Tes
secara garis besar;

Bentuk
instrumen

Sumber

 Silabus IPS Kelas
IV Semester 2
Isian
 Depdiknas. 2007.
Uraian
Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan
Penilaian Produk
dan
Penilaian Sikap
Menengah.Jakarta:
Badan Standar
Pilihan Ganda
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masalah

sosial

lingkungan sekitar

di 3) siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok

(4-5

orang

setiap

kelompok);
4) setiap kelompok menganalisis
materi dan berdiskusi membuat
peta pikiran (mind mapping)
materi pelajaran;
5) siswa

dibimbing,

dimotivasi,

diawasi guru selama diskusi
kelompok membuat peta pikiran
(mind

mapping)

materi

pelajaran;
6) setiap

kelompok

mempresentasikan mind
mapping mereka

untuk

mendapat tanggapan, masukan
dari kelompok lain dan guru;
7) siswa dan guru menyamakan
persepsi dari hasil presentasi

Nasional
Pendidikan.
 Hisnu, Tantya dan
Winarti. 2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI kelas
4.Jakarta:
Depdiknas.
 Pujiati, Retno dan
Umi Yuliati. 2008.
Cerdas
Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas
IV. Jakarta:
Depdiknas.
 Sadiman, I. S dan
Shendy Amalia.
2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial
SD/MI 4.Jakarta:
Depdiknas.
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dan diskusi semua kelompok;
8) guru
kegiatan
garis

mereview materi
pebelajaran
besar

mapping materi;

dan
secara

dengan mind
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LAMPIRAN 14
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II

Sekolah
: SD N Kandri 01 Kota Semarang
Kelas/ Semester
: IV / I1
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Sosial
Alokasi Waktu
: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan
ekonomi
dan
kemajuan
teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
Kompetensi Dasar : 2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya
I.

Indikator
1.1 Menganalisis perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial.
1.2 Mengemukakan macam-macam masalah sosial di lingkungan sekitar.

II.

Tujuan Pembelajaran
2.1 Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membedakan
masalah pribadi dan masalah sosial dengan tepat.
2.2 Dengan membuat bagan Mind mapping, siswa dapat mengemukakan
macam-macam masalah sosial dengan teliti.

III. Materi Pembelajaran
Masalah sosial

IV. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran : Mind mapping
Metode pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, ceramah

V.

Kegiatan Pembelajaran
A. Pra Kegiatan (5 menit)
a. Salam dilanjutkan berdoa dan presensi.
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b. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
c. Guru menyiapkan media gambar masalah sosial.
B. Kegiatan Awal (5 menit)
a. Apersepsi:
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “apakah kalian pernah
melihat gundukan sampah di pinggir jalan?”
“Apakah kamu dan orang-orang yang lewat terganggu dengan bau
sampah yang tidak sedap?”
“Apakah menurutmu hal tersebut masalah?”
b. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dan memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran.
C. Kegiatan Inti (40 menit)
a. Guru menunjukkan gambar mengenai contoh-contoh masalah, siswa
diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan. (mengamati)
b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang telah
diamati tentang pengertian masalah dan masalah sosial.
c. Siswa diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang kurang jelas
(menanya)
d. Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian masalahdan masalah
sosial berdasarkan tayangan gambar yang telah diamati. (menalar)
e. Siswa diminta membaca bacaan tentang contoh masalah sosial yaitu
pengangguran (mengumpulkan informasi)
f. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa (menalar
dan mengumpulkan informasi)
g. Siswa

yang bisa

menjawab

pertanyaan

dapat

menyampaikan

jawabannya dengan mengacungan jari (mengkomunikasikan)
h. Guru mengulangi kegiatan tersebut selama beberapa kali.
i. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai ciri-ciri masalah sosial.
(Mengumpulkan informasi)
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j. Siswa dikondisikan membentuk kelompok, setiap kelompok sebanyak
4-5 siswa.
k. Setiap kelompok diberikan amplop oleh guru yang berisi bagan mind
mapping, yang masih rumpang.
l. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok yang
harus dilakukan yaitu, melengkapi bagan mind mappingdengan
menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan guru.
m. Siswa berdiskusi dan melakukan tugas yang telah diberikan secara
berkelompok
n. Guru berkeliling kelompok memberikan bimbingan kepada kelompok
dalam mengerjakan tugas.
o. Setiap kelompok menunjukkan bagan mind mappingyang telah
dikerjakan.
p. Siswa mengamati bagan mind mappingyang telah di tempel di papan
tulis oleh guru.
q. Masing-masing

kelompok

membandingkan

bagan

hasil

kerja

kelompok dengan bagan mind mapping yang telah disiapkan guru.
r. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan memberikan pendapat apabila ada
perbedaan dengan bagan mind mappingyang telah mereka buat dengan
yang ada di papan tulis.
s. Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.
D. Kegiatan Penutup (20 menit)
a. Siswa dibimbing untuk membuat rangkuman materi apa yang telah
dipelajari hari ini.
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan guru.
c. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami dengan
baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
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d. Melakukan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah dan
menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan
selanjutnya.
e. Menutup pelajaran dengan berdoa bersama untuk mengakhiri
pembelajaran.

VI. Media dan Sumber Belajar
A. Media
a. Laptop
b. Proyektor
c. Gambar masalah-masalah sosial dan masalah pribadi,
d. Amplop
e. Bagan mind mapping
B. Sumber
a. Hisnu, Tantya dan Winarti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk
SD/MI kelas 4 Hal 41.Jakarta: Depdiknas.
b. Pujiati, Retno dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas IV Hal 32. Jakarta: Depdiknas.
c. Sadiman, I. S dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial
SD/MI 4 Hal 64.Jakarta: Depdiknas.
d. Gambar masalah-masalah sosial

VII. Penilaian
a. Prosedur Penilaian
4) Tes awal

: ada, melalui tanya jawab pada kegiatan

apersepsi
5) Tes dalam proses : ada, kegiatan diskusi
6) Tes akhir

: ada, pada saat evaluasi

b. Jenis Tes

: Tes tertulis dan lisan

c. Bentuk Tes

: Obyektif (Pilihan Ganda dan Uraian)
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MATERI PEMBELAJARAN

Masalah Pribadi dan Sosial
Setiap orang pasti mempunyai masalah. Masalah setiap orang pasti berbedabeda. Misalnya saja, dimarahi oleh orang tua, dijauhi teman-teman, sakit, terkena
banjir. Itu semua merupakan masalah yang pernah dialami manusia. Ada dua jenis
permasalahan dalam hidup kita yaitu masalah pribadi dan masalah sosial
6. Masalah pribadi
Masalah pribadi adalah masalah-masalah yang di alami oleh diri sendiri
serta akan berdampak bagi diri sendiri juga.
Misalnya saja: lupa mengerjakan PR, terlambat datang ke sekolah, dijauhi
teman-teman. Orang lain tidak akan dirugikan oleh masalah kamu ini.
Ciri-ciri masalah pribadi
b. Di alami oleh diri sendiri
c. Disebabkan karena perilakunya sendiri
d. Dampaknya akan merugikan diri sendiri
7. Masalah sosial
Masalah sosial adalah masalah yang terjadi dalam masyarakat, suatu hal atau
kejadian disebut sebagai masalah sosial jika semua warga masyarakat lain
ikut merasakan pengaruh masalah tersebut.
Misalnya: perampokan, pencurian, banjir, tawuran, kepadatan penduduk,
pencemaran lingkungan, dll.
Ciri-ciri masalah sosial
c. Di alami oleh banyak orang secara bersamaan (masyarakat)
d. Dampaknya akan merugikan banyak orang
Apa bedanya dengan masalah pribadi? Kamu tahu bahwa manusia adalah
makhluk social. Manusia tidak akan bisa hidup seorang sendiri. Sejak bayi sampai
tua manusia membutuhkan orang lain. Untuk bisa makan, berbicara, berjalan,
membaca, dan menulis kita diajari orang lain. Ini artinya manusia hidup bersama
atau dalam masyarakat.
Suatu hal atau kejadian disebut sebagai masalah sosial jika semua warga
masyarakat lain ikut merasakan pengaruh masalah tersebut. Masalah pribadi bisa
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dipecahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan
masalah social. Masalah social harus dipecahkan atau diatasi secara bersama.
Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika dilingkungannya
sering terjadi pencurian. Masalah ini hanya bisa diselesaikan bersama-sama semua
warga masyarakat. Setiap warga harus mendukung upaya penyelesaian tersebut.
Misalnya, turut ikut ronda malam dalam mengatasi masalah sosial.
Macam-macam masalah sosial
1. Masalah kependudukan, yang meliputi persebaran penduduk yang tidak
merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang
tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan perkapita,
kepadatan penduduk, Pemukiman yang kumum.

2. Masalah keamanan, salah satunya adalah tindak kejahatan yang meliputi
pencurian, perampokan, penjambretan, pencopetan, korupsi, penculikan
dll, tindak kejahatan terjadi disebabkan karena masalah kemiskinan,
pengangguran dan kurangnya pendidikan moral dalam masyarakat.

3. Pencemaran lingkungan, yang meliputi gundukan sampah sehingga
menimbulkan bau tidak sedap, sungai yang tercemar limbah masyarakat,
polusi di jalan raya. Masalah pencemaran lingkungan tibul karena
kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat
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tinggal.. Masalah sampah sangat menganggu, terutama kalau tidak
dikelola dengan baik. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di
lingkunganmu?
Masyarakat kota dan daerah padat penduduk menghasilkan banyak
sekali sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak segera diangkut ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pemerintah, dalam hal ini
adalah Dinas Kebersihan, memikul tanggung jawab dalam mengelola
sampah.Pernahkah kamu mengalami keadaan dimana sampah tidak
diangkut

lebih

dari

satu

minggu?

Bagaimana

masyarakat

di

lingkunganmu memecahkan masalah ini.
Masalah lain yang berkaitan dengan sampah adalah kebiasaan buruk
membuang sampah sembarangan. Dibanyak tempat, banyak warga yang
biasa membuang sampah sampah ke sungai dan saluran air. Sungai dan
aliran air menjadi mampet. Akibatnya, sering terjadi banjir jika hujan
lebat.
Semua warga masyarakat harus ikut serta mengelola sampah. Warga
bisa mengurangi masalah sampah dengan tertib mengelola sampah. Kita
biasakan untuk memisahkan sampah plastik dari sampah basah.
Kemudian kita menaruh sampah di tempat semestinya.

4. Rusak atau buruknya fasilitas umum, fasilitas umu meliputi sarana
transportasi, pasar, sarana kesehatan, sarana hiburan (rekreasi) hal ini
sering kita temui kerusakan pada fasilitas umum karena fasilitas umum
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digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, apabila kita tidak
menjaga fasilitas umum dengan baik maka kita juga tidak daat
menggunakan fasilitas umum dengan maksimal karena buruknya
fasilitas umum.
5. Ketidaktertiban dan ketidakdisiplinan
Dalam

kehidupan

sehari-hari

kita

sering

menjumpai

masalah

ketidaktertiban, terutama perilaku tidak tertib di jalan raya, misalnya:
Menjalankan kendaraan melawan arus,
Mengendarai sepeda motor ditempat yang bukan semestinya misal di
trotoar, pengendara mobil yang parkir sembarangan, angkot dan bis yang
sering berhenti di sembarang tempat, pengguna kendaraan bermotor yang
tidak mematuhi aturan lalu lint

Gambar: Pengendara motor keluar jalur (melewati trotoar)
Dalam hidup sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak
disiplin. Seperti misalnya keadaan di jalan raya. Salah satu penyebab
terjadinya kemacetan lalu lintas adalah perilaku tidak disiplin.
Contoh perilaku tidak disiplin di jalan raya antara lain sebagai berikut:
a. Menjalankan kendaraan melawan arus. Hal ini umumnya dilakukan
pengendara sepeda motor.
b. Mengendarai sepeda motor di tempat yang bukan semestinya,
misalnya di trotoar.
c. Angkot dan bis sering berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan
atau menurunkan penumpang.
d. Pejalan kaki menyeberang jalan meskipun rambu untuk pejalan kaki
menyala merah. Banyak juga pejalan kaki yang menyeberang bukan
pada tempatnya.
Masih banyak lagi contoh perilaku tidak disiplin dalam masyarakat.
Misalnya perilaku tidak disiplin menempatkan sampah, tidak disiplin
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membayar pajak, tidak disiplin dalam antre, dan lain-lain. Coba kamu
sebutkan tiga lagi contoh perilaku tidak disiplin di ingkunganmu?
Pemborosan energi

Gambar: Pemborosan Energi
Sumber energi berupa bahan bakar (minyak bumi, gas alam, dan
batu bara) suatu ketika akan habis sumber energi ini tidak dapat
diperbaharui. Karena itu, kita harus berhemat memakainya supaya
sumber-sumber energi ini tidak cepat habis.
Coba perhatikan keadaan di rumahmu? Apakah keluargamu
termasuk orang yang menghemat energi? Bagaimana keluargamu
menggunakan listrik? Bagaimana keluarhamu memakai bahan bakar?
Apakah kamu memiliki mobil atau motor? Apakah dalam menggunakan
bahan bakar bensin dan solar, orang tuamu termasuk orang yang boros?
Kita bisa belajar menjadi hemat dalam menggunakan energi.
Contoh cara menghemat energi antara lain sebagai berikut:
1.

Mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan

2.

Bepergian naik kendaraan umum atau sepeda

3. Memanfaatkan sumber energi alternatif, misalnya dari tumbuhtumbuhan, angin, air, dan matahari
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MEDIA
Bagan mind mapping perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial

Bacaan tentang pencurian
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AMPLOP KERJA SISWA

KELOMPOK : .......
Anggota
................................. No. ........
................................. No. ........
................................. No. ........
................................. No. ........

Petunjuk mengerjakan
1.

Kerjakan dan diskusikanlah tugas berikut ini dengan kelompok kalian!

2.

Tuliskan nama kelompok, nama anggota, dan nomor presensi kalian pada
kotak di atas!

3.

Bertanyalah kepada guru dengan mengangkat tangan apabila ada hal yang
tidak dimengerti!
Selamat bekerja!

Jawablah pertanyaan berikut!
1) Berilah tanda cek (√) pada kolom jenis masalah, dan berilah alasannya!
No
1

Bentuk masalah
Mendapatkan nilai ujian kurang
dari KKM

2

Banyak pengangguran di sekitar
tempat tinggal kita

3

Pengendara sepeda motor yang
menerobos lampu lalu lintas

4

Bau sampah di pinggir jalan

5

Penjambretan di pasar

6

Kelangkaan gas elpiji

7

Tidak naik kelas

8

Kepadatan penduduk di tengah

Jenis masalah
Pribadi

Sosial

Alasan
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kota
9

Di marahi orang tua karena nakal

10

Kecelakaan kereta api karena
sudah tidak layak pakai

2. Isilah cabang-cabang yang masih kosong menggunakan jawaban
yang tersedia kolom di bawahnya!

Alternatif jawaban
Pemborosan energi

Masalah keamanan

Disebabkan oleh diri sendiri

Kenakalan remaja

Merugikan diri sendiri

Masalah sosial

Dialami oleh masyarakat umum

Pengangguran
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Kunci jawaban kerja kelompok
1. P
2. S
3. S
4. S
5. S
6. S
7. P
8. S
9. P
10. S
Alasan relatif jawaban siswa
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi

Standar Kompetensi
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
Kompetensi Dasar
2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat
Indikator
2.4.4 Menganalisis perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial.
2.4.5 Mengemukakan macam-macam masalah sosial

Indikator

2.4.4 Mengana
lisis
perbedaan
masalah pribadi
dan
masalah
sosial.

2.4.5 Mengem
ukakan macammacam masalah
sosial

Tujuan

Dengan
mendengark
an
penjelasan
guru, siswa
dapat
membedakan
masalah
pribadi dan
masalah
sosial
dengan tepat.
2.4.5.1.
Dengan
membuat
bagan Mind
mapping,
siswa dapat
mengemuka
kan macammacam
masalah
sosial
dengan teliti.

Ranah
Teknik
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Nomor Soal
PilihanG
Uraian
anda

Pilihan
Ganda,
C1
C2
C4
C4
C2
C3

Tes

Uraian

C2

Pilihan
ganda,

C2
C4
C4
C5

uraian

C1
C1
C5
C4

Tes

1,
3,
4,
5,
6,
10
1

2
7
8
9
2
3
4
5
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SOAL EVALUASI
Nama :

NILAI :

Absen :

A. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yangtepat!
1)

Masalah yang timbul di masyarakat merupakan …
a.

masalah sosial

b.

masalah bersama

c.

masalah kepala desa

d.

masalah umum

2) Pengangguran merupakan salah satu masalah …
a. pribadi

c. ketua rt

b. sosial

d. orang tua

3) Yang dialami oleh diri sendiri dan dampaknya dirasalakan oleh dirinya
sendiri disebut….
a.masalah sosial

c. masalah umum

b.masalah pribadi

d. masalah bersama

4) Penyebab timbulnya masalah pribadi adalah… .
a. teman

c. diri sendiri

b. orang lain

d. masyarakat

5) Yang bukan termasuk cara untuk menghindari masalah pribadi adalah … .
a.

selalu yakin dan percaya pada diri sendiri

b.

selalu berusaha dengan jujur terhadap apa yang sedang dihadapi

c.

mengabaikan segala peraturan yang ada

d.

selalu berbuat baik

6) Dampak masalah sosial dirasakan oleh ….
a.

diri sendiri

b.

keluarga

c.

masyarakat banyak

d.

pembuat masalah

7) Masalah sampah yang menggenangi sungai terjadi karena … .
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a. tidak ada tempat sampah
b. warga malas membersihkan sampah
c. banjir
d. sungai tercemar
8) Kemiskinan dan pengangguran dapat mengakibatkan masalah berikut ini …
a. pencurian dan perampokan
b. rendahnya kualitas penduduk
c. rendahnya tingkat pendidikan
d. kesenjangan sosial
9) Aksi pencurian, perampokan, penodongan, teror, dan konflik antar warga
dapat menimbulkan … .
a. kesejahteraan
b. masalah sosial
c. masalah keluarga
d. masalah kepala desa
10) Tidak naik kelas, tidak mengerjakan PR, suka terlambat masuk kelas
merupakan …
a. masalah sekolah
b. masalah di kelas
c. masalah sosial
d. masalah pribadi
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskanperbedaanmasalah social danmasalahpribadi!
2. Sebutkan 3 contohmasalahpribadi!
3. Sebutkan 3 contohmasalah social yang ada di lingkungansekitarmu!
4. Mengapabanjirmerupakanmasalahsosial?
5. Sebutkanakibat yang ditimbulkanolehpengangguran!
Pencurian, kemiskinan, ketidakamanan,
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Kunci Jawaban
I.
1. A
2. B
3. B
4. C
5. C
6. C
7. B
8. A
9. B
10. D
II.

1.

Masalah pribadi berdampak dan dialami oleh diri sendiri, sedangkan
masalah sosial berdampak dan dialami kepada orang banyak (masyarakat)

2.

Nilai ulangan jelek, dimarahi orang tua, dijauhi teman

3.

Banjir, pengangguran, kemiskinan

4.

Banjir merupakan masalah sosial karena dialami dan dirasakan dampaknya
oleh banyak orang.

5.

Kemiskinan, tindak kejahatan, kesenjangan sosial, ketergantungan sosial.

SkorPenilaian :

Nilai =

𝑆� � � 𝑦𝑎� 𝑔 � 𝑖� � �

� � � ℎ
𝑆� � � � 𝑎� � 𝑖� 𝑎�

x 100
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LAMPIRAN 15
HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS II
No
1

2

3

4

5

6

Indikator
Keterampilan
Guru

Deskriptor

Mengkondisikan
siswa untuk
memulai
pembelajaran
dengan materi
masalah sosial

1. Mempersiapkan media dan sumber
belajar
2. Melakukan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran.
4. Memotivasi siswa agar tertib dalam
pembelajaran.
Menjelaskan
1. Penjelasan materi sesuai dengan
tujuan pembelajaran
materi
pembelajaran
2. Menggunakan bahasa yang
dengan media
komunikatif
Visual tentang
3. Menimbulkan ketertarikan siswa.
materi masalah
4. Mengaitkan materi dan Visual
sosial
dengan kehidupan nyata
Mengajukan
1. Pertanyaan sesuai dengan materi
pembelajaran.
pertanyaan
kepada siswa.
2. Menggunakan bahasa yang jelas
dan mudah dipahami
3. Ada konfirmasi jawaban.
4. Memberikan kesempatan siswa
untuk berpikir.
Menggunakan
1. Menentukan pembentukan
model
Mind
kelompok
Mapping
dalam 2. Mengenalkan pembelajaran
materi
masalah
dengan model Mind Mapping
sosial
3. Melaksanakan model Mind
Mapping sesuai dengan langkahlangkah yang ditetapkan
4. Menunjukan bagan MindMapping
Memberikan
tugas kepada
setiap kelompok
untuk
mengerjakannya
Membimbing
siswa melakukan
diskusi kelompok

1. Mempersiapkan lembar kerja
2. Menjelaskan petunjuk pengerjaan
3. Menjawab pertanyaan siswa
mengenai petunjuk yang belum
dipahami
4. Memfasilitasi semua siswa
1. Menjelaskan langkah-langkah dan
aturan pada saat berdiskusi
2. Membimbing siswa dalam
mendiskusikan tugas yang
diberikan oleh guru

Tampak

Skor

√
√
√

3

√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√
3
√
√
√
√
√

4

√
√
3
√
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7

8

9

3. Membimbing siswa yang menemui
kesulitan pada saat berdiskusi
4. Memotivasi siswa dalam kegiatan
berdiskusi
Mengelola kelas
1. Mengkondisikan kelas secara tertib
selama pembelajaran berlangsung.
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan alokasi waktu.
3. Dapat mengatasi gangguan pada
saat pembelajaran berlangsung.
4. Menciptakan suasana pembelajaran
yang menyenangkan.
Memberi
1. Memberikan penguatan verbal.
penguatan kepada 2. Memberikan penguatan non verbal.
siswa.
3. Memberi penguatan yang positif.
4. Penguatan diberikan kepada siswa
segera.
Menutup
1. Guru bersama siswa menyimpulkan
pelajaran.
hasil pembelajaran.
2. Melaksanakan refleksi
pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
3. Memberikan evaluasi.
4. Memberikan tindak lanjut

√
√
√
3
√
√
√
√
√

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

3

√
29
Baik
Berhasil

Jumlah Skor
Kategori
Keterangan

Jumlah Skor
23 ≤ skor ≤ 28
17,5 ≤ skor < 23
12 ≤ skor <17,5
7 ≤ skor <12

2

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil
Semarang,7 Maret 2015
Observer,

Pradita R. Ariani
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LAMPIRAN 16
HASIL OBSERVASIAKTIVITAS SISWA SIKLUS II

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
35

CPMBA
AMM
MA
PW
GP
MMH
AS
AFY
AM
AHS
APW
AWP
BMK
DLM
DAA
DVH
EAF
MGS
MHM
NC
PK
RRH
RZR
VAR
W
ZAN
RK
DPA
LRA
BRAT
MSF
HAR
PL
ALLU
AAR
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
Kategori

Skor

Indikator

No. Nama Siswa
I

II III IV V VI

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

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

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

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

1
0
1
3
3
2
3
2
1
3
3
2
3
3
2
2
1
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
3

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

VII

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

3
2
3
4
3
4
4
2
2
3
4
2
3
3
4
3
3
2
1
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
4
636
18,17
Baik
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Keterangan:
Indikator aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) siap mengikuti pembelajaran
dengan materi masalah sosial; (2) memperhatikan penjelasan guru mengenai materi
masalah sosial; (3) aktif bertanya; (4) mengikuti

pembelajaran sesuai model Mind

Mapping; (5) berani tampil di depan kelas; (6) aktif dalam membuat simpulan materi;
(7) mengerjakan soal evaluasi

Semarang, 7 Maret 2015
Observer,

Pradita R. Ariani
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LAMPIRAN 17
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual pada Siswa Kelas IVSDN Kandri 01
Siklus II
Kelas/ Smt

: IV/2

Nama Guru

: Hubaibi Kirom Mujahidin

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Maret 2015
Pukul
Petunjuk

: 07.00-08.10 WIB
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

IPS melalui Model Mind Mapping dengan Media Visual pada Siswa Kelas
IVSDN Kandri 01
1. Guru sudah baik dalam menjelaskan materi dan siswa tertarik dalam melihat
tayangan video.
2. Ketertiban kelas harus terjaga mulai dari awal pembelajaran sampai akhir
pembelajaran
3. Guru hanya memberikan penguatan kepada siswa yang aktif saja, sebaiknya
guru juga memberikan penguatan kepada siswa yang kurang aktif juga. Dalam
memberikan penguatan dan motivasi harus diberikan secara menyeluruh.
4. Pada saat berdiskusi masih terdapat beberapa siswa yang bermain sendiri.
Semarang, 7 Maret 2015
Observer,

Pradita R. Ariani
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LAMPIRAN 18
DOKUMENTASI SIKLUS 2

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Salah satu siswa maju menjelaskan mind
mapping yang telah disajikan

Guru menjelaskan materi pembelajaran

Guru membagikan lembar kerja

Guru membimbing kelompok diskusi
membuat mind mapping

Siswa membacakan hasil diskusi ke depan
kelas
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LAMPIRAN SIKLUS III
PENGGALAN SILABUS, RPP, HASIL OBSERVASI
KETERAMPILAN SISWA, HASIL BELAJAR AKTIVITAS
SISWA, HASIL BELAJAR, DAN CATATAN LAPANGAN
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LAMPIRAN 19
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SDN Kandri 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Kelas/Semester

: IV/II

Alokasi waktu

: 2 x 35menit

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

: 2.4.Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat.
Penilaian
Indikator

Materi Pokok
Masalah sosial
di daerah

2.4.6

Kegiatan Pembelajaran

Mengidentifikasi
penyebab

masalah

sosial
2.4.7 Memecahkan masalah

1) siswa

Teknik

kembali Tes
sekilas materi yang dijelaskan
guru

membaca

pada

awal

kegiatan

pembelajaran;

sosial melalui model 2) tanya jawab materi pelajaran Non Tes
Mind Mapping

secara garis besar;

Bentuk
instrumen

Sumber

 Silabus IPS Kelas
IV Semester 2
Isian
 Depdiknas. 2007.
Uraian
Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan
Penilaian Produk
dan
Penilaian Sikap
Menengah.Jakarta:
Badan Standar
Pilihan Ganda
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2.4.8

Mengidentifikasi

3) siswa dibagi menjadi beberapa

hambatan

dalam

mengatasi

masalah

sosial

kelompok

(4-5

orang

setiap

kelompok);
4) setiap kelompok menganalisis
materi dan berdiskusi membuat
peta pikiran (mind mapping)
materi pelajaran;
5) siswa

dibimbing,

dimotivasi,

diawasi guru selama diskusi
kelompok membuat peta pikiran
(mind

mapping)

materi

pelajaran;
6) setiap

kelompok

mempresentasikan mind
mapping mereka

untuk

mendapat tanggapan, masukan
dari kelompok lain dan guru;
7) siswa dan guru menyamakan
persepsi dari hasil presentasi

Nasional
Pendidikan.
 Hisnu, Tantya dan
Winarti. 2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI kelas
4.Jakarta:
Depdiknas.
 Pujiati, Retno dan
Umi Yuliati. 2008.
Cerdas
Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas
IV. Jakarta:
Depdiknas.
 Sadiman, I. S dan
Shendy Amalia.
2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial
SD/MI 4.Jakarta:
Depdiknas.
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dan diskusi semua kelompok;
8) guru
kegiatan
garis

mereview materi
pebelajaran
besar

mapping materi;

dan
secara

dengan mind
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LAMPIRAN 20
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS III

Sekolah
: SD N Kandri 01 Kota Semarang
Kelas/ Semester
: IV / I1
Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Sosial
Alokasi Waktu
: 2 x 35 menit (1 x pertemuan)
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan
ekonomi
dan
kemajuan
teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
Kompetensi Dasar : 2.4 mengenal permasalahan sosial di daerahnya
I.

Indikator
1.1 Mengidenifikasi penyebab masalah sosial
1.2 Memecahkan masalah sosial melalui model Mind mapping
1.3 Mengidentifikasi hambatan dalam mengatasi masalah sosial

II.

Tujuan Pembelajaran
2.1 Dengan mengamati gambar contoh-contoh masalah siswa dapat
mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah sosial dengan tepat.
2.2 Dengan membuat bagan Mind mapping, siswa dapat menemukan
pemecahan terhadap masalah sosial dengan cermat.
2.3 Dengan

mencermati

bagan

mind

mapping,

siswa

dapat

mengidentifikasi hambatan dalam mengatasi masalah sosial dengan
tepat.

III. Materi Pembelajaran
Masalah sosial

IV. Model dan Metode Pembelajaran
Model pembelajaran : Mind mapping
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Metode pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, ceramah

V.

Kegiatan Pembelajaran
A. Pra Kegiatan (5 menit)
a. Salam dilanjutkan berdoa dan presensi.
b. Guru mengkondisikan kelas untuk memulai pembelajaran.
c. Guru menyiapkan media gambar masalah sosial.
B. Kegiatan Awal (5 menit)
a. Apersepsi:
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “Apakah kalian pernah
melihat banjir?”
“Bagaimana perasaanmu ketika melihat?”
“Apakah banjir merupakan sebuah masalah?”
“Apakah banjir termasuk masalah sosial?”
b. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dan memotivasi siswa agar bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran.
C. Kegiatan Inti (40 menit)
a. Guru menunjukkan gambar mengenai contoh-contoh masalah, siswa
diminta untuk mengamati gambar yang ditayangkan. (mengamati)
b. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai gambar yang telah
diamati tentang pengertian masalah dan masalah sosial.
c. Siswa diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang kurang jelas
(menanya)
d. Siswa diminta untuk menjelaskan pengertian masalahdan masalah
sosial berdasarkan tayangan gambar yang telah diamati. (menalar)
e. Siswa diminta membaca bacaan tentang contoh masalah sosial yaitu
pengangguran (mengumpulkan informasi)
f. Guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada siswa (menalar
dan mengumpulkan informasi)
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g. Siswa

yang bisa

menjawab

pertanyaan

dapat

menyampaikan

jawabannya dengan mengacungan jari (mengkomunikasikan)
h. Guru mengulangi kegiatan tersebut selama beberapa kali.
i. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai ciri-ciri masalah sosial.
(Mengumpulkan informasi)
j. Siswa dikondisikan membentuk kelompok, setiap kelompok sebanyak
4-5 siswa.
k. Setiap kelompok diberikan amplop oleh guru yang berisi bagan mind
mapping, yang masih rumpang.
l. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tugas kelompok yang
harus dilakukan yaitu, melengkapi bagan mind mappingdengan
menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan guru.
m. Siswa berdiskusi dan melakukan tugas yang telah diberikan secara
berkelompok
n. Guru berkeliling kelompok memberikan bimbingan kepada kelompok
dalam mengerjakan tugas.
o. Setiap kelompok menunjukkan bagan mind mappingyang telah
dikerjakan.
p. Siswa mengamati bagan mind mappingyang telah di tempel di papan
tulis oleh guru.
q. Masing-masing

kelompok

membandingkan

bagan

hasil

kerja

kelompok dengan bagan mind mapping yang telah disiapkan guru.
r. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja
kelompoknya di depan kelas dan memberikan pendapat apabila ada
perbedaan dengan bagan mind mappingyang telah mereka buat dengan
yang ada di papan tulis.
s. Guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok yang
menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.
D. Kegiatan Penutup (20 menit)
a. Siswa dibimbing untuk membuat rangkuman materi apa yang telah
dipelajari hari ini.
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b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang dibagikan guru.
c. Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang
hal-hal yang dirasakan siswa, materi yang belum dipahami dengan
baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.
d. Melakukan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah dan
menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan
selanjutnya.
e. Menutup pelajaran dengan berdoa bersama untuk mengakhiri
pembelajaran.

VI. Media dan Sumber Belajar
A. Media
a. Laptop
b. Proyektor
c. Gambar masalah-masalah sosial dan masalah pribadi,
d. Amplop
e. Bagan mind mapping
B. Sumber
a. Hisnu, Tantya dan Winarti. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk
SD/MI kelas 4 Hal 41.Jakarta: Depdiknas.
b. Pujiati, Retno dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI Kelas IV Hal 32. Jakarta: Depdiknas.
c. Sadiman, I. S dan Shendy Amalia. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial
SD/MI 4 Hal 64.Jakarta: Depdiknas.
d. Gambar masalah-masalah sosial

VII. Penilaian
a. Prosedur Penilaian
1) Tes awal

: ada, melalui tanya jawab pada kegiatan

apersepsi
2) Tes dalam proses : ada, kegiatan diskusi
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MATERI PEMBELAJARAN
“jika kalian melihat sampah menggenangi parit yang akan menyebabkan bau
dan banjir apa yang kalian lakukan?”
“Apakah kalian peduli terhadap sampah tersebut?”
“bagaimana mengatasi masalah tersebut?”
Masalah sampah yang menggenangi parit adalah masalah sosial, karena
hal ini akan mengganggu banyak orang, karena dapat menyebabkan bau, bahkan
banjir. Untuk mengatasi masalah sosial diperlukan kerja sama baik dari
masyarakat sendiri mau pun dari pemerintah, agar upaya yang dilakukan dapat
membuahkan hasil.
Berikut ini adalah upaya untuk menangani masalah sosial:
1. Masalah kependudukan, yang meliputi persebaran penduduk yang tidak
merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang
tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan perkapita,
kepadatan penduduk. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah antara lain:
menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, melaksanakan
program transmigrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan
kesehatan, dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.
2. Kemiskinan
Kemiskinan menyebabkan orang tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokoknya seperti pangan, sandang dan papan. Kemiskinan dapat
menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang lain, seperti kejahatan,
kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, rentan penyakit dan stress. Apa
penyebab dari kemiskinan? Kemiskinan bisa disebabkan oleh dua hal.
Yakni dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor dari luar (eksternal).
Faktor internal antara lain karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki
keterampilan dan karena sifat malas. Sedangkan faktor eksternal antara lain
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disebabkan oleh kondisi ekonomi negara yang buruk, harga-harga
melambung tinggi dan kurangnya perhatian pemerintah. Upaya pemerintah
dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia antara lain: memberikan askes,
raskin, BOS, BLT, bantuan modal usaha, dll
3. Pengangguran
Banyaknya pengangguran merupakan masalah sosial. Semua orang
membutuhkan makan, minum, pakaian serta tempat tinggal. Kebutuhan
tersebut merupakan kebutuhan pokok. Jika tidak mempunyai pekerjaan yang
dapat

mencukupi

kebutuhan

menjadi

masalah

dalam

masyarakat.

Pengangguran menimbulkan masalah baru, yaitu kejahatan. Masyarakat
membutuhkan kehidupan yang aman, tenteram dan tertib. Untuk itulah
kalian harus belajar dengan rajin agar menjadi anak yang cerdas, terampil,
dan berbudi pekerti yang baik. Jika kita memiliki keahlian dan keterampilan
tentu dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan demikian, dapat
mencukupi kebutuhan hidup serta menolong orang lain.
4.

Masalah keamanan, salah satunya adalah tindak kejahatan yang meliputi
pencurian, perampokan, penjambretan, pencopetan, korupsi, penculikan dll,
tindak

kejahatan

terjadi

disebabkan

karena

masalah

kemiskinan,

pengangguran dan kurangnya pendidikan moral dalam masyarakat. Upaya
yang harus kita lakukan yaitu: menegakkan hukum yang benar,
memperbaiki moral masyarakat dimulai sejak dini agar tidak melakukan
tindak kejahatan, selalu waspada dan saling mengingatkan dala masyarakat.
5. Pencemaran lingkungan, yang meliputi gundukan sampah sehingga
menimbulkan bau tidak sedap, sungai yang tercemar limbah masyarakat,
polusi di jalan raya. Masalah pencemaran lingkungan tibul karena
kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggal.
Upaya yang bisa kita lakukan yaitu mulai dari diri kita masing-masing,
peduli dengan kebersihan lingkungan kita, tidak membuang sampah
sembarangan, tidak membuang air sabun ke sungai sehingga mencemari,
selalu membersihkan lingkungan tempat tinggal agar tidak menyebabkan
penyakit.sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk
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mengatasi pencemaran udara yaitu: membuat taman kota dan menanam
pohon

sebanyak-banyaknya,

meminimalisir

penggunaan

kendaraan

bermotor agar mengurangi polusi di jalanan
6. Rusak atau buruknya fasilitas umum, fasilitas umu meliputi sarana
transportasi, pasar, sarana kesehatan, sarana hiburan (rekreasi) hal ini sering
kita temui kerusakan pada fasilitas umum karena fasilitas umum digunakan
oleh masyarakat secara bersama-sama, apabila kita tidak menjaga fasilitas
umum dengan baik maka kita juga tidak daat menggunakan fasilitas umum
dengan maksimal karena buruknya fasilitas umum.
7. Ketidaktertiban dan ketidakdisiplinan
Dalam

kehidupan

sehari-hari

kita

sering

menjumpai

masalah

ketidaktertiban, terutama perilaku tidak tertib di jalan raya, misalnya:
Menjalankan kendaraan melawan arus,
Mengendarai sepeda motor ditempat yang bukan semestinya misal di
trotoar, pengendara mobil yang parkir sembarangan, angkot dan bis yang
sering berhenti di sembarang tempat, pengguna kendaraan bermotor yang
tidak mematuhi aturan lalu lintas. Upaya yang dilakukan dengan mentaati
semua peraturan yang telah di buat, saling mengingatkan untuk bertindak
tertib dan disiplin,
8.

Pemborosan energi
Kita bisa belajar menghemat dalam menggunakan energi, cara menghemat
energi antara lain: mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan
,menyalakan alat elektronik seperlunya, bepergian naik kendaraan umum
atau sepeda, memanfaatkan sumber energi alternatif misal dari tumbuhtumbuhan, angin, air, dan matahari.

9.

Kelangkaan barang kebutuhan
Kelangkaan barang-barang kebutuhan sehari-hari meresahkan masyarakat,
oleh karena itu kelangkaan barang merupakan masalah sosial.
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Dalam mengatasi masalah-masalah sosial tentunya ada hambatan-hambatan.
Berikut ini beberapa contoh hambatan mengatasi masalah sosial:
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MEDIA
Bagan mind mapping tentang pemecahan masalah sosial
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
Nama kelompok:
Anggota :
1.
2.
3.
4
5
Petunjuk mengerjakan
1) Kerjakan dan diskusikanlah tugas berikut ini dengan kelompok kalian!
2) Tuliskan nama kelompok, nama anggota, dan nomor presensi kalian pada
kotak di atas!
3) Bertanyalah kepada guru dengan mengangkat tangan apabila ada hal yang
tidak dimengerti!
Selamat bekerja!
Jawablah pertanyaan berikut!
No

Bentuk masalah

1

Kemiskinan

2

Banyak pengangguran di
sekitar tempat tinggal kita

3

Pengendara sepeda motor
yang menerobos lampu lalu
lintas

4

Bau sampah di pinggir jalan

5

Penjambretan di pasar

Pemecahan masalah

hambatan
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Isilah cabang-cabang yang masih kosong menggunakan jawaban yang tersedia di
bawah ini!
1. Memberikan raskin
2. Membersihkan selokan
3. Memberikan askes
4. Menanam pohon

Pemberian BLT

kemiskinan
Bantuan modal usaha

Pemecahan
masalah sosial
Meninggalkan generasi
malas

Membuat taman kota
Pencemaran
lingkungan
Menjaga kebersihan
Mengurangi polusi
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Kunci Jawaban Lembar siswa dan lembar kelompok

Kunci jawaban lembar siswa
Kemiskinan
Penyebab: rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, kondisi ekonomi yang
buruk, dan sifat pemalas masyarakat
Kenakalan remaja: kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan
pergaulan, jauh dari kehidupan beragama
Pencemaran lingkungan
Penyebab: membuang sampah sembarangan, polusi kendaraan bermotor
Pencopetan:
Pengangguran, kemiskinan, keterbatasan sosial, kurangnya pendidikan moral

Kunci jawaban lembar kelompok
No

Bentuk masalah

1

2

3

Pemecahan masalah

hambatan

Memberikan

Banyak oknum yg

Kemiskinan

BLT,raskin, dll

menyalah gunakan

Banyak pengangguran di

Membuka lowongan

Banyak orang malas

sekitar tempat tinggal kita

pekerjaan

bekerja

Pengendara sepeda motor

Menegakkan hukum

Pengendara motor

yang menerobos lampu lalu

yang tegas

susah di atur

Membuang sampah

Banyak orang tidak

lintas
4

Bau sampah di pinggir jalan pada tempatnya

sadar akan
kebersihan
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi

Standar Kompetensi
1. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
Kompetensi Dasar
1.4.Mengenal permasalahan sosial di daerah setempat
Indikator
2.4.6 Mengidenifikasi penyebab masalah sosial
2.4.7 Memecahkan masalah sosial melalui modelMind mapping
2.4.8 Mengidentifikasi hambatan dalam memecahkan masalah sosial
Nomor Soal
Indikator

Tujuan

Teknik
Bentuk
Ranah
Penilaian Penilaian

2.4.6 Mengidenifi Dengan
mengamati
kasi
penyebab gambar contoh-contoh
masalah sosial
masalah siswa dapat
mengidentifikasi
penyebab
terjadinya
masalah sosial dengan
tepat.
2.4.7 Memecahka
n masalah sosial
melalui
model
Mind mapping

2.4.8 Mengidentifi
kasi
hambatan
dalam
memecahkan
masalah sosial

PG

Tes

Dengan
membuat
bagan Mind mapping,
siswa
dapat
menemukan
pemecahan terhadap
masalah sosial dengan
cermat.
Dengan mencermati
bagan mind mapping,
siswa dapat
mengidentifikasi
hambatan dalam
mengatasi masalah
sosial dengan tepat

Isian

Pilihan
ganda,
uraian
Tes

Tes

C2
C5
C4

Pilihan
Ganda

Isian

1
7
8
2

C4

C2
C4

2
5
1
4

C5
C1

C2
C2
C3
C4
C4
C2

3
4
6
9
10
3
5

C5
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SOAL EVALUASI
NAMA
NO

NILAI :

:

:

A.Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tepat!
1.

Perhatikan pernyataan faktor-faktor berikut
i. kemiskinan

iii. pengangguran

ii. kurang kesadaran

iv. tidak disiplin

yang merupakan faktor penyebab pencurian adalah … .
a. i dan ii
a. ii dan iii
b. i dan iv
c. i dan iii
2. Keamanan lingkungan desa merupakan tanggung jawab… .
a. kepala desa

c. ketua RW

b. pemerintah

d. semua warga

3. Untuk mengurangi pengangguran dapat di lakukan … .
a. berobat gratis bagi semua orang
b. pemberian uang saku
c. pelatihan kerja
d. pemberian blt
4. Pemerintah telah memberikan BOS untuk mengurangi masalah sosial
dalam bidang pendidikan, BOS adalah … .
a. Bantuan Orang Sekolah
b. Bantuan Operasional Sekolah
c. Bantuan Obat Siaga
d. Bantuan Orang Sakit
5. Usaha untuk mengatasi masalah kenakalan remaja adalah … .
a. memberikan pendidikan moral bagi remaja
b. memberikan lapangan pekerjaan
c. memberikan bantuan modal usaha
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d. memberikan askes
6. Salah satu hambatan dalam penyaluran BLT adalah … .
a. petugas menggunakan untuk kepentingan sendiri
b. tidak ada yang menerima
c. kekurangan dana
d. masyarakat tidak mau
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah merupakan
hambatan dalam menangani masalah sosial yaitu … .
a. pengangguran
b. kemiskinan
c. pencemaran lingkungan
d. kenakalan remaja
8. Yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di kota-kota besar adalah
….
a. tidak ada lowongan pekerjaan
b. kemiskinan
c. pendidikan tinggi
d. kurang perhatian orang tua
9. Usaha pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam bidang
pendidikan adalah …
a. memberikan bos
b. memberikan blt
c. memberikan askes
d. memberikan raskin
10. Yang menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan ketertiban dan
kedisiplinan adalah … .
a. banyaknya pengguna jalan yang melanggar peraturan
b. banyak sampah di jalan
c. pengguna mengenakan helm
d. tidak ada peraturan
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Bagaimanaupaya yang dilakukan agar dapatmengurangikemiskinan?
2. Apa yang menyebabkansungaitercemarolehsampah?
3. Sebutkan 2 hambatandalammengurangijumlahpengangguran!
4. Sebutkanupaya yang bisakitalakukanuntukmenjagaketertibanlalulintas!
5. Apa yang haruskitalakukan agar tidakterjadipencemaranlingkungan?
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Kunci Jawaban

PILIHAN GANDA
1. D
2. D
3. C
4. B
5. A
6. A
7. C
8. D
9. A
10. A

URAIAN
1. Membuka, mencari, menciptakan lapangan pekerjaan dan melakukan
pelatihan kerja.
2. Karena buang sampah di kali, dan tidak peduli akan kebersihan kali.
3. Karena malas, dan tidak mau berusaha membuka dan mencari lowongan
pekerjaan
4. Saling mengingatkan, dan tidak disipilin
5. Sikap peduli lingkungan, mau mengajak kerja bakti

SkorPenilaian :
Nilai =

𝑆� � � 𝑦𝑎� 𝑔 � 𝑖� � �

� � � ℎ
𝑆� � �
� � � � � 𝑢� 𝑢ℎ𝑎�

x 100

252

LAMPIRAN 21
HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU SIKLUS III
No
1

2

3

4

5

6

Indikator
Keterampilan
Guru

Deskriptor

Mengkondisikan
siswa untuk
memulai
pembelajaran
dengan materi
masalah sosial

1. Mempersiapkan media dan sumber
belajar
2. Melakukan apersepsi.
3. Menyampaikan tujuan
pembelajaran.
4. Memotivasi siswa agar tertib dalam
pembelajaran.
Menjelaskan
1. Penjelasan materi sesuai dengan
tujuan pembelajaran
materi
pembelajaran
2. Menggunakan bahasa yang
dengan media
komunikatif
Visual tentang
3. Menimbulkan ketertarikan siswa.
materi masalah
4. Mengaitkan materi dan Visual
sosial
dengan kehidupan nyata
Mengajukan
1. Pertanyaan sesuai dengan materi
pembelajaran.
pertanyaan
kepada siswa.
2. Menggunakan bahasa yang jelas
dan mudah dipahami
3. Ada konfirmasi jawaban.
4. Memberikan kesempatan siswa
untuk berpikir.
Menggunakan
1. Menentukan pembentukan
model
Mind
kelompok
Mapping dalam 2. Mengenalkan pembelajaran
materi
masalah
dengan model Mind Mapping
sosial
3. Melaksanakan model Mind
Mapping sesuai dengan langkahlangkah yang ditetapkan
4. Menunjukan bagan MindMapping
Memberikan
tugas kepada
setiap kelompok
untuk
mengerjakannya
Membimbing
siswa melakukan
diskusi kelompok

1. Mempersiapkan lembar kerja
2. Menjelaskan petunjuk pengerjaan
3. Menjawab pertanyaan siswa
mengenai petunjuk yang belum
dipahami
4. Memfasilitasi semua siswa
1. Menjelaskan langkah-langkah dan
aturan pada saat berdiskusi
2. Membimbing siswa dalam
mendiskusikan tugas yang
diberikan oleh guru

Tampak

Skor

√
√
√

4

√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√

3
√
√
√
√
√

4

√
√
3
√
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7

8

9

Mengelola kelas

Memberi
penguatan kepada
siswa.

Menutup
pelajaran.

3. Membimbing siswa yang menemui
kesulitan pada saat berdiskusi
4. Memotivasi siswa dalam kegiatan
berdiskusi
1. Mengkondisikan kelas secara tertib
selama pembelajaran berlangsung.
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan alokasi waktu.
3. Dapat mengatasi gangguan pada
saat pembelajaran berlangsung.
4. Menciptakan suasana pembelajaran
yang menyenangkan.
1. Memberikan penguatan verbal.
2. Memberikan penguatan non verbal.
3. Memberi penguatan yang positif.
4. Penguatan diberikan kepada siswa
segera.
1. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil pembelajaran.
2. Melaksanakan refleksi
pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
3. Memberikan evaluasi.

√

4. Memberikan tindak lanjut

-

√
√
4
√
√
√
√
√
√
√
√
3
√
33
Sangat Baik
Berhasil

Jumlah Skor
Kategori
Keterangan

Jumlah Skor
23 ≤ skor ≤ 28
17,5 ≤ skor < 23
12 ≤ skor <17,5
7 ≤ skor <12

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

4

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Tidak berhasil
Tidak berhasil
Semarang, 20 Maret 2015
Observer,

Amaria H. P. Daely
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LAMPIRAN 22
HASIL OBSERVASIAKTIVITAS SISWA SIKLUS III
I

Indikator
II III IV V VI

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

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

No. Nama Siswa
CPMBA
AMM
MA
PW
GP
MMH
AS
AFY
AM
AHS
APW
AWP
BMK
DLM
DAA
DVH
EAF
MGS
MHM
NC
PK
RRH
RZR
VAR
W
ZAN
RK
DPA
LRA
BRAT
MSF
HAR
PL
ALLU
AAR
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
Kategori

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
35

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

4
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
3
4

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

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

Skor
VII

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

25
15
19
25
23
26
27
19
16
26
21
20
25
21
20
22
21
18
13
20
20
20
25
21
21
20
19
24
25
16
21
19
22
22
24
741
21,17
Baik
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Keterangan:
Indikator aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) siap mengikuti pembelajaran
dengan materi masalah sosial; (2) memperhatikan penjelasan guru mengenai materi
masalah sosial; (3) aktif bertanya; (4) mengikuti

pembelajaran sesuai model Mind

Mapping; (5) berani tampil di depan kelas; (6) aktif dalam membuat simpulan materi;
(7) mengerjakan soal evaluasi

Semarang, 7 Maret 2015
Observer,

Amaria H. P. Daely
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LAMPIRAN 23
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping
dengan Media Visual pada Siswa Kelas IVSDN Kandri 01
Siklus II
Kelas/ Smt

: IV/2

Nama Guru

: Hubaibi Kirom Mujahidin

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Maret 2015
Pukul
Petunjuk

: 07.00-08.10 WIB
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

IPS melalui Model Mind Mapping dengan Media Visual pada Siswa Kelas
IVSDN Kandri 01
1. Pengkondisian kelas pada awal pembelajaran sudah cukup baik.
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan memperhatikan tayangan video
yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
3. Guru sudah baik dalam menjelaskan materi, guru sudah komunikatif dengan
siswa.
4. Ketertiban kelas lebih kondusif dibandingkan dengan siklus- siklus
sebelumnya.
5. Dalam kegiatan pembelajaran, posisi guru sebaiknya tidak harus didepan kelas
terus
Semarang, 20 Maret 2015
Observer,

Amaria H. P. Daely
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LAMPIRAN 24
DOKUMENTASI SIKLUS III

Guru membagi kelompok diskusi

Guru menjelaskan materi menggunakan
mind mapping

Siswa berdiskusi

Siswa mempresentasikan hasil diskusi

Guru membagi lembar kegiatan
kelompok

Guru menyamakan persepsi hasil
presentasi
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LAMPIRAN 25
SURAT IJIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 26
SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

