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ABSTRAK
Nurma Tafida, Alfis. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model
Mind Mapping Berbantuan Media Power Point pada Siswa Kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing
Harmanto, S.Pd. M.Pd. 348 halaman.
Berdasarkan observasi pembelajaran PKn di kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang ditemukan adanya permasalahan yaitu guru belum menggunakan
model dan media yang inovatif, siswa tidak memperhatikan pelajaran dan
berbicara dengan temannya serta kurang termotivasi, sehingga berakibat pada
rendahnya hasil belajar PKn. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut
yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media
Power Point. Model pembelajaran Mind Mapping sangat baik untuk
merencanakan dan mengatur berbagai hal. Adapun alasan pemilihan model Mind
Mapping dan media Power Point tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa
model dan media tersebut dirasa lebih efektif untuk menuangkan semua gagasan
yang ada di dalam pikiran dalam pembelajaran PKn. Rumusan masalah dari
penelitian ini yaitu apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media
Power Point dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01
Kota Semarang? Sedangkan tujuan penelitian ini untuk meningkatkan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran
PKn melalui model Mind Mapping berbantuan media Power Point pada siswa
kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung dalam tiga
siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek
Penelitian ini adalah guru dan siswa SDN Tugurejo 01 kota Semarang. Teknik
pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Data dianalisis menggunakan
teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) keterampilan guru dalam pembelajaran PKn mengalami peningkatan,
pada siklus I mendapat skor 26, pada siklus II mendapat skor 30, pada siklus III
dengan skor 35, (2) aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn juga mengalami
peningkatan, pada siklus I mendapat skor 26,17, pada siklus II mendapat skor
32,72, menjadi 34,04 pada siklus III, (3) hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan, pada siklus I mengalami ketuntasan klasikal sebesar 64,58%, siklus
II mengalami ketuntasan klasikal sebesar 75%, dan pada siklus III menjadi 85,4%.
Peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind
Mapping berbantuan media Power Point ditandai dengan meningkatnya
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model
Mind Mapping berbantuan media Power Point meningkat.
Kata kunci: Kualitas; Mind Mapping; Pembelajaran; PKn; Power Point
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 bahwa Standar
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) PKn di SD/MI merupakan standar
minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi
acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Menurut UU
No. 2 Tahun 1989 dalam Taniredja (2013:1.3) menjelaskan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan
pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga
negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga
yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Tujuan utama mata pelajaran PKn ialah menciptakan warga Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 agar
mampu mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain tujuan utama tersebut, mata pelajaran PKn di SD/MI bertujuan agar peserta
didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) berpikir secara kritis, rasional,
dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif
dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (3) berkembang
secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter

1

2

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
(4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi (Depdiknas, 2011:30). Ruang lingkup dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan mencakup aspek-aspek yaitu: (1) Persatuan dan
Kesatuan; (2) Norma; (3) Hukum; (4) Peraturan; (5) Hak asasi manusia; (6)
Kebutuhan warga negara; (7) Konstitusi negara; (8) Pancasila; (9) Kekuasaan dan
politik; (10) Globalisasi (Depdiknas, 2011:31).
Berdasarkan kajian kebijakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan
yang dilakukan Depdiknas pada tahun 2007, dari hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata
pelajaran PKn. Pemahaman guru terhadap SK-KD sangat beragam, karena latar
belakang pendidikan, daerah, kapasitas, dan kompetensi yang juga sangat
beragam. Sehingga terkadang mengalami kesulitan untuk memahami dan
memaknai SK-KD dalam implementasi pembelajaran. Kebiasaan guru yang
”taken for granted” dari pusat memperlemah kreativitas dan inovasi mereka
dalam mengembangkan pembelajaran. Khususnya dalam mencari sumber,
memilih dan mengorganisasikan materi sesuai tuntutan KD. Buku-buku yang ada
belum menyesuaikan dengan standar isi, sementara buku-buku pendukung juga
tidak

banyak

tersedia.

Beberapa

permasalahan

tersebut,

mengakibatkan

pembelajaran kurang terlaksana secara optimal (Depdiknas, 2007:23).
Permasalahan pembelajaran PKn tersebut di atas, juga dijumpai di kelas
IV SD Negeri Tugurejo 01 Kota Semarang. Berdasarkan hasil observasi dan

3

wawancara dengan guru kelas, pelaksanaan pembelajaran yang terjadi pada
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dinilai belum maksimal. Guru dalam
mengajar sudah menggunakan model pembelajaran, hanya saja dalam
pelaksanaannya belum maksimal dan juga belum menggunakan media yang
inovatif. Siswa di kelas juga sering tidak memperhatikan pelajaran dan berbicara
dengan temannya, hal ini dikarenakan jumlah siswa yang banyak sehingga agak
sulit dikendalikan. Kegiatan pembelajaran yang demikian mengakibatkan siswa
kurang termotivasi dan tidak ingin tahu manfaat dari apa yang dipelajari.
Hal tersebut didukung data dari hasil pembelajaran siswa pada mata
pelajaran PKn siswa kelas IV SD Negeri Tugurejo 01 Kota Semarang, dari 48
siswa hanya 23 siswa (48%) yang mendapat nilai diatas KKM (70) dan sisanya 25
siswa (52%) mendapat nilai dibawah KKM. Dengan melihat data hasil belajar
siswa serta pelaksanaan pembelajaran tersebut maka permasalahan tersebut
penting sekali untuk segera dicari pemecahan masalahnya karena presentase siswa
yang nilainya belum mencapai KKM masih tinggi, yaitu 52%. Selain itu sebagian
besar siswa telah menganggap mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang
membosankan.
Bersumber pada diskusi peneliti dan guru kelas IV sebagai kolaborator
dengan mempertimbangkan akar penyebab masalah dan didasarkan kajian teori
maka didapatkan alternatif pemecahan masalah untuk mengoptimalkan hasil
belajar dalam pembelajaran PKn diperlukan model pembelajaran kooperatif yang
lebih menekankan pada aktivitas belajar aktif dan kreativitas para siswa selama
proses pembelajaran berlangsung.
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Model pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping merupakan cara lain
yang digunakan untuk menguatkan pegetahuan dan pemahaman peserta didik
terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya. Model pembelajaran Mind Mapping
membantu siswa mengatasi kesulitan, mengetahui apa yang hendak ditulis, serta
bagaimana mengorganisasi gagasan, sebab teknik ini mampu membantu siswa
menemukan gagasan, mengetahui apa yang akan ditulis siswa, serta bagaimana
memulainya. Mind Mapping sangat baik untuk merencanakan dan mengatur
berbagai hal (Aris Shoimin, 2014:105).
Sesuai hal tersebut maka pelaksanaan model pembelajaran Mind Mapping,
diharapkan akan mampu meningkatkan minat siswa dan merangsang rasa ingin
tahu siswa dalam mengikuti pembelajaran karena terlebih dahulu siswa mencari
sumber yang akan dipelajari. Penerapan model pembelajaran Mind Mapping maka
siswa akan dengan mudah menuliskan ide, gagasan, permasalahan, solusi atau
apapun yang terlintas di kepala dan membebani otak bawah sadar yang selama ini
sulit untuk direkam (Swadarma, 2013:2).
Model Mind Mapping akan lebih efektif bila dipadukan dengan media
Power Point, hal ini dikarenakan media Power Point menarik untuk digunakan
sebagai alat presentasi dengan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasianimasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya. Pada prinsipnya
program ini terdiri dari beberapa unsur rupa, dan pengontrolan oprasionalnya.
Unsur rupa yang dimaksud, terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-bidang
warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia.
Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, atau dibuat dengan gerakan
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tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari program ini dapat kita atur
sesuai keperluan, apakah akan berjalan sendiri sesuai timing yang kita inginkan,
atau berjalan secara manual, yaitu dengan mengklik tombol mouse. Biasanya jika
digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang mementingkan terjadinya interaksi
antara peserta didik dengan tenaga pendidik, maka kontrol operasinya
menggunakan cara manual.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menerapkan model Mind
Mapping berbantuan media Power Point dalam bentuk penelitian tindakan kelas.
Adapun alasan pemilihan model dan media tersebut adalah dengan pertimbangan
bahwa model dan media tersebut dirasa lebih efektif untuk menuangkan semua
gagasan yang ada di dalam pikiran dalam pembelajaran PKn.
Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengkaji
masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Kualitas
Pembelajaran PKn Melalui Model Mind Mapping Berbantuan Media Power
Point pada Siswa Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn menggunakan model Mind Mapping berbantuan media Power
Point pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang?
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Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a.

Apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media Power Point
dapat meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran PKn?

b.

Apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media Power Point
dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran PKn?

c.

Apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media Power Point
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran PKn?

1.2.2 Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, peneliti melaksanakan
penelitian tindakan kelas dengan penerapan model Mind Mapping berbantuan
media Power Point dalam pembelajaran PKn.
Langkah-langkah Model Pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media
Power Point:
1.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

2.

Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran dengan menggunkan
media power point.

3.

Selama guru menjelaskan, siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru.

4.

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
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5.

Siswa membuat Mind Mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing
anggota kelompok.

6.

Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan
Mind Mapping yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang lain menyimak
sambil memberi tanggapan.

7.

Setelah selesai perwakilan siswa dari kelompok yang satu bergantian
perwakilan siswa kelompok yang lain memberi penjelasan.

8.

Diakhir

pembelajaran

guru

bersama

siswa

menyimpulkan

kegiatan

pembelajaran hari ini.

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah: Meningkatkan kualitas
pembelajaran PKn menggunakan model Mind Mapping berbantuan media Power
Point pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
a.

Meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
melalui model Mind Mapping berbantuan media Power Point pada
pembelajaran PKn.

b.

Meningkatan aktivitas siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
melalui model Mind Mapping berbantuan media Power Point dalam
pembelajaran PKn.

c.

Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
melalui model Mind Mapping berbantuan media Power Point dalam
pembelajaran PKn.
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1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Jika penelitian tindakan kelas ini terbukti bahwa dengan menggunakan
metode Mind Mapping berbantuan media Power Point mampu meningkatkan
kualitas atau hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn, berarti hasil penelitian
ini dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya.
Selebihnya penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan PKn dan
menambah khasanah bagi dunia pendidikan.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Manfaat Bagi Guru
a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan ataupun dasar bagi guru
khususnya dalam pembelajaran PKn agar mampu meningkatkan keterampilan
mengajar.
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi guru untuk selalu menggunakan
model dan media pembelajaran yang inovatif pada saat proses pembelajaran.
1.4.2.2 Manfaat Bagi Siswa
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu perbaikan
khususnya kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang, karena dengan
menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Power Point
dirasa mampu meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran
berlangsung sehingga terjadi proses umpan balik yang baik dan meningkatkan
prestasi belajar siswa terutama dalam pembelajaran PKn.
1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah
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Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai motivasi terhadap upaya
meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas guru, yang pada akhirnya berimbas
pada peningkatan mutu pendidikan atau kualitas sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1. Hakekat Belajar
2.1.1.1. Pengertian Belajar
Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian belajar. Gagne dalam
Dahar (2011), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu
organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Dahar (2011),
dalam belajar terkandung konsep yaitu (1) perubahan perilaku, (2) perilaku
terbuka, (3) belajar dan pengalaman, (4) belajar dan kematangan. Dalam Standar
Proses BSNP (2007), belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam
kapasitas pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang
diperolehnya dan praktik yang dilakukannya. Selain itu, dengan proses belajar
maka manusia akan mencapai proses kematangan dan pendewasaan pada dirinya.
Menurut Reber dalam Suprijono (2013), pada intinya belajar adalah proses
dalam mendapatkan pengetahuan. Guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha
memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan peserta didik giat
mengumpulkan atau menerimanya. Dikatakan pula bahwa belajar merupakan
suatu proses untuk membentuk kepribadian seutuhnya.
Belajar didefinisikan sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku
individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan
lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar juga merupakan suatu
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konsep

untuk

mendapatkan

pengetahuan

dalam

praktiknya

(Suprijono,

2013:3).Dari pengertian belajar yang disampaikan oleh para ahli di atas, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku
manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berbudaya menjadi berbudaya,
yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungan tempat tinggalnya dan
dilakukan secara kontinyu selama hidupnya.
2.1.1.2. Prinsip Belajar
Tidak semua perbuatan yang dilakukan manusia adalah belajar. Untuk
dapat disebut belajar haruslah memenuhi berbagai hal yang menjadi prinsip dari
belajar itu sendiri. Berikut ini adalah prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono
(2013:4).
Pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah
laku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: (1) hasil tindakan
rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari, (2)
berkesinambungan dengan perilaku lainnya, (3) fungsional atau
bermanfaat sebagai bekal hidup, (4) positif atau berakumulasi, (5)
aktif sebagai suatu usaha yang direncanakan, (6) permanen atau
tetap, (7) bertujuan dan terarah, (8) mencakup keseluruhan potensi
manusia.
Kedua, belajar merupakan proses sistemik yang dinamis,
konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional
dari berbagai komponen belajar.
Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada
dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan
lingkungannya.
Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip belajar memiliki
tiga komponen penting. “belajar merupakan perubahan perilaku”, artinya adalah
setelah belajar manusia dapat lebih peka dalam sikap. “belajar merupakan sebuah
proses”, artinya adalah belajar merupakan kegiatan kontinu yang harus dilakukan
terus-menerus. “belajar merupakan bentuk pengalaman”, artinya adalah hasil
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interaksi manusia dengan lingkungan selama hidupnya merupakan hasil dari
belajar.
2.1.1.3. Ciri-ciri Belajar
Beberapa ciri belajar menurut Winataputra (2007:1.9) adalah sebagai
berikut:
a. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu.
Perubahan tersebut terdapat pada aspek pengetahuan atau kognitif, sikap dan
nilai (afektif) serta keterampilan (psikomotor).
b. Perubahan tersebut harus merupakan buah dari pengalaman. Pengalaman yang
didapatkan terjadi karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan,
dapat juga berupa interaksi fisik.
c. Perubahan tersebut relatif menetap. Perubahan tersebut didapatkan karena ada
usaha dari individu itu sendiri.
Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar merupakan
perubahan perilaku manusia yang bersifat permanen dan merupakan hasil dari
pengalaman atau latihan. Sehingga hasil pengalaman atau latihan tersebut akan
memberikan penguatan dalam hidupnya.
2.1.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Berlangsungnya proses belajar tergantung pada banyak hal. Baik itu dari
pebelajar maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Slameto (2010:54) faktorfaktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat digolongkan kedalam dua
golongan yaitu faktor intern yang bersumber dari diri siswa dan faktor ekstern
yang bersumber dari luar diri siswa.
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Sedangkan menurut Rifa’i (2011:97) faktor-faktor yang memberikan
kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal
peserta didik adalah sebagai berikut:
a. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan
organ tubuh; kondisi psikis seperti kemampuan intelektual,
emosional, dan kondisi sosial. Faktor internal tersebut dapat
dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman
belajar sebelumnya, dan perkembangan.
b. Kondisi eksternal mencakup faktor eksternal yang ada di
lingkungan peserta didik. Beberapa faktor eksternal seperti
variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang
dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan,
dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan,
proses, dan hasil belajar.
Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar bukan saja
sekedar proses transfer ilmu. Ada kondisi yang harus diketahui agar belajar dapat
efektif. Kondisi tersebut adalah kondisi internal dan kondisi eksternal yang tidak
bisa dipisahkan satu sama lain. Siswa membutuhkan pemenuhan akan kedua
kondisi agar proses belajar berjalan efektif dan menyenangkan.
2.1.1.5. Unsur-unsur Belajar
Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai
unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku (Gagne
dalam Rifa’i, 2011:84). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga
belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan
belajar. Peserta didik memiliki organ penginderaan yang
digunakan untuk menangkap rangsangan. Dalam proses belajar,
rangsangan (stimulus) yang diterima oleh peserta didik
diorganisir didalam syaraf dan disimpan di dalam memori.
Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan
yang dapat diamati.
b. Rangsangan (stimulus) adalah peristiwa yang merangsang
penginderaan peserta didik. Agar peserta didik mampu belajar
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optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang
dimiliki.
c. Memori yang berada pada peserta didik berisi berbagai
kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya.
d. Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi
memori. Respon dalam peserta didik akan diamati pada akhir
proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau
perubahan kinerja (Performance).
Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsurunsur belajar yang saling terkait. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta
didik apabila terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori, sehingga
perilakunya berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut.
Apabila terjadi perubahan perilaku, maka perubahan perilaku itu menjadi
indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar.
2.1.2. Hakekat Pembelajaran
2.1.2.1. Pengertian Pembelajaran
Menurut UU Sisdiknas dalam BSNP (2007), disebutkan bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran menurut Briggs dalam Rifa’i (2011:191) merupakan
seperangkat peristiwa (events) yanng mempengaruhi peserta didik sedemikian
rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Sedangkan menurut
Gagne dalam Rifa’i (2011:192) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan
serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung
proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta
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didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Menurut pendapat dari para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pembelajaran tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai dengan
target kurikulum, tanpa memperhatikan kondisi siswa, tetapi juga terkait dengan
unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling
mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran.
2.1.2.2. Ciri-ciri Pembelajaran
Pembelajaran juga memiliki ciri-ciri. Darsono (dalam Hamdani, 2011:47)
berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut:
(1) pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis; (2)
pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar;
(3) pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik perhatian dan
menantang; (4) pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat
dan menarik; (5) pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan
menyenangkan bagi siswa; (6) pembelajaran menekankan keaktifan siswa.
Dari ciri-ciri pembelajaran diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pembelajaran harus dilakukan secara sadar, kreatif, kondusif agar siswa tertarik
pada pembelajaran dan menumbuhkan motivasi positif pada diri siswa.
2.1.2.3. Komponen-komponen Pembelajaran
Menurut Rifa’i (2011:194-197) ada beberapa komponen-komponen
pembelajaran, yaitu sebagai berikut:
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a. Tujuan
Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan
pembelajaran adalah instructional effect yang berupa pengetahuan, dan
keterampilan atau sikap. Instructional effect tersebut biasanya secara eksplisit
terdapat dalam TPK. Setelah peserta didik melakukan proses belajar mengajar,
selain memperoleh hasil belajar yang dirumuskan dalam TPK, mereka akan
memperoleh dampak pengiring (nurturant effect).
b. Subyek Belajar
Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama
karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena peserta
didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek
karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku
pada diri subyek belajar.
c. Materi Pelajaran
Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses
pembelajaran, karena materi pelajaran memberi warna dan bentuk dari kegiatan
pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisir secara sistematis
dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses
pembelajaran.
d. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses
pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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e. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang digunakan pendidik dalam
proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran.
Berfungsi untuk meningkatkan peranan strategi pembelajaran.
f. Penunjang
Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah
fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya.
Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan mempermudah
terjadinya proses pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
komponen-komponen pembelajaran yaitu tujuan, subyek belajar, materi pelajaran,
strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Oleh karena itu,
pembelajaran akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila keenam komponen
tersebut terpenuhi.
2.1.3. Kualitas Pembelajaran
Kualitas

dapat

dimaknai

dengan

istilah

mutu

atau

keefektifan.

Menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2011:194), secara definitif efektifitas dapat
dinyatakan sebagai

tingkat

keberhasilan

dalam

mencapai

tujuan

atau

sasarannya. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup
berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Efektifitas tidak
hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisipersepsi
atu sikap orangnya. Mendengar istilah kualitas, pemikiran tertuju pada benda
atau keadaan yang baik.
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Hamdani (2011:194) kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian
tujuan pembelajaran yang berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta
pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Sedangkan Depdiknas
(2004:7) berpendapat, kualitas pembelajaran dapat diartikan sebagai intensitas
keterkaitan sistemik dan sinergis dosen (guru), mahasiswa (siswa), kurikulum dan
bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan
proses dan hasil belajar yang optimal sesuai tuntutan kurikuler.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas
pembelajaran adalah penyatuan seluruh komponen pembelajaran yang terdiri atas
dosen (guru), mahasiswa (siswa), kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas,
dan sistem pembelajaran untuk saling melengkapi dalam menghasilkan proses dan
hasil belajar yang optimal.
Dalam Depdiknas (2004:7) indikator kualitas pembelajaran dapat
dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran dosen atau pendidik guru,
perilaku dan dampak belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran,
media pembelajaran dan hasil belajar, masing-masing indikator tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
2.1.3.1. Perilaku Pembelajaran Guru
Perilaku pembelajaran guru dapat dilihat dari kinerjanya sebagai berikut,
antara lain: (1) membangun sikap positif siswa terhadap belajar dan profesi, (2)
menguasai disiplin ilmu (3) guru perlu memahami keunikan siswa, (4)
menguasai

pengelolaan

pembelajaran

yang

Mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan.

mendidik,

dan

(5)
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2.1.3.2. Perilaku dan Dampak Belajar Siswa
Perilaku dan dampak belajar siswa dapat dilihat kompetensi sebagai
berikut, antara lain: (1) memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar, (2)
mau dan mampu mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan serta
membangun sikapnya, (3) mampu dan mau memperluas serta memperdalam
pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikapnya, (4) mau dan mampu
menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya secara bermakna.
2.1.3.3. Iklim Pembelajaran
Iklim pembelajaran mencakup: (1) suasana yang kondusif bagi tumbuh
dan berkembangnya kegiatan pembelajaran yang menarik, (2) perwujudan nilai
dan semangat keteladanan, (3) suasana sekolahan yang kondusif.
2.1.3.4. Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari indikator sebagai
berikut: (1) kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus
dikuasai siswa, (2) keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi dengan
waktu yang tersedia, (3) materi pembelajaran sistematis dan kontekstual, (4) dapat
mengakomodasi partisipasi aktif siswa dalam belajar semaksimal mungkin, (5)
menarik perhatian yang optimal dari perkembangan dan kemajuan bidang ilmu,
teknologi, dan seni.
2.1.3.5. Kualitas Media Pembelajaran
Kualitas media pembelajaran tampak dari: (1) dapat
pengalaman

belajar

yang

bermakna,

(2)

mampu

menciptakan

memfasilitasi

proses

interaksiantara siswa dengan guru, (3) media pembelajaran dapat memperkaya
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pengalaman belajara siswa, (4) mampu mengubah suasana belajar dari siswa pasif
menjadi aktif dan mencari informasi melalui informasi melalui berbagai
sumber belajar yang ada.
2.1.3.6. Sistem Pembelajaran di Sekolah
Sistem pembelajaran di sekolah mampu menunjukkan kualitasnya
jika: (1) sekolah dapat menonjolkan ciri khas keunggulannya, (2) memiliki
perencanaan yang matang dalam bentuk rencana strategis dan rencana
operasional sekolah, (3) ada semangat perubahan yang dicanangkan dalam visi
dan misi sekolah, (4) pengendalian dan penjaminan mutu.
Dari keenam indikator yang akan diamati, indikator perilaku guru dalam
pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, dan iklim pembelajaran
akan ditunjukkan dalam keterampilan guru. Selain itu untuk indikator perilaku
dampak belajar, berkaitan langsung dengan siswa. Perilaku dampak belajar dapat
dinilai dengan melihat aktivitas siswa. Selain melalui aktivitas siswa, dampak
hasil belajar juga terlihat nyata dari hasil belajar yang dicapai siswa.
Jadi indikator kualitas pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini
adalah keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
a. Keterampilan Guru
Salah satu tugas pokok guru adalah mengajar. Mengajar merupakan
pekerjaan profesional yang memerlukan keahlian khusus. Menurut
(2012:70-80)

keterampilan

guru

adalah

perilaku

Rusman

dan kemampuan yang

memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Sejalan dengan
menurut

Djamarah

(2010:99)

keterampilan

dasar

mengajar

itu

adalah
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keterampilan yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan
memiliki keterampilan dasar mengajar ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan
peranannya di kelas.
Dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa keterampilan guru yaitu
keterampilan mengajar, kemampuan guru dalam menyampaikan informasi
untuk mengembangkan potensi siswa agar mempunyai pengetahuan sikap,
dan keterampilan secara utuh.untuk menciptakan suatu kegiatan pembelajaran
yang menarik bagi peserta didik, guru perlu menguasai keterampilan mengajar
dengan baik.
Djamarah (2010:99-171) menyatakan bahwa

beberapa

keterampilan

dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru adalah sebagai berikut:
1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan guru untuk
menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat
pada yang akan dipelajari. membuka pelajaran dilakukan dengan set condition,
yakni usaha atau kegiatan guru dalam pembelajaran untuk menciptakan prakondisi
bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan atau
materi yang akan dipelajarinya sehingga memberikan efek yang positip
terhadap kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan membuka pelajaran
meliputi menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi pada diri siswa,
memberi acuan melalui berbagai usaha, membuat kaitan atau hubungan antara
materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa sendiri.
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Keterampilan

menutup

pelajaran

adalah

kegiatan

guru

untuk

mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Ketika menutup pelajaran, kegiatan yang
dilakukan

guru adalah mengakhiri kegiatan pembelajaran. Usaha menutup

pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa
yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan
tingkat keberhasilan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Komponen
dalam keterampilan menutup pelajaran meliputi review atau meninjau kembali
penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat
kesimpulan serta melakukan evaluasi pembelajaran.
2. Keterampilan menjelaskan
Menjelaskan

berarti

memberikan

informasi

secara

lisan

yang

diorganisasi secra sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab
akibat, antara generalisasi dengan konsep, antara fakta dengan konsep,
ataupun sebaliknya. Keberhasilan guru dalam menjelaskan ditentukn oleh
tingkat pemahaman yang ditentukan oleh siswa yang diajarnya. Komponen
dalam keterampilan menjelaskan ialah kejelasan dalam menjelaskan, penggunaan
contoh dan ilustrasi, memberi penekanan pada materi yang penting,
pengorganisasian pada materi yang disampaikan, dan memberikan balikan pada
siswa terhadap materi yang telah dijelaskan.
Tujuan dari memberikan penjelasan ialah (1) membimbing siswa
untuk dapat memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara
obyektif dan benar, (2) melibatkan peserta siswa untuk berfikir dalam
memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan, (3) untuk mendapatkan timbal
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balik dari siswa mengenai pemahamannya

dan

untuk

mengatasi

kesalahpahaman siswa dan (4) membimbing siswa untuk menghayati dan
mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan
masalah.
3. Keterampilan menggunakan variasi
Keterampilan menggunakan variasi merupakan salah satu keterampilan
mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Keterampilan menggunakan variasi
diartikan sebagi kegiatan guru dalam rangka mengubah situasi dengan mengubah
gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran atau mengubah pola interaksi
dengan maksud menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan,
sehingga siswa siswa senantiasa tekun, antusias, serta berperan aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Komponen dalam keterampilan menggunakan variasi
antara lain (1) variasi gaya mengajar, meliputi variasi suara, pemusatan perhatian,
pemberian waktu, kontak pandang, gerakan badan dan mimik serta perubahan
posisi. (2) variasi penggunaan media dan bahan pelajaran, meliputi variasi media
dengar (oral), variasi media lihat (visual), dan variasi media taktil atau media
yang dapat dipegang dan dapat dimanipulasi. (3) variasi pola interaksi antara guru
dengan siswa.
Penggunaan variasi dalam mengajar yang dilakukan oleh guru
dimaksudkan untuk (1) menarik perhatian peserta didik terhadap materi
pembelajaran, (2) menjaga kesetabilan proses pembelajaran baik fisik maupun
mental siswa, (3) membangkitkan motivasi belajar siswa selama kegiatan
pembelajaran, (4) mengatasi situasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses
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pembelajaran, dan (5) mendorong siswa untuk belajar dengan melibatkannnya
dalam berbagai pengalaman yang menarik. Sesuai dengan pendapat Suprijono
(2013:46) bahwa penerapan model pembelajaran yang dilakukan guru, dapat
membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir,
dan mengekspresikan ide.
4. Keterampilan memberi penguatan
Penguatan adalah respon positif yang dilakukan guru atas perilaku positif
yang

dicapai

siswa

dalam

proses

belajar,

dengan

tujuan

untuk

mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Beberapa komponen
keterampilan

memberi penguatan yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat

memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis adalah (1) Penguatan
verbal, (2) penguatan gestural atau mimik muka dan gerakan badan, (3)
penguatan dengan cara mendekati siswa, (4) penguatan dengan sentuhan, (5)
penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan (6) penguatan berupa tanda
atau benda.
Tujuan

dari

memberikan

penguatan

kepada

siswa

adalah

(1)

meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, (2) memelihara dan
meningkatkan motivasi

belajar

siswa,

(3)

mengarahkan

pengembangan

berfikir siswa kearah berfikir divergen, (4) mengatur dan mengembangkan
diri siswa sendiri dalam kegiatan pembelajaran, dan (5) mengendalikan serta
memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif serta mondorong
munculnya tingkah laku yang produktif.
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5. Keterampilan bertanya
Bertanya adalah ucapan secara verbal yang meminta repon dari seseorang
yang dimaksudnya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang
digunakan guru untuk mendapatkan jawaban dari siswa atas pertanyaan
yang diberikannya. Dengan bertanya akan membantu siswa dalam belajar
dengan temannya, membantu siswa lebih sempurna dalam menerima informasi,
dan dapat mengembangkan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Tujuan dari
keterampilan bertanya antara lain (1) meningkatkan partisipasi siswa dalam
kegiatan pembelajaran, (2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid
terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan, (3) mengembangkan pola
berfikir dan cara belajar aktif dari siswa, (4) membantu proses berfikir
siswa,

sebab

pertanyaan yang baik akan membantu murid agar dapat

menentukan jawaban yang baik, dan (5) memusatkan perhatian siswa terhadap
masalah yang sedang dibahas.
Komponen dalam keterampilan bertanya yaitu: (1) Keterampilan bertanya
dasar, meliputi: pemberian pertanyaan secara singkat dan jelas, pemberian
acuan pertanyaan, pemusatan pertanyaan ke arah jawaban yang diminta,
pemindahan

giliran

menjawab,

penyebaran pertanyaan, pemberian waktu

berfikir, pemberian tuntutan tingkat berfikir. (2) Keterampilan bertanya lanjutan,
meliputi: pengubahan tuntutan pertanyaan tingkat kognitif, urutan pertanyaan
logis,

pertanyaan

dapat

digunakan

untuk melacak kemampuan siswa,

mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat
Rusman (2012:82) yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran,
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bertanya memainkan peranan penting hal ini dikarenakan pertanyaan yang
tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan
memberikan dampak positif terhadap aktivitas siswa.
6. Keterampilan mengelola kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi
gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan masalah
yang kompleks, guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan
kondisi kelas untuk mencapai tujuan pengajaran secara efisisen dan
memungkinkan siswa dapat belajar secara maksimal. Pengelolaan kelas yang
efektif merupakan prasyarat mutlak dalam terjadinya kegiatan pembelajaran yang
efektif. Tujuan dari keterampilan mengelola kelas ialah (1) mendorong siswa
dalam mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, dan
kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri, (2) membantu siswa dalam mengetahui
tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa terguran
guru merupakan suatu peringatan dan bukan pengarahan, dan (3) membangkitkan
rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang
ada.
Komponen dalam keterampilan mengelola kelas yaitu: (1) Keterampilan
yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang
optimal (bersifat preventif), meliputi: menunjukkan sikap tanggap, membagi
perhatian, pemusatan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk
yang jelas, memberi teguran, memberi penguatan. (2) Keterampilan yang
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berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal,

meliputi:

modifikasi tingkah laku, memecahan masalah dalam kelompok, menemukan
dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.
7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
Pengajaran kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai suatu proses
di mana setiap siswa dibantu dalam mengembangkan kemajuan dalam mencapai
tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Keterampilan
ini akan meningkatkan pemahaman guru dan siswa yang terlibat, dan
pemahaman dalam mengorganisasi suatu kegiatan pembelajaran. Pengajaran
kelompok kecil dan perorangan dapat dilaksanakan bila setiap siswa memegang
peranan penting dalam pemilihan tujuan, materi, prosedur, dan waktu yang
diperlukan.
Komponen dalam keterampilan mengajar
perorangan yaitu:

keterampilan

mengadakan

kelompok

pendekatan

kecil

secara

dan

pribadi,

keterampilan mengorganisasikan, keterampilan membimbing dan membantu
siswa

dalam belajar, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan

pembelajaran.
8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan
sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif dengan
tujuan membagi informasi, membuat keputusan dan memecahkan masalah.
Diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat dalam memberikan pengalaman
pendidikan bagi siswa yang terlibat aktif didalamnya. Keterampilan membimbing
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diskusi kelompok kecil memiliki empat karakteristik, yaitu: melibatkan
sekelompok individu, melibatkan siswa dalam interaksi tatap muka tidak formal,
memiliki tujuan dan bekerja sama, serta mengikuti aturan.
Komponen dalam keterampilan diskusi kelompok kecil yaitu: pemusatan
perhatian,

mengklasifikasi

masalah,

menganalisis

pandangan

siswa,

meningkatkan kontribusi siswa, memberi kesempatan berpartisipasi pada siswa,
menutup diskusi.
Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan guru
sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang meliputi antara lain
keterampilan membuka, menutup pelajaran, menjelaskan, menggunakan variasi,
memberi penguatan, bertanya, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan
perorangan, serta membimbing diskusi kelompok kecil.
Keterampilan guru merupakan salah satu variabel yang diamati pada
penelitian ini. Keterampilan guru penelitian ini yaitu keterampilan guru dalam
peningkatan kualitas pembelajaran Pkn melalui model Mind Mapping berbantuan
media Power Point.
b. Aktivitas Siswa
Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam
interaksi belajar mengajar. Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.
Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas
belajar ialah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. (Sardiman, 2011:100).
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Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat saja. Paul
B. Diedrich (dalam Sardiman 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi 177
macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Visual activities, yang termasuk didalamnya yaitu, membaca,
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan
orang lain.
2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, interupsi.
3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, pidato.
4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket, menyalin.
5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik,
peta, diagram.
6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain:
melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi,
bermain, berkebun, beternak.
7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi,
mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan,
mengambil keputusan.
8. Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam
pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama
pembelajaran baik secara fisik maupun psikis (mental) yang merupakan satu
kesatuan dan tidak dapar terpisahkan. Siswa melakukan aktivitas belajar agar
dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan selama belajar dan mengalami
perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Aktivitas
siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah visual activities, oral activities,
listening activities, writing activities, mental activities, emosional activites dan
drawing activites. Adapun aktivitas siswa penelitian ini yaitu aktivitas siswa
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dalam pembelajaran PKn melalui model Mind Mapping berbantuan media Power
Point.
c. Hasil Belajar
Rifa’i (2011:85) menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan
perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.
Perubahan perilaku peserta didik yang diperoleh tergantung pada kegiatan belajar
yang diperolehnya. Perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dirumuskan
dalam tujuan pembelajaran. Untuk mengukur kemampuan peserta didik
diperlukan adanya pengamatan kinerjra (performance) peserta didik sebelum dan
sesudah pembelajaran berlangsung.
Ranah belajar menurut taksonomi Bloom (dalam Rifa’i, 2011) terdiri atas
tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Perinciannya sebagai
berikut:
1) Ranah kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan,
dan kemahiran intelektual. Berikut ini struktur dari dimensi proses kognitif
menurut Taksonomi yang telah direvisi:
a) Mengingat (C1)
Mencakup kemampuan untuk mengurutkan, menjelaskan,
mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi,
menemukan kembali dan sebagainya.
b) Memahami (C2)
Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk
menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan,
menjelaskan, membedakan dan sebagainya.
c) Menerapkan (C3)
Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk
melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan,
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mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan,
mendeteksi dan sebagainya.
d) Menganalisis (C4)
Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk
menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun
ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun
outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan,
membandingkan dan sebagainya.
e) Mengevaluasi.(C5)
Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk
menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai,
menguji, membenarkan, menyalahkan dan sebagainya.
f) Berkreasi.(C6)
Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk
merancang, membangun, merencanakan, memproduksi,
menemukan, membaharui, menyempurnakan, memperkuat,
memperindah, mengubah dan sebagainya.
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
perubahan sikap pada diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Hasil
belajar meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada aspek
kognitif itu sendiri ada 6 dimensi yaitu mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi.
2.1.4. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
2.1.4.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Sesuai pasal 39 UU No. 2 Tahun, 1989, tentang Sitem Pendidikan
Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan
usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar
berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan
pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh
bangsa dan negara (Taniredja, 2013:1-2)
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Pendidikan kewarganegaraan menurut zamroni dalam Taniredja (2013:2)
adalah “pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga
masyarakat

berpikir

kritis

dan

bertindak

demokratis,

melalui

aktifitas

menanamkan kesadaran kepada generasi generasi baru bahwa demokrasi adalah
bentuk kehidupan masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning process yang
tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh
lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku
politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awarenes,
attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan
mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya
juga bagi masyarakat dan bangsa.”
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah program pendidikan tentang status
formal warga negara (kewarganegaraan), hubungan antarwarga negara dengan
negara serta bela negara.
2.1.4.2. Tujuan Pendidikan Kewaranegaraan (PKn)
Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga
negara yang baik. Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, menurut Mulyasa dalam Ruminiati (2007) adalah untuk
menjadikan siswa:
a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya,
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b. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung
jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan, dan
c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup
bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan
mudah tercapai jika pendidikan nilai moral dan norma tetap ditanamkan pada
siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah memiliki nilai moral yang baik,
maka tujuan untuk membentuk warga negara yang baik akan mudah
diwujudkan.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan
PKn di SD adalah untuk menjadikan warganegara yang baik, yaitu warganegara
yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, kelak
siswa diharapkan dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap
baik, serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.
2.1.4.3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Menurut Mulyasa dalam Ruminiati (2007:1.26-1.27), ruang lingkup PKn
dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta
lingkungan, kebanggan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan
NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI,
keterbukaan dan jaminan keadilan.
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b. Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem
hukum dan peradilan nasional, dan hukun dan peradilan internasional.
c. Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM,
kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan Warganegara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan
warga negara.
e. Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan
dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasaan dan Politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan,
pemerintahan daerah dan otonomi-pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem
politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem
pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengalaman
nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi
terbuka.
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h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia
di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi
internasional, dan mengevaluasi globalisasi.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ruang
lingkup PKn secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Persatuan dan
Kesatuan, 2) Norma Hukum dan Peraturan, 3) HAM, 4) Kebutuhan warga Negara,
5) Konstitusi Negara, 6) Kekuasaan politik, 7) Kedudukan Pancasila, dan 8)
Globalisasi.
2.1.4.4. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) SD
Menurut Corey dalam Ruminiati (2007:1.14) pembelajaran adalah suatu
proses

dimana

lingkungan

seseorang

dikelola

secara

disengaja

untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisikondisi khusus akan menghasilkan respons terhadap situasi tertentu juga.
Sedangkan menurut Nurani dalam Ruminiati (2007:1.14), konsep pembelajaran
merupakan sistem lingkungan yang dapat menciptakan proses belajar pada diri
siswa selaku peserta didik dan guru sebagai pendidik, dengan didukung oleh
seperangkat kelengkapan, sehingga terjadi pembelajaran.
Jadi, dalam pembelajaran semua kegiatan guru diarahkan untuk membantu
siswa mempelajari suatu materi tertentu baik berupa pelajaran, keterampilan,
sikap, kerohanian dan sebagainya. Untuk dapat membantu siswa secara baik, guru
harus benar-benar merencanakan pembelajaran dengan matang, dan untuk ini guru
perlu mengetahui latar belakang serta kemampuan dasar siswa. Latar belakang
siswa yang dimaksud di sini bukan sekedar latar belakang ekonomi, lingkungan,
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asal sekolah/ pra sekolah, orang tua dan sebagainya, tetapi juga keberadaan siswa
dikelas.
Pelajaran PKn merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung
dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan afektif. Sedangkan
sikap seseorang khususnya anak-anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan, baik
itu lingkungan keluarga maupun lingkungan teman bermainnya.
Dengan demikian pembelajaran merupakan suau kegiatan yang dirancang
oleh guru untuk membantu, membimbing, dan memotivasi siswa mempelajari
suatu informasi tertentu dalam suatu proses yang telah dirancang secara masak
mencakup segala kemungkinan yang terjadi.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pembelajaran PKn SD adalah kegiatan yang dirancang oleh guru untuk
membantu, membimbing, dan memotivasi siswa dalam mempelajari kehidupan
masyarakat, lingkungan keluarga maupun lingkungan teman bermainnya.
2.1.5. Model Pembelajaran Mind Mapping
2.1.5.1. Pengertian Mind Mapping
Windura (2010:16) Mind Mapping adalah suatu teknis grafis yang
memungkinkan kita untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan otak kita untuk
keperluan berpikir dan belajar. Menurut Suprijono (2013:106) Mind Mapping
adalah suatu cara yang digunakan untuk menguatkan pengetahuan dan
pemahaman peserta didik terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya lalu
menuangkannya ke dalam sebuah peta konsep.
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Menurut Silberman dalam Aris Shoimin (2014:105) Mind Mapping atau
pemetaan pemikiran merupakan cara kreatif bagi tiap siswa untuk menghasilkan
gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Sedangkan
Swadarma (2013:2) berpendapat bahwa Mind Mapping adalah teknik pemanfatan
keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya
untuk membentuk kesan.
Membuat catatan Mind Mapping yang berbentuk saraf otak atau kepala
berambut dapat membantu siswa dalam mengembangkan konsep. Suatu konsep
yang ditentukan guru dikembangkan siswa dengan cara menggeneralisasikannya
dengan konsep-konsep lain yang telah tersimpan di otak dan konsep yang baru
ditemukan. Konsep-konsep yang ada akan ditulis dihubungkan dengan konsep inti
yang berkaitan, menjalar ke segala arah tidak terbatas sedemikian rupa seperti
saraf otak atau rambut di kepala. Semakin banyak rambut yang tumbuh, semakin
banyak pula konsep yang diperoleh siswa.Hal ini dapat dilakukan siswa dengan
mudah dan menyenangkan.
Kegiatan siswa membuat Mind Mapping tersebut menurut kognitif Bloom
termasuk tingkat pemahaman dan penerapan aplikatif. Tingkat pemahaman yang
dilakukan siswa adalah menggeneralisasi dan menguraikan konsep yang dimiliki.
Tingkat analisis yang dilakukan adalah mengurai dan mengkorelasikan suatu
konsep yang dimiliki dan baru ditemukan.
Mind mapping sesuai dengan cara kerja alami otak manusia. Mind
Mapping menggunakan banyak gambar dan sekaligus menggunakan kedua belah
otak secara bersamaan dan seimbang. (Windura, 2010:17)
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Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Mind Mapping adalah
suatu teknik yang membiasakan siswa berpikir cepat untuk mengembangkan
pengetahuannya. Konsep-konsep yang baru ditemukan secepatnya ditabung
kedalam otak dengan benar dan akan digunakan atau digeneralisasikan dengan
konsep lain dengan cepat pula saat dibutuhkan. Kecepatan mengakses dan
memproses konsep tersebut menumbuhkan kemampuan berpikir cepat dan kritis
pada siswa. Sesuai dengan pendapat Buzan dalam Huda (2013:307) bahwa
seseorang biasanya mulai membuat Mind Mapping dengan menulis gagasan
utama di tengah halaman dan dari situlah, ia bisa membentangkannya ke seluruh
arah untuk menciptakan semacam diagram yang terdiri dari kata kunci-kata kunci,
frasa-frasa, konsep-konsep, fakta-fakta, dan gambar-gambar.
2.1.5.2. Kegunaan Mind Mapping
Menurut Swadarma (2013:8-9) Mind Mapping memiliki kegunaan sebagai
berikut:
a. Mengumpulkan data yang hendak digunakan untuk berbagai
keperluan secara sistematis.
b. Mengembangkan dan menganalisis data/ pengetahuan seperti
yang biasa dilakukan pada saat proses belajar mengajar,
meeting workshop, atau rapat.
c. Memudahkan untuk melihat kembali sekaligus mengulangulang ide dan gagasan.
d. Membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang
mungkin.
e. Mempermudah proses brainstorming karena ide dan gagasan
yang selama ini tidak mudah direkam menjadi mudah
dituangkan di atas selembar kertas.
f. Dapat melihat gambaran besar dari suatu gagasan, sehingga
membantu otak bekerja terhadap gagasan tersebut.
g. Menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula rumit,
panjang, dan tak mudah dilihat menjadi lebih mudah.
h. Menyeleksi informasi berdasarkan sesuatu yang dianggap
penting dan sesuai dengan tujuan.
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i. Membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang
mungkin.
j. Mempercepat dan menambah pemahaman pada saat
pembelajaran karena dapat melihat keterkaitan antartopik yang
satu dengan yang lainnya.
k. Mengasah kemampuan kerja otak karena Mind Mapping penuh
dengan unsur krearivitas.
2.1.5.3. Keunggulan Mind Mapping dalam Pembelajaran
Keunggulan Mind Mapping adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan.
b. Memaksimalkan sistem kerja otak.
c. Saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide dan informasi
yang dapat disajikan.
d. Memacu kreativitas, sederhana, dan mudah dikerjakan.
e. Sewaktu-waktu dapat me-recall data yang ada dengan mudah.
f. Menarik dan mudah tertangkap mata (eye catching)
g. Dapat melihat sejumlah besar data dengna mudah.
2.1.5.4. Unsur Pembentuk Mind Mapping
Unsur pembentuk Mind Mapping adalah sebagai berikut:
a. Tema Besar (central image), topik atau subyek yang akan dijadikan sebagai
pokok pembahasan terletak di tengah-tengah.
b. Sub tema, cabang dari tema besar yang telah dikelompokkan secara sistematis
berdasarkan kategori tertentu. Subtema dapat dikembangkan lagi menjadi subsubtema yang lebih spesifik.
c. Urutan, hubungan antartema besar dengan subtema dan sub-subtema yang
terjalin berdasarkan analisis yang dilakukan.
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d. Garis hirarki, garis yang menandakan adanya hubungan sebab-akibat, waktu,
tempat atau pelaksanaan.
2.1.5.5. Kekurangan Mind Mapping dalam Pembelajaran beserta Solusinya.
Model pembelajaran Mind Map juga terdapat beberapa kekurangan dalam
pembelajaran, sebagai berikut:
a. Hanya murid yang aktif yang terlibat. Hal ini dapat diatasi dengan cara
membagi tugas merata kepada setiap siswa terlibat dalam pembelajaran
sehingga semua siswa aktif.
b. Tidak sepenuhnya murid yang belajar. Hal ini dapat diatasi dengan cara
mewajibkan setiap siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan serta setiap
siswa harus aktif dalam diskusi sehingga semua siswa ikut andil dalam
pembelajaran.
c. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Manfaat lain dari membahas
semua hasil Mind Map siswa, diharapkan setiap detail informasi yang tidak
masuk dalam Mind map kelompok yang berbeda-beda akan dipelajari ketika
pembahasan bersama.
2.1.5.6. Langkah-langkah Pembelajaran Mind Mapping
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran Mind
Mapping adalah sebagai berikut: (Swadarma, 2013: 65)
1.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

2.

Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran.

3.

Selama guru menjelaskan, siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru.
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4.

Siswa dibagai menjadi beberapa kelompok.

5.

Siswa membuat Mind Mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing
anggota kelompok.

6.

Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan
Mind Mapping yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang lain menyimak
sambil memberi tanggapan.

7.

Setelah selesai perwakilan siswa dari kelompok yang satu bergantian
perwakilan siswa kelompok yang lain memberi penjelasan.

8.

Diakhir

pembelajaran

guru

bersama

siswa

menyimpulkan

kegiatan

pembelajaran hari ini.
2.1.6. Media Pembelajaran
2.1.6.1. Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Djamarah (2010:121) menjelaskan bahwa media adalah alat
bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan
pengajaran. Sedangkan Hamdani (2011:243) berpendapat media adalah komponen
sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di
lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media
pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang
bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh guru dalam kegiatan
pembelajaran untuk menyampaikan pesan guna memudahkan siswa dalam
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mempelajari materi yang sedang diajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai.
Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran diharapkan
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran, artinya media dipilih atas dasar tujuantujuan instruksional yang telah ditetapkan.
b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya
fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar
lebih mudah dipahami peserta didik.
c. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah
diperoleh dan setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru.
d. Keterampilan guru dalam menggunakannya, artinya apapun media yang
digunakan seorang guru harus dapat menggunakannya dalam kegiatan
pembelajaran.
e. Tersedia waktu untuk menggunakannya, media tersebu bermanfaat selama
pembelajaran berlangsung, dan
f. Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik, artinya dalam memilih media juga
harus memikirkan apakah sesuai dengan taraf berfikir peserta didik sehingga
makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh peserta didik.
2.1.6.2. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Kustandi (2013) menerangkan bahwa terdapat beberapa manfaat
praktis dari penggunaan media pembelajaran, antara lain:
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a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar.
b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung
antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendirisendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa
tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan
terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan nya.
2.1.6.3. Media Pembelajaran Power Point
Menurut Daryanto (2013:163) Microsoft Power Point merupakan sebuah
Software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan
merupakan salah satu program berbasis multimedia. Didalam komputer, biasanya
program ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Program ini
dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan
oleh perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun perorangan, dengan berbagai
fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik.
Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai
alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar,
serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya.
Pada prinsipnya program ini terdiri dari beberapa unsur rupa, dan
pengontrolan oprasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud, terdiri dari slide, teks,
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gambar, dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar
belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak, atau
dibuat dengan gerakan tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari
program ini dapat kita atur sesuai keperluan, apakah akan berjalan sendiri sesuai
timing yang kita inginkan, atau berjalan secara manual, yaitu dengan mengklik
tombol mouse. Biasanya jika digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang
mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik,
maka kontrol operasinya menggunakan cara manual.
Penggunaan program Microsoft Power Point memiliki kelebihan sebagai
berikut:
a. Penyajian menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik
animasi teks maupun animasi gambar atau foto.
b. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan
ajar yang tersaji.
c. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik.
d. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang
disajikan.
e. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang.
f. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau mengetik. (CD/ Disket/
Flashdisk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana.
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2.1.7. Teori Belajar yang Mendukung Penerapan Model Mind Mapping
berbantuan Media Power Point
Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang
bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Teori belajar
itu berasal dari teori psikologi dan terutama menyangkut masalah situasi belajar.
Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana
terjadinya belajar dan bagaimana informasi di proses di dalam pikiran siswa itu.
Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih
meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Teori yang mendasari
pembelajaran melalui metode Mind Mapping berbantuan media Power Point
adalah teori Bruner, teori Jean Piaget dan teori Ausubel.
2.1.7.1. Teori Belajar Bruner
Bruner membedakan teori belajar menjadi tiga tahap. Ketiga tahap itu
adalah:
(1) tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh
pengetahuan atau pengalaman baru; (2) tahap transformasi, yaitu
tahap memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan baru
serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin
bermanfaat untuk hal-hal yang lain; dan (3) evaluasi, yaitu untuk
mengetahui apakah hasil tranformasi pada tahap kedua tadi benar
atau tidak. Bruner mempermasalahkan seberapa banyak informasi
itu diperlukan agar dapat ditransformasikan. Hal ini tergantung
pada hasil yang diharapkan, di samping motivasi siswa, minat,
keinginan dan dorongan untuk menemukan sendiri. Selain itu,
Bruner juga mengangkat empat tema pendidikan yaitu: 1)
mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan; 2) kesiapan
(readiness) siswa untuk belajar; 3) nilai intuisi dalam proses
pendidikan dengan intuisi; 4) motivasi atau keinginan siswa untuk
belajar, dan kemampuan guru untuk memotivasinya. (Ruminiati,
2007: 1.9)
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Berdasarkan pembahasan mengenai teori belajar Bruner di atas, maka
peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa teori ini mendukung model
pembelajaran Mind Mapping. Karena dengan tiga tahap proses belajar yaitu:
informasi, trasformasi, dan evaluasi maka dalam penerapan model pembelajaran
Mind Mapping dapat meningkatkan motivasi, minat, dan hasil siswa. Model
pembelajaran Mind Mapping akan membantu dalam menyampaikan informasi
yang jelas serta pemahaman materi PKn dan evaluasi hasil belajar siswa.
Sehingga diharapkan kualitas pembelajaran PKn dapat meningkat.
2.1.7.2. Teori Belajar Piaget
Piaget berpendapat bahwa perkembangan berfikir manusia merupakan
suatu perkembangan bertahap dari berfikir intelektual kongkrit ke abstrak secara
berurutan melalui melalui empat tahap. Urutan tahapan itu tetap bagi setiap orang,
tetapi usia kronologis bagi setiap orang yang memasuki tiap tahap berpikir
berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing individu.
Keempat tahap tersebut adalah: (1) tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun; (2)
tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun; (3) tahap periode operasi kongkrit
pada usia 7-12 tahun; dan (4) yang terakhir adalah tahap operasi formal pada usia
12 tahun ke atas. Istilah “operasi” di sini dimaksudkan suatu proses berfikir logis
yang merupakan aktivitas mental (bukan aktivitas sensori motor). (Ruminiati,
2007:1.8-1.9)
Piaget berpendapat bahwa proses belajar terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap
asimilasi, tahap akomodasi dan equilibrasi atau penyeimbangan.
Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman
baru yang langsung diintegrasikan dan menyatu dengan struktur
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mental yang sudah dimiliki seseorang. Akomodasi, adalah proses
menstrukturkan kembali mental sebagai suatu akibat adanya
pengalaman atau adanya informasi baru. Sedangkan
penyeimbangan adalah penyesuaian yang berkesinambungan
antara asimilasi dan akomodasi. Teori Piaget menunjukkan bahwa
pikiran manusia mengalami perkembangan yang mempengaruhi
proses berpikirnya, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran
guru perlu memikirkan tingkat perkembangan intelektual siswa.
Saat siswa belajar dalam diri siswa terjadi interaksi antara
pengamatan atau pengetahuan baru dengan pengetahuan yang
dimiliki, yang diberi istilah asimilasi dan akomodasi. Pembelajaran
dalam PKn sedapat mungkin diusahakan munculnya asimilasi dan
akomodasi kognitif. (Ruminiati, 2007:1.8-1.9)
Berdasarkan pembahasan mengenai teori kognitif Piaget di atas, maka
peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa teori ini mendukung model
pembelajaran Mind Mapping dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn
pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang. Model pembelajaran Mind
Mapping dapat mengatasi masalah yang ada pada siswa karena pembelajaran
Mind Mapping disesuaikan dengan karakter siswa SD yang berada pada tahap
operasi kongkrit yaitu dengan melakukan diskusi kelompok dengan teman sebaya,
sesuai dengan teori kognitif Piaget yang menyatakan interaksi sosial dengan
teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas
pemikiran menjadi logis sehingga mereka mudah memahami materi yang
disampaikan. Apabila materi pelajaran sudah dipahami siswa dengan baik
diharapkan hasil belajar siswa pada pelajaran PKn akan meningkat.
2.1.7.3. Teori Belajar Ausubel
David Ausubel merupakan salah satu tokoh ahli psikologi kognitif yang
berpendapat

bahwa

keberhasilan

belajar

siswa

sangat

ditentukan

oleh

kebermaknaan bahan ajar yang dipelajari. Suatu bahan ajar, informasi, atau

48

pengalaman baru seseorang akan bermakna jika pengetahuan yang baru dikenal
itu dapat disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.
Ausubel mengidentifikasikan empat kemungkinan tipe belajar yaitu: (1) belajar
dengan penemuan yang bermakna; (2) belajar dengan ceramah yang bermakna;
(3) belajar dengan penemuan yang tidak bermakna; dan (4) belajar dengan
ceramah yang tidak bermakna. Dia berpendapat bahwa menghafal berlawanan
dengan bermakna, karena belajar dengan menghafal peserta didik tidak dapat
mengaitkan informasi yang diperoleh itu dengan pengetahuan yang telah
dimilikinya. (Ruminiati, 2007:1.8-1.9)
Berdasarkan pembahasan mengenai teori Ausubel di atas, peneliti dapat
menarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran PKn, materi pelajaran PKn harus
dipahami oleh siswa, bukan dihafalkan. Model pembelajaran Mind Mapping dapat
membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan dan akan mendorong
aktivitas siswa serta tercipta hasil pembelajaran yang optimal dan juga
pembelajaran PKn akan lebih bermakna. Dari empat kemungkinan tipe belajar
Ausubel yang disebutkan di atas, dua tipe belajar pertamalah yang akan
memberikan hasil yang baik. Sejalan dengan ini, pembelajaran PKn SD dengan
model pembelajaran Mind Mapping perlu memperhatikan kebermaknaan.
2.1.8. Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media
Power Point dalam Pembelajaran PKn
Pembelajaran dengan menggunakan model Mind Mapping berbantuan
Power Point merupakan pembelajaran dengan model yang sistematis. Guru
memberikan penjelasan tentang materi PKn secara terfokus dan jelas
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menggunakan Power Point, kemudian siswa diminta untuk membuat catatan kecil
yang berisi tentang materi yang dijelaskan oleh guru. Siswa tidak akan kehilangan
ide dalam mengembangkan pikirannya mengenai materi, hal ini dikarenakan
siswa menulis catatan-catatan kecil tentang materi yang kemudian dituangkan
dalam bentuk Mind Mapping.
Adapun langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping
berbantuan Media Power Point dalam Pembelajaran PKn adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping berbantuan
Media Power Point
Langkah Model
Mind Mapping
berbantuan Media
Power Point
(Swadarma, 2013:
65)
1. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran
hari ini.
2. Guru memberikan
penjelasan tentang
materi
pelajaran
dengan menggunkan
media power point.
3. Selama
guru
menjelaskan, siswa
membuat
catatancatatan kecil yang
berisi
penjelasan
guru.
4. Siswa
dibagi
menjadi
beberapa
kelompok.

Penjabaran Langkah Model Mind Mapping
Berbantuan Media Power Point dalam Kegiatan Guru
dan Kegiatan Siswa
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

1. Guru
mengkondisikan
siswa
supaya
siap
mengikuti pembelajaran
2. Guru memberi motivasi
kepada siswa
3. Guru melakukan apersepsi
untuk
menggali
pengetahuan siswa
4. Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai.
5. Guru merencanakan dan
mempersiapkan
diri
sebelum
menyajikan
materi.
6. Guru menyajikan materi
sebagaimana biasa sesuai
rencana/ persiapan dengan

1. Siswa
siap
mengikuti
pembelajaran
2. Siswa
memperhatikan
penjelasan guru supaya
termotivasi
3. Siswa menjawab pertanyaan
apersepsi dari guru
4. Siswa mendengarkan tujuan
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru.
5. Siswa mempersiapkan diri
untuk mendengarkan dan
menyimak materi.
6. Siswa mendengarkan dan
memperhatikan materi yang
dijelaskan
oleh
guru
menggunakan power point.
7. Siswa
menjalani
pengalaman belajar dengan
media power point yang
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Langkah Model
Mind Mapping
berbantuan Media
Power Point
(Swadarma, 2013:
65)
5. Siswa
membuat
Mind Mapping dari
catatan-catatan kecil
masing-masing
anggota kelompok.
6. Siswa menjelaskan
kembali materi yang
telah disampaikan
guru
berdasarkan
Mind Mapping yang
telah
dibuat.
Sementara
itu
anggota yang lain
menyimak
sambil
memberi tanggapan.
7. Setelah
selesai
perwakilan
siswa
dari kelompok yang
satu
bergantian
perwakilan
siswa
kelompok yang lain
memberi penjelasan.
8. Diakhir
pembelajaran guru
bersama
siswa
menyimpulkan
kegiatan
pembelajaran hari
ini.

Penjabaran Langkah Model Mind Mapping
Berbantuan Media Power Point dalam Kegiatan Guru
dan Kegiatan Siswa
Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

menggunakan
media
power point.
7. Guru menjelaskan materi
pelajaran.
8. Guru meminta siswa
untuk membuat catatancatatan kecil yang berisi
materi penjelasan guru.
9. Guru
membentuk
kelompok
berpasangan
dua orang/ lebih.
10. Guru
meminta
perwakilan
kelompok
untuk
menjelaskan
kembali materi yang
telah disampaikan guru
berdasarkan
Mind
Mapping yang telah
dibuat. Sementara itu
anggota
yang
lain
menyimak.
11. Guru meminta kelompok
lain untuk memberi
tanggapan
kepada
kelompok
yang
menyampaikan
penjelasannya.
12. Memberikan kesimpulan
dari diskusi yang telah
dilakukan siswa.

digunakan.
8. Siswa membuat catatancatatan kecil yang berisi
penjelasan guru.
9. Siswa berdiskusi dengan
kelompok untuk membuat
Mind
Mapping
(peta
pikiran) dari catatan-catatan
kecil
masing-masing
anggota kelompok.
10. Siswa perwakilan kelompok
menyampaikan hasil diskusi
dengan kelompoknya.
11. Siswa yang lain menyimak
dan memberi tanggapan.
12. Siswa
bersama
guru
menyimpulkan
kegiatan
pembelajaran hari ini.
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2.1.9. Indikator Penelitian
Merujuk pada pendapat Swadarma tentang model Mind Mapping
dipadukan dengan pendapat Djamarah tentang keterampilan dasar mengajar serta
pendapat Diedrich (dalam Sardiman) maka didapatkan indikator keterampilan
guru dan aktivitas siswa sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran PKn
melalui Model Mind Mapping berbantuan media Power Point
Indikator Keterampilan Guru dalam
Pembelajaran PKn melalui Model
Mind Mapping berbantuan Media
Power Point

Indikator Aktivitas Siswa dalam
Pembelajaran PKn melalui Model Mind
Mapping berbantuan Media Power Point

1. Mengkondisikan siswa agar siap dan
termotivasi
dalam
mengikuti
pelajaran;
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran;
3. Menjelaskan materi menggunakan
media power point;
4. Memberikan pertanyaan kepada siswa
tentang materi yang sudah dijelaskan;
5. Membimbing siswa untuk membuat
catatan-catatan kecil dari materi yang
sudah dijelaskan;
6. Membentuk kelompok;
7. Membimbing siswa diskusi membuat
mind mapping dari catatan-catatan
kecil yang sudah dibuat;
8. Membimbing
siswa
dalam
menyampaikan hasil diskusi sesuai
dengan mind mapping yang sudah
dibuat;
9. Memberikan
penghargaan
(memberikan penguatan) terhadap
hasil kerja (mind mapping) siswa;
10. Menutup
pelajaran
dengan

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
2. Memperhatikan penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
3. Memperhatikan penjelasan guru tentang
materi pelajaran
4. Memperhatikan media Power Point yang
ditampilkan guru dalam pembelajaran
5. Membuat catatan-catatan kecil ketika
memperhatikan materi yang disampaikan
guru
6. Melaksanakan
pembelajaran
secara
mandiri dan kelompok
7. Membuat Mind Mapping dari catatancatatan yang sudah dibuat
8. Menyampaikan hasil diskusi kelompok
sesuai Mind Mapping yang sudah dibuat
9. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok
lain
10. Mampu memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diberikan dalam
diskusi
11. Mangujakan pertanyaan
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Indikator Keterampilan Guru dalam
Pembelajaran PKn melalui Model
Mind Mapping berbantuan Media
Power Point
memberikan kesimpulan;

Indikator Aktivitas Siswa dalam
Pembelajaran PKn melalui Model Mind
Mapping berbantuan Media Power Point
12. Mengerjakan LKS dan soal evaluasi
13. Refleksi terhadap hasil pembelajaran

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Nurroeni pada tahun 2013 dengan
judul “Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping terhadap Aktivitas dan
Hasil Belajar IPA”, menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari
aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
persentase aktivitas belajar siswa pada pembelajaran dengan model pembelajaran
konvensional yaitu 61,25, sedangkan dalam pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Mind Mapping yaitu 73,04. Persentase rata-rata nilai aktivitas
belajar siswa sebesar 61,25 dan 73,04 termasuk dalam kriteria tinggi. Namun,
persentase aktivitas belajar kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok
kontrol. Jadi, dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran Mind Mapping dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Berdasarkan data yang diperoleh dapat
diperoleh persentase nilai pelaksanaan pembelajaran dengan model Mind
Mapping pertemuan pertama 82,69 dan pertemuan kedua 96,15. Dengan
demikian, rata-rata persentase nilai pelaksanaan pembelajaran dari dua pertemuan
tersebut adalah sebesar 89,42. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada kelompok eksperimen telah
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memenuhi persyaratan pembelajaran dengan model pembelajaran Mind Mapping
dan termasuk dalam kriteria sangat baik.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Sri Widianti pada tahun 2014 dengan
judul “Keefektifan Model Mind Mapping terhadap Hasil Belajar IPS”, juga
menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari hasil belajar siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil rata-rata nilai IPS materi Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia pada kelas eksperimen sebesar 81,36, sedangkan kelas
kontrol hanya 73,33. Berdasarkan hasil penghitungan tingkat keefektifan model
Mind Mapping secara empiris, diperoleh hasil positif yaitu [(81,36-60) – (73,3358,61)] = 6,64. Artinya, secara empiris model Mind Mapping efektif untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Inung Pratidina pada tahun 2012
dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Mind Mapping dengan
Pendekatan PMRI terhadap Hasil Belajar”, juga menunjukkan bahwa ada
peningkatan dari hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil
belajar kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan 73. Dengan demikian,
rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan model
pembelajaran mind mapping dengan pendekatan PMRI belum mencapai KKM
individual. Dengan uji proporsi, diperoleh hasil bahwa banyak peserta didik kelas
eksperimen yang tuntas belum mencapai 75%. Presentase banyaknya peserta didik
kelas eksperimen yang hasil belajarnya mencapai KKM, sebesar 67,86%. Hal ini
berarti, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dengan menerapkan model
pembelajaran Mind Mapping dengan pendekatan PMRI belum dapat mencapai
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KKM klasikal. Hasil uji kesamaan dua rata-rata menggunakan uji t menyatakan
bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen yang diberi perlakuan
model pembelajaran Mind Mapping dengan pendekatan PMRI lebih baik daripada
kelas kontrol yang diberi perlakuan model pembelajaran ekspositori pada materi
pokok lingkaran. Dengan kata lain, meskipun rata-rata hasil belajar kelas
eksperimen setelah diberi perlakuan masih di bawah KKM, tetapi masih lebih
baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Ada beberapa kelebihan model
pembelajaran mind mapping dengan pendekatan PMRI yang diterapkan di kelas
eksperimen dibandingkan dengan pembelajaran ekspositori yang diterapkan di
kelas kontrol.
Sehingga penelitian diatas digunakan sebagai pendukung dalam penelitian
yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran
PKn Melalui Model Mind Mapping Berbantuan Media Power Point pada Siswa
Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang”

2.3 KERANGKA BERPIKIR
Data awal hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan tim
kolaborasi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya hasil
belajar dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota
Semarang masih didominasi dengan pembelajaran konvensional, dimana guru
sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif dimana belum maksimal dalam
memanfaatkan pengetahuan siswa dan lingkungan sekitar sebagai media dan
sumber belajar. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya
memberikan sedikit materi dan membaca buku paket yang ada tanpa mengolah
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pengetahuan dari lingkungan yang mereka miliki, sehingga pembelajaran kurang
menarik karena siswa tidak dapat mengungkapkan apa yang ada dipikran siswa
yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Ketidakaktifan siswa menyebabkan kurangnya pemahaman materi yang diberikan
guru.
Jika kondisi pembelajaran dalam kelas seperti uraian di atas, maka
sebaiknya guru melakukan upaya untuk mengubah metode dan model
pembelajaran yang digunakan, karena metode dan model pembelajaran yang
digunakan guru sebagaimana uraian diatas kurang memotivasi siswa untuk terlibat
aktif dalam pembelajaran sehingga pengetahuan siswa masih abstrak. Oleh karena
itu model pembelajaran yang dapat diterapkan guru adalah model Mind Mapping
berbantuan media Power Point untuk memperoleh hasil belajar yang optimal
dalam pembelajaran. Menurut Huda (2013:307) bahwa Mind Mapping bisa
digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, mendesain, mencatat, memecahkan
masalah, membuat keputusan, merevisi, dan mengklarifikasi topik utama,
sehingga siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang banyak sekalipun. Dengan
menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Power Point
diharapkan keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar akan meningkat.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 2.1.
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Kondisi
awal

Pemberian
Tindakan

Kondisi
akhir

1.
2.
3.
4.
5.

Pembelajaran PKn belum maksimal
Guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran
Guru belum menggunakan media yang inovatif.
Siswa tidak memperhatikan pelajaran
Siswa kurang termotivasi dan tidak ingin tahu manfaat dari apa yang dipelajari.

Melalui penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus dengan menerapkan
pembelajaran melalui penggunaan model mind mapping berbantuan media power point.

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn meningkat karena menerapkan model mind
mapping berbantuan media power point.
2. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn meningkat karena adanya inovasi baru
dalam pembelajaran.
3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn meningkat karena menerapkan model mind
mapping berbantuan media power point.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan
Media Power Point

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan maka dapat
dirumuskan hipotesa sebagai berikut:
Penerapan model Mind Mapping berbantuan media Power Point dapat
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran PKn kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 PROSEDUR/ LANGKAH-LANGKAH PTK
3.1.1

Pengertian PTK
Menurut Arikunto (2014:3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan,

yang sengaja

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Dari pengertian
diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu
tindakan yang dilakukan oleh guru bersama tim kolabolator untuk memperbaiki
dan

meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan menurut Mulyasa

(2011:11) menyebutkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya
untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan
sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. Tindakan tersebut
dilakukan oleh guru, oleh guru bersama dengan peserta didik, atau oleh peserta
didik di bawah bimbingan dan arahan guru, dengan maksud untuk memperbaiki
dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
3.1.2

Prosedur Pelaksanaan PTK
Menurut Mulyasa (2011:70) prosedur PTK biasanya meliputi beberapa

siklus, sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi
yang akan ditingkatkan. Sedangkan menurut Arikunto (2014: 16) secara garis
besar

terdapat empat tahapan yang dilalui dalam melaksanakan penelitian

tindakan, yaitu:
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perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan
penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1 Siklus Penelitian (Arikunto, 2014)
Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan
tahapan sebagai berikut:
3.1.1.1 Perencanaan
Perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam
pelaksanaan PTK, langkah utama dalam perencanaan adalah : 1) identifikasi
masalah; 2) menganalisis dan merumuskan masalah; 3) analisis akar penyebab
masalah; 4) pengembangan intervensi (pemecahan masalah); dan 5) menyusun
rancangan tindakan.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, perencanaan pembelajarannya adalah
sebagai berikut:
a. Menelaah standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dan indikator bersama
kolaborator.
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b. Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajan PKn melalui model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media
Power Point.
c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide PPT.
d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam pembelajaran yang berupa tabel pengamatan untuk
memperkuat hasil observasi.
3.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan

tindakan

merupakan

implementasi

atau

penerapan

perencanaan yang telah dilakukan, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
tindakan, peneliti atau guru harus melakukan secara alami, wajar, apa adanya,
tidak dibuat-buat, dan berusaha melakukan sesuai program perencanaan yang
telah dibuat.
Dalam pelaksanaan PTK ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus
dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran
PKn melalui model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Power Point.
Jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab
masalah yang menjadi kerisauan guru maka terdapat siklus berikutnya yang
langkah-langkahnya tetap sama dengan menerapkan model pembelajaran Mind
Mapping berbantuan media Power Point. Siklus I dan siklus II dilaksanakan
sesuai dengan RPP yang telah disusun. Serta pada siklus III yang akan dilakukan
adalah mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan selama pelaksanaan siklus I
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serta II. Pelaksanaan siklus tersebut bersifat fleksibel, apabila pada siklus II sudah
menunjukkan ketercapaian indikator maka pada siklus III digunakan sebagai
refleksi.
Pelaksanaan

tindakan

dalam

PTK

ini

merupakan

pelaksanaan

pembelajaran yang merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran
itu sendiri meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
(BSNP, 2007:14)
3.1.1.3 Observasi
Pada pelaksanaan tindakan dilakukan pengamatan secara rinci dan teliti,
karena pengamatan berfungsi untuk mendokumentasikan perubahan tindakan
baik proses maupun hasilnya, yang akan digunakan sebagai refleksi oleh peneliti
atau guru bersama kolaborator, dan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan
dan tindak lanjut.
Pengamatan yang dimaksud Mulyasa (2011:71) mencakup prosedur
perekaman data tentang proses dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan.
Tindakan dalam KBM yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran dengan
aktor utama siswa dan guru. Oleh karena itu, setiap perilaku guru dan siswa
menjadi fokus pengamatan. Pengamatan harus sesuai dengan sebagaimana yang
terjadi dalam KBM, maka diperlukan beragam alat pengambilan data yang
beragam agar pengamat dapat mencatat secermat mungkin menangkap setiap
detail informasi dalam pembuatan laporan.
Pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini melalui observasi
yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dalam penelitian ini
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aspek-aspek yang diamati/ diobeservasi adalah keterampilan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah disusun.
3.1.1.4 Refleksi
Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang
perubahan yang terjadi pada siswa, guru, dan suasana kelas. Pada tahap ini, guru
sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how), sejauh
mana (to what extent) intervensi

ini telah menghasilkan perubahan secara

signifikan. Kolaborasi dengan rekan (termasuk para ahli) akan memainkan peran
sentral dalam memutuskan judging the value (seberapa jauh action telah
membawa perubahan).
Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, dengan mencoba
mengkaji proses pembelajaran yaitu aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar
pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang, apakah sudah efektif
melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada siklus pertama. Kemudian tim
kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu
pada siklus sebelumnya. Jika hasil penelitian telah mencapai target indikator
keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian ini diberhentikan.

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN
Dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus 1 pertemuan dan terdiri dari
4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
3.2.1 Siklus Pertama
3.2.1.1 Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut:
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a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.
Tabel 3.1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran siklus I
Siklus

I

Pembelajaran

1

Muatan

Standar

Pembelajaran

Kompetensi

PKn

3.

Kompetensi Dasar

Indikator

3.1 Mengenal lembaga-lembaga

3.1.1 Menjelaskan

sistem

negara

susunan

pengertian pemerintahan

pemerintahan

pemerintahan

pusat,

dan sistem pemerintahan

tingkat pusat

seperti MPR, DPR, Presiden,

Mengenal

dalam
tingkat

MA, MK, dan BPK dll.

3.1.2 Menyebutkan lembaga
legislatif
3.1.3 Menjelaskan tugas dan
wewenang

lembaga

legislatif

b. Menyiapkan media Power Point yang berkaitan dengan sistem pemerintahan
dan lembaga legislatif serta menyiapkan sumber dan alat peraga.
c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar diskusi, dan lembar kerja
siswa.
d. Menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
3.2.1.2 Pelaksanaan tindakan
Tabel 3.2
Pelaksanaan tindakan siklus I
Kegiatan
Kegiatan

Deskripsi
1. Pra kegiatan:

Waktu
± 10 menit
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Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi

Waktu

a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Pengkondisian siswa biar tertib
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
e. Meminta siswa untuk bersikap khusuk
(menjaga keheningan) saat berdo’a
f. Melakukan presensi
2. Kegiatan awal:
a. Menarik perhatian siswa
b. Memotivasi siswa
c. Apersepsi dengan menanyakan, “siapa
yang suka menonton berita? siapa yang
tahu nama presiden kita? siapa yang tahu
tentang lembaga DPR? Siapa yang tahu
tentang lembaga MPR? siapa yang tahu
tentang pemerintahan Indonesia?”
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti

1. Guru menyajikan materi tentang lembaga- ± 40 menit
lembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat (MPR, DPR, dan DPD) dengan
menggunakan media power point (Eksplorasi)
2. Guru menjelaskan materi tentang lembagalembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat. (Eksplorasi)
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi

tentang

lembaga-lembaga

negara

dalam susunan pemerintahan pusat yang
dijelaskan oleh guru menggunakan power
point. (Eksplorasi)
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan
media

power

point

yang

digunakan.

(Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang
berisi penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari
catatan-catatan kecil masing-masing anggota
kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan kembali materi yang telah
disampaikan guru berdasarkan Mind Mapping
yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang
lain menyimak. (Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan
hasil

diskusi

dengan

kelompoknya.

(Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari
kelompok lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan

kepada

kelompok

yang

menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

balik kepada siswa. (Konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi yang belum
diketahui. (Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Kegiatan
Penutup

1. Guru melakukan refleksi

± 20 menit

2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remidial dan atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
5. Siswa

berdoa

dengan

tenang

sesuai

kepercayaan masing-masing.
6. Salam
3.2.1.3 Observasi
Selama penelitian berlangsung peneliti bersama kolaborasi melakukan
pengamatam terhadap siswa, guru, dan suasana kelas dalam kegiatan
pembelajaran.
a. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran.
Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan
perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan pembelajaran.
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c. Melalui lembar observasi,

peneliti mengamati suasana kelas pada saat

pembelajaran.
3.2.1.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus I.
b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus I.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus I.
d. Memperbaiki kelemahan untuk siklus II.
e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II.
3.2.2

Siklus Kedua

3.2.2.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Dalam
tahap ini meliputi:
a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.

Tabel 3.3
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
Siklus

II

Pembelajaran

2

Muatan

Standar

Pembelajaran

Kompetensi

PKn

Kompetensi Dasar

Indikator

3.Mengenal

3.1

3.1.4 Menyebutkan lembaga

sistem

lembaga

pemerintahan

susunan

tingkat pusat

tingkat pusat, seperti MPR,

Mengenal

lembaga-

negara

dalam

eksekutif

pemerintahan

DPR, Presiden, MA, MK,

3.1.5 Menjelaskan tugas dan
wewenang lembaga eksekutif
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3.1.6

dan BPK dll.

Menjelaskan

Badan

Pemeriksaan Keuangan

b. Menyiapkan media Power Point yang berkaitan dengan lembaga eksekutif dan
lembaga BPK serta menyiapkan sumber belajar dan alat peraga.
c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar diskusi, dan lembar kerja
siswa.
d. Menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
3.2.2.2 Pelaksanaan tindakan
Tabel 3.4
Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi

Waktu

1. Pra kegiatan:

± 10 menit

a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Pengkondisian siswa biar tertib
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
e. Meminta siswa untuk bersikap khusuk
(menjaga keheningan) saat berdo’a
f. Melakukan presensi
2. Kegiatan awal:
a. Menarik perhatian siswa
b. Memotivasi siswa
c. Apersepsi dengan menanyakan, “kemarin
kita telah belajar tentang lembaga legislatif.
Sekarang kita akan belajar tentang lembaga
eksekutif.

Siapa

yang

pemerintahan Indonesia?”

tahu

kepala
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti

1. Guru menyajikan materi tentang lembaga- ± 40 menit
lembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat (lembaga eksekutif/ presiden dan wakil
presiden

serta

lembaga

BPK)

dengan

menggunakan media power point (Eksplorasi)
2. Guru menjelaskan materi tentang lembagalembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat. (Eksplorasi)
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi

tentang

lembaga-lembaga

negara

dalam susunan pemerintahan pusat yang
dijelaskan oleh guru menggunakan power
point. (Eksplorasi)
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan
media

power

point

yang

digunakan.

(Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang
berisi penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari
catatan-catatan kecil masing-masing anggota
kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan kembali materi yang telah
disampaikan guru berdasarkan Mind Mapping
yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

lain menyimak. (Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan
hasil

diskusi

dengan

kelompoknya.

(Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari
kelompok lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan

kepada

kelompok

yang

menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi yang belum
diketahui. (Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Kegiatan
Penutup

1. Guru melakukan refleksi

± 20 menit

2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remidial dan atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
5. Siswa

berdoa

dengan

kepercayaan masing-masing.
6. Salam

tenang

sesuai
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3.2.2.3 Observasi
Seperti pada siklus pertama, selama penelitian berlangsung peneliti
berkolaborasi dengan guru kelas melakukan pengamatam terhadap siswa dalam
kegiatan pembelajaran.
a. Melalui

lembar

pembelajaran.

observasi

Aspek

yang

untuk

mengamati

dinilai

adalah

aktivitas

guru

dalam

bagaimana

guru

dalam

menyampaikan pelajaran dan perilaku guru selama kegiatan pembelajaran
berlangsung
b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan pembelajaran.
c. Melalui lembar observasi,

peneliti mengamati suasana kelas pada saat

pembelajaran.
3.2.2.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus II.
b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus II.
c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus II.
d. Memperbaiki kelemahan untuk siklus III.
e. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III.
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3.2.3

Siklus Ketiga

3.2.3.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus ketiga adalah memperbaiki dan
menyempurnakan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus kedua. Dalam
tahap ini meliputi:
a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.
Tabel 3.5
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III
Siklus

III

Pembelajaran

3

Muatan

Standar

Pembelajaran

Kompetensi

PKn

Kompetensi Dasar

Indikator

3. Mengenal sistem

3.1 Mengenal lembaga-

3.1.7 Menyebutkan lembaga

pemerintahan

lembaga negara dalam

yudikatif

tingkat pusat

susunan
tingkat
MPR,

pemerintahan
pusat,
DPR,

seperti
Presiden,

MA, MK, dan BPK dll.

3.1.8 Menjelaskan tugas dan
wewenang

lembaga

yudikatif
3.1.9 Menjelaskan Komisi
Pemilihan Umum

b. Menyiapkan media Power Point yang berkaitan dengan lembaga yudikatif dan
lembaga KPU serta menyiapkan sumber dan alat peraga.
c. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis, lembar diskusi, dan lembar kerja
siswa.
d. Menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian untuk mengamati
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
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3.2.3.2 Pelaksanaan tindakan
Tabel 3.6
Pelaksanaan Tindakan Siklus III
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi
1. Pra kegiatan:

Waktu
± 10 menit

a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Pengkondisian siswa biar tertib
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
e. Meminta siswa untuk bersikap khusuk
(menjaga keheningan) saat berdo’a
f. Melakukan presensi
2. Kegiatan awal:
a. Menarik perhatian siswa
b. Memotivasi siswa
c. Apersepsi dengan menanyakan, “kemarin
kita telah belajar tentang lembaga legislatif
dan eksekutif. Sekarang kita akan belajar
tentang lembaga yudikatif dan KPU. Siapa
yang tahu apa itu KPU? Siapa yang tahu
tentang MA, MK, dan KY?”
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti

1. Guru menyajikan materi tentang lembaga- ± 40 menit
lembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat (lembaga yudikatif/ MA, MK, KY dan
lembaga KPU) dengan menggunakan media
power point (Eksplorasi)
2. Guru menjelaskan materi tentang lembagalembaga negara dalam susunan pemerintahan
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

pusat. (Eksplorasi)
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi

tentang

lembaga-lembaga

negara

dalam susunan pemerintahan pusat yang
dijelaskan oleh guru menggunakan power
point. (Eksplorasi)
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan
media

power

point

yang

digunakan.

(Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang
berisi penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari
catatan-catatan kecil masing-masing anggota
kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan kembali materi yang telah
disampaikan guru berdasarkan Mind Mapping
yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang
lain menyimak. (Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan
hasil

diskusi

dengan

kelompoknya.

(Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari
kelompok lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan

kepada

kelompok

yang

menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi yang belum
diketahui. (Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Kegiatan
Penutup

1. Guru melakukan refleksi

± 20 menit

2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remidial dan atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
5. Siswa

berdoa

dengan

tenang

sesuai

kepercayaan masing-masing.
6. Salam

3.2.3.3 Observasi
Seperti pada siklus pertama dan kedua, selama penelitian berlangsung
peneliti berkolaborasi dengan guru kelas melakukan pengamatam terhadap siswa
dalam kegiatan pembelajaran.
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a. Melalui lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran.
Aspek yang dinilai adalah bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran dan
perilaku guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung
b. Melalui lembar observasi aktivitas siswa, peneliti mengamati tingkah laku
siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai
adalah hasil pekerjaan tugas siswa serta perilaku siswa selama mengikuti
kegiatan pembelajaran.
c. Melalui lembar observasi,

peneliti mengamati suasana kelas pada saat

pembelajaran.
3.2.3.4 Refleksi
a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus III.
b. Mengevaluasi secara umum proses dan hasil pembelajaran siklus III.
c. Merencanakan perbaikan pembelajaran untuk mempertahankan mutu secara
berkelanjutan.
Jika hasil penelitian terkait keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa telah mencapai target sesuai dengan indikator keberhasilan, maka
penelitian ini diakhiri.

3.3 SUBYEK PENELITIAN
Subyek penelitian ini yaitu guru kelas IV dan seluruh siswa kelas IV SDN
Tugurejo 01 Kota Semarang, dengan jumlah siswa sebanyak 48 siswa, terdiri dari
24 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan.
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3.4 TEMPAT PENELITIAN
SD Negeri Tugurejo 01 Kota Semarang

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Keterampilan guru kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran PKn melalui model Mind Mapping berbantuan media Power
Point.
b. Aktivitas siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran PKn melalui model Mind Mapping berbantuan media Power
Point.
c. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang dalam
pembelajaran PKn melalui model Mind Mapping berbantuan media Power
Point.

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA
3.6.1

Sumber data

3.6.1.1 Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru dalam
pembelajaran PKn melalui model Mind Mapping berbantuan media Power Point.
3.6.1.2 Siswa
Sumber data siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang diperoleh
dari hasil observasi yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus

77

pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi dalam pembelajaran PKn melalui
model Mind Mapping berbantuan media Power Point.
3.6.2

Jenis Data

3.6.2.1 Data kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang berwujud bilangan, harganya
berubah-ubah atau bersifat variabel. Data ini diperoleh dari hasil menghitung atau
membilang serta hasil dari pengukuran. (Sudjana, 2005:4) sedangkan menurut
Sugiyono (2010:23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data
yang diangkakan (skoring).
Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan dengan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind Mapping
berbantuan media Power Point yang diperoleh dari tes tertulis.
3.6.2.2 Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang dikategorikan menurut lukisanyang
menunjukkan kualitas obyek yang dipelajari. (Sudjana, 2005:4) Menurut
Sugiyono (2010:23) data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau
gambar.
Data kualitatif dalam penelitian diperoleh dari data hasil observasi dengan
menggunakan lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa,
wawancara, dan angket dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
Mind Mapping berbantuan media Power Point.
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3.6.3

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

metode tes dan non tes.
3.6.3.1 Teknik Tes
Poerwanti (2008:4-3) Tes adalah adalah himpunan pertanyaan yang harus
dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih/ ditanggapi, atau tugas-tugas
yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek
tertentu dari peserta tes. Widoyoko (2012:50) tes merupakan salah satu alat untuk
mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Karakteristik objek dapat
berupa keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, maupun bakat, baik yang
dimiliki oleh individu maupun kelompok.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka tes dalam penelitian ini
digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran siswa dalam mata pelajaran
PKn.
3.6.3.2 Teknik Non tes
Metode non tes yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
a. Metode Observasi
Observasi merupakan salah satu bentuk teknik non tes yang biasa
dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara
langsung, saksama, dan sistematis (Hamdani, 2011:317). Metode observasi dalam
penelitian ini digunakan untuk menilai aktivitas siswa dan keterampilan guru
dalam pembelajaran PKn menggunakan model Mind Mapping berbantuan media
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Power Point. Instrumen yang digunakan pada metode ini adalah lembar
pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa.
b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data,
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb. (Arikunto, 2006:130).
Model dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan data tentang:
1) Nilai sebelum diadakan tindakan (pra PTK).
2) Keterampilan guru dalam pembelajaran.
3) Aktivitas siswa dalam pembelajaran.
c. Wawancara
Widoyoko (2012:40) wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau
dialog secara lisan antara pewawancara (interview) dengan responden atau orang
yang diinterviu (interview) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan peneliti.
Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi
langsung dari guru tentang pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model
Mind Mapping berbantuan media Power Point.
d. Angket
Widoyoko

(2012:33)

Angket

atau

kuesioner

merupakan

metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan
atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan
permintaan pengguna.

80

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi
langsung dari siswa tentang pelaksanaan pembelajaran PKn menggunakan model
Mind Mapping berbantuan media Power Point.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan adalah:
3.7.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean, median,
modus, nilai terendah, dan nilai tertinggi dan ketuntasan belajar secara individual
maupun secara klasikal, dan ditampilkan dalam bentuk persentase.
Analisis tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah proses
belajar mengajar berlangsung

pada

setiap siklusnya. Adapun rumus yang

digunakan sebagai berikut:
3.7.1.1 Menentukan Mean atau Nilai Rata-Rata Kelas
Menentukan mean atau nilai rata-rata kelas dianalisis dengan rumus:
Mean =
Keterangan:
Mean = nilai rata-rata kelas
∑X = jumlah semua nilai siswa
∑N = jumlah siswa
(Aqib: 2014)
3.7.1.2 Menentukan Ketuntasan Belajar
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Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan
dalam pembelajaran. Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan
belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas,
dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.7
Kriteria Ketuntasan Klasikal dan Individual KKM SDN Tugurejo 01

Kriteria Ketuntasan Klasikal

Kriteria Ketuntasan Individual

Kualifikasi

≥75%

≥ 70

Tuntas

˂75%

˂ 70

Tidak Tuntas

Sumber : KKM SDN Tugurejo 01 Kota Semarang TA. 2014/2015
Penyajian data disajikan dengan membuat distribusi frekuensi. Menurut
Arikunto (2007:294) langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi
tersebut adalah :
a. Mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah
b. Menentukan rentangan nilai yaitu mengurangkan nilai paling rendah dari
nilai paling tinggi.
c. Menentukan banyaknya kelas.
d. Membuat distribusi frekuensi dengan lebar kelas dan banyaknya kelas
interval.
e. Memasukkan setiap nilai ke dalam interval.
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Adapun untuk menentukan Kriteria Keruntasan hasil belajar siswa
tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :
Rentang (r) = nilai tertinggi – nilai terendah
Dengan K = 3 (menggunakan 3 kriteria yaitu sangat baik, baik, dan cukup)
Panjang kelas (i) =
Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa kriteria hasil belajar
dalam penelitian ini dengan skor maksimal adalah 100 dan skor minimal adalah
70, adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8
Kategori Hasil Belajar dalam Penelitian
Kriteria Hasil Belajar
Kategori

Kualifikasi

86 – 100

Sangat Baik

Tuntas

76 – 85

Baik

Tuntas

70 – 75

Cukup

Tuntas

0 – 69

Kurang

Tidak Tuntas

(Lebar Interval Nilai)

Sedangkan kriteria ketuntasan belajar klasikal dalam penelitian ini adalah
≥ 80% dari seluruh siswa kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang.
Untuk

mengetahui

persentase

menggunakan rumus sebagai berikut:

ketuntasan

belajar

klasikal,
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(Aqib,2014)
3.7.2 Data Kualitatif
Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran, catatan
lapangan, dan wawancara dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
Mind

Mapping

berbantuan

media

Power

Point,

dianalisis

dengan

mengorganisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi
fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif
dalam penelitian ini berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas
siswa, serta hasil belajar siswa pada ranah kognitif diorganisasikan ke dalam
kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang sesuai dengan skor yang telah
ditetapkan. Adapun kriteria penilaian terhadap pencapaian masing-masing
indicator yaitu:
a. Mendapat skor nol bila tidak ada deskriptor yang muncul.
b. Mendapat skor satu bila satu deskriptor muncul.
c. Mendapat skor dua bila dua deskriptor muncul.
d. Mendapat skor tiga bila tiga deskriptor muncul.
e. Mendapat skor empat bila empat deskriptor muncul.
Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan
kriteria berupa skor maksimum dan skor minimum yang akan dijadikan patokan
dalam melakukan penilaian selanjutnya.. Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9)
langkah-langkah pengolahan data skor dapat dilakukan sebagai berikut:

84

a. Menentukan skor terendah
b. Menentukan skor tertingi
c. Mencari median (nilai tengah)
Untuk menentukan median, digunakan rumus:

Median =

d. membagi rentang nilai menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan
kurang.
Untuk membagi banyak data menjadi 4 sama banyak digunakan rumus
kuartil. Menurut Herrhyanto (2008:5.3) nilai-nilai kuartil dapat membagi 4
samabanyak terhadap banyak data. Dengan demikian, akan terdapat kuartil
pertama (K1), kuartil kedua (K2), dan kuartil ketiga (K3)
n1

, n2
k1

, n3
k2

, n4
k3

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa, banyak data yang
terletak di bawah K1 = n1. Banyak data yang terletak di antara K1 dan K2 = n2.
Banyak data yang yang terletak diantara K2 dan K3 = n3, sedangkan banyak data
yang terletak di atas K3 = n4, dimana n1 = n2 = n3 = n4.
Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
n = ( T- R) + 1
Keterangan:
R = skor terendah

85

T = skor tertinggi
n = banyaknya skor
Menurut Herrhyanto (2008:6.4-6.5), untuk menentukan kuartil digunakan
rumus sebagai berikut:
1) Q1 = kuartil pertama
Letak Q1 =
2)

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

Q2 = median
Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap.

3)

Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (n +2 ) untuk data genap atau Q3 =

4)

(n + 1) untuk data ganjil.

Q4= kuartil keempat = T
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam

tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut:
Tabel 3.9
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Kriteria Ketuntasan

Kategori

Kualifikasi

K3< skor ≤ T

Sangat Baik

Tuntas

K2< skor ≤ K3

Baik

Tuntas

K1< skor ≤ K2

Cukup

Tidak Tuntas

R ≤ skor ≤ K1

Kurang

Tidak Tuntas
(Poerwanti dkk, 2008:6.9)
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Keterangan:
T = nilai tertinggi
R = nilai terendah
K1 = nilai kuartil 1
K2 = nilai kuartil 2
K3 = nilai kuartil 3
Dari hasil perhitungan yang dipaparkan, maka didapatkan klasifikasi
tingkatan nilai pada aktivitas siswa dan keterampilan guru sebagai berikut:
Jumlah indikator keterampilan guru adalah 10. Skor maksimum untuk tiap
indikator keterampilan guru adalah 4, sedangkan untuk nilai minimal indikatornya
adalah 0. Sehingga berdasarkan rumus diatas didapatkan klasifikasi tingkatan nilai
pada keterampilan guru sebagai berikut:
Tabel 3.10
Klasifikasi tingkatan nilai pada keterampilan guru
Skor

Kategori

32 ˂ skor ≤ 40

Sangat baik

21 ˂ skor ≤ 32

Baik

11 ˂ skor ≤ 21

Cukup

0 ˂ skor ≤ 11

Kurang

Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 13. Skor maksimum untuk tiap
indikator keterampilan guru adalah 4, sedangkan untuk nilai minimal indikatornya
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adalah 0. Sehingga berdasarkan rumus diatas didapatkan klasifikasi tingkatan nilai
pada keterampilan guru sebagai berikut:
Tabel 3.11
Klasifikasi tingkatan nilai pada aktivitas siswa
Skor

Kategori

41 < skor ≤ 52

Sangat Baik

27 < skor ≤ 41

Baik

14 < skor ≤ 27

Cukup

0 ≤ skor ≤ 14

Kurang

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Power Point dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN Tugurejo 01
Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind
Mapping berbantuan media Power Point meningkat dengan kategori sekurangkurangnya baik (21˂skor≤32).
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind
Mapping berbantuan media Power Point meningkat dengan kategori sekurangkurangnya baik (27<skor≤41).
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c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model Mind Mapping
berbantuan media Power Point mengalami ketuntasan belajar individual
sebesar 76-85 dengan kategori baik dan ketuntasan klasikal ≥80%.

BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran PKn melalui model
pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Power Point terhadap
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa diperoleh data sebagai
berikut:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
Mind Mapping berbantuan media Power Point meningkat. Pada siklus I
perolehan jumlah skor yaitu 26 dengan kategori baik. Pada siklus II lebih
meningkat dengan jumlah skor 30 yang termasuk dalam kategori baik. Dan
pada siklus III lebih meningkat dengan jumlah skor 35 dengan kategori sangat
baik, dan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran Mind
Mapping berbantuan media Power Point meningkat. Perolehan jumlah ratarata skor pada siklus I yaitu 26,42 dengan kategori cukup, pada siklus II
dengan jumlah rata-rata skor 33,375 yang masuk dalam kategori baik, dan
pada siklus III lebih meningkat dengan jumlah rata-rata skor 34,44 yang
masuk dalam kategori baik dan telah mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan.
c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran
Mind Mapping berbantuan media Power Point meningkat. Hal ini dapat

192

193

dilihat pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 70,63 dengan ketuntasan belajar
64,58%, pada siklus II diperoleh rata-rata 70,83 dengan ketuntasan belajar
75% dan pada siklus III diperoleh rata-rata 81,04 dengan ketuntasan belajar
85,4%, dan telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.

5.2. Saran
Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian tindakan kelas pada
siswa kelas IV SD Negeri Tugurejo 01 Kota Semarang, peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
a. Guru diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran Mind Mapping
berbantuan media Power Point sehingga keterampilan guru dapat meningkat
dan menunjang keprofesionalan guru.
b. Dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media
Power Point, siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuannya sendiri
sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat.
c. Sekolah diharapkan senantiasa memberi bimbingan untuk menerapkan model
pembelajaran

Mind

mengembangkan

Mapping

model

serta

berbantuan
media

meningkatkan nilai akreditasi di sekolah.

media

Power

pembelajaran

Point

sehingga

dan
dapat
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LAMPIRAN 2

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui Model Mind Mapping
Berbantuan Media Power Point pada Kelas IV SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

No.
1.

Variabel

Indikator

Sumber/
Data

Keterampilan 1. Mengkondisikan siswa 1. Guru
guru dalam
agar
siap
dan 2. Foto
pembelajaran
termotivasi
dalam
PKn melalui
mengikuti pelajaran;
model mind 2. Menyampaikan tujuan
mapping
pembelajaran;
berbantuan
3. Menjelaskan
materi
media power
menggunakan
media
point.
power point;
4. Memberikan pertanyaan
kepada siswa tentang
materi
yang
sudah
dijelaskan;
5. Membimbing
siswa
untuk membuat catatancatatan kecil dari materi
yang sudah dijelaskan;
6. Membentuk kelompok;
7. Membimbing
siswa
untuk
berdiskusi
membuat mind mapping
dari catatan-catatan kecil
yang sudah dibuat;
8. Membimbing
siswa
dalam menyampaikan
hasil diskusi sesuai
dengan mind mapping
yang sudah dibuat;
9. Memberikan
penghargaan
(penguatan)
terhadap
hasil mind mapping

Alat/
Instrumen
1. Lembar
observasi
2. Dokumentasi
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No.

2.

Variabel

Aktivitas
siswa dalam
pembelajaran
PKn melalui
model mind
mapping
berbantuan
media power
point.

Indikator

Sumber/
Data

Alat/
Instrumen

siswa;
10. Menutup
pelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan;
1. Kesiapan siswa dalam 1. Siswa 1. Lembar
mengikuti pembelajaran 2. Foto
observasi
(emosional activites)
2. Dokumentasi
2. Memperhatikan
penjelasan guru tentang
tujuan
pembelajaran
yang ingin dicapai
(visual activities dan
listening activities)
3. Memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi pelajaran (visual
activities dan listening
activities)
4. Memperhatikan media
power
point
yang
ditampilkan guru dalam
pembelajaran
(visual
activities)
5. Membuat
catatancatatan kecil ketika
memperhatikan materi
yang disampaikan guru
(writing activities)
6. Melaksanakan
pembelajaran
secara
mandiri dan kelompok
(listening,
writing,
mental,
dan
oral
activities)
7. Membuat
mind
mapping dari catatancatatan kecil yang telah
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No.

3.

Variabel

Hasil belajar
siswa dalam
pembelajaran
PKn melalui
model mind
mapping
berbantuan
media power
point

Indikator

Sumber/
Data

dibuat
(drawing
activities)
8. Menyampaikan
hasil
diskusi
kelompok
sesuai mind mapping
yang telah dibuat (oral
activities dan mental
activities)
9. Menanggapi
hasil
diskusi dari kelompok
lain (oral activities dan
mental activities)
10. Mampu
memberikan
jawaban
terhadap
pertanyaan
yang
diberikan dalam diskusi
(mental activities)
11. Mengajukan pertanyaan
(oral activities)
12. Mengerjakan LKS dan
soal evaluasi (writing
activities)
13. Refleksi terhadap hasil
pembelajaran
(oral
activities dan mental
activities)
1. Menjelaskan pengertian Siswa
pemerintahan dan sistem
pemerintahan
2. Menyebutkan lembaga
legislatif
3. Menjelaskan tugas dan
wewenang
lembaga
legislatif
4. Menyebutkan lembaga
eksekutif
5. Menjelaskan tugas dan

Alat/
Instrumen

1. Lembar tes
evaluasi
2. LKS
3. Penilaian diri
4. Dokumentasi
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No.

Variabel

Indikator

6.
7.

8.
9.

wewenang
lembaga
eksekutif
Menyebutkan lembaga
yudikatif
Menjelaskan tugas dan
wewenang
lembaga
yudikatif
Menjelaskan
Badan
Pemeriksaan Keuangan
Menjelaskan
Komisi
Pemilihan Umum

Sumber/
Data

Alat/
Instrumen
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LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENELITIAN
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
Siklus ....
Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ II

Hari/ Tanggal

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

Guru

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

Materi

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

Petunjuk:
1.

Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!

2.

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tampak!

3.

Kriteria penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)

No
1.

Indikator

Cek (√)

Deskriptor

Mengkondisikan a. Memberikan
salam
siswa agar siap
masuk kelas
dan termotivasi
dalam mengikuti b. Mengatur siswa duduk
dikursinya
pelajaran

ketika

c. Menanyakan kehadiran siswa
d. Memberikan motivasi agar
siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran

Skor
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No
2.

Indikator
Menyampaikan
tujuan
pembelajaran

Cek (√)

Deskriptor
a. Menyampaikan
pembelajaran

tujuan

b. Tujuan pembelajaran sesuai
dengan materi yang akan
diajarkan
c. Mengajukan pertanyaan untuk
menggali pengetahuan siswa
d. Tujuan pembelajaran
disampaikan dengan jelas

3.

Menjelaskan
a. Menyiapkan media power point
materi dengan
yang sesuai dengan materi
menggunakan
media
power b. Media power point yang
digunakan dapat membantu
point
memahami materi
c. Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri
d. Menyampaikan materi dengan
bahasa yang mudah dipahami

4.

Memberikan
a. Memberikan pertanyaan kepada
pertanyaan
siswa secara jelas
kepada
siswa
tentang materi b. Memberikan pertanyaan yang
dapat memberikan acuan
yang
sudah
dijelaskan
c. Pertanyaan sesuai materi
d. Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan interaksi
antar siswa

5.

Membimbing
a. Memberikan penjelasan tentang
siswa
untuk
materi yang penting

Skor
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No

Indikator

Deskriptor

membuat
b. Mengarahkan siswa untuk
catatan-catatan
membuat catatan kecil
kecil dari materi
yang
sudah c. Memberikan dorongan siswa
agar membuat catatan kecil
dijelaskan
d. Memberikan penguatan kepada
siswa untuk percaya diri dalam
membuat catatan kecil
6.

Membentuk
kelompok

a. Membentuk kelompok secara
heterogen
b. Membimbing kelompok untuk
mengerjakan tugas mereka
c. Memberikan penjelasan cara
mengerjakan tugas mereka
d. Mengarahkan siswa supaya
bekerja sama dengan kelompok
mereka

7.

Membimbing
a. Mengarahkan pembagian tugas
siswa
untuk
tiap siswa dalam kelompok
berdiskusi
membuat mind b. Memberikan umpan pertanyaan
agar siswa mau berpendapat
mapping
dari
catatan-catatan
c. Memberikan dorongan siswa
kecil yang sudah
agar berpendapat dalam diskusi
dibuat
d. Memberikan penguatan pada
siswa untuk percaya diri dalam
berpendapat

8.

Membimbing
a. Membimbing siswa secara
siswa
dalam
berkelompok
menyampaikan
hasil
diskusi b. Mengamati dan membimbing
seluruh kelompok
sesuai dengan

Cek (√)

Skor
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No

Indikator

Cek (√)

Deskriptor

mind mapping c. Membimbing siswa dalam
yang
sudah
mempresentasikan hasil
dibuat
diskusinya
d. Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
kelompok lain
9.

Memberikan
a. Melakukan refleksi terhadap
penghargaan
hasil kerja siswa dengan jelas
(penguatan)
terhadap hasil b. Merefleksi hasil kerja siswa dan
menyesuaikannya dengan materi
mind mapping
siswa
c. Memberikan umpan balik
d. Memberikan penghargaan
kepada siswa

10.

Menutup
pelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan

a. Menyimpulkan
sudah dipelajari

materi

yang

b. Melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang sudah
dilaksanakan
c. Memberikan soal evaluasi
d. Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor
Kategori

Semarang,
Observer

Februari 2015

...........................................

Skor
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
Siklus ....
Nama Siswa :
Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas

: IV

Hari/ Tanggal :
Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tampak!
3. Kriteria penilaian:
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. Mempersiapkan perlengkapan
belajar
b. Duduk di tempat duduknya
masing-masing
c. Duduk dengan tenang
d. Memperhatikan guru

2.

Memperhatikan
penjelasan guru
tentang tujuan
pembelajaran yang
ingin dicapai

a. Mendengarkan penjelasan guru
b. Tidak mengobrol dengan teman
ketika guru memberikan
penjelasan
c. Mampu menanggapi pertanyaan
spontan guru

Cek (√) Skor
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No

Indikator

Deskriptor
d. Tidak bermain sendiri saat guru
menyampaikan tujuan
pembelajaran

3.

Memperhatikan
penjelasan guru
tentang materi
pelajaran

a. Memperhatikan penjelasan guru
b. Tidak mengobrol dengan teman
ketika guru memberi penjelasan
c. Mampu menjawab pertanyaan
spontan dari guru
d. Tidak bermain sendiri saat
pelajaran

4.

Memperhatikan
media power point
yang ditampilkan
guru dalam
pembelajaran

a. Mengamati power point
b. Menanggapi pertanyaan dari guru
c. Bertanya kepada guru
d. Mendengarkan penjelasan guru

5.

Membuat catatan- a. Mengamati materi
catatan kecil ketika
b. Mendengarkan penjelasan guru
memperhatikan
materi yang
c. Memahami materi
disampaikan guru
d. Membuat catatan kecil

6.

Melaksanakan
pembelajaran
secara mandiri dan
kelompok

a. Berdiskusi dalam kelompok
b. Menanggapi pertanyaan dari
siswa lain
c. Menanggapi pendapat dari siswa
lain
d. Mencatat hasil diskusi

7.

Membuat mind
mapping dari
catatan-catatan

a. Mengamati media
b. Membuat catatan kecil

Cek (√) Skor
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No

Indikator
yang sudah dibuat

Deskriptor
c. Memahami materi
d. Membuat mapping

8.

Menyampaikan
a. Menggunakan kalimat yang baik
hasil diskusi
dalam menyampaikan
kelompok sesuai
mind mapping yang b. Mempresentasikan hasil diskusi
sudah dibuat
c. Mempresentasikan dengan
bersemangat
d. Jelas dan mudah dipahami siswa
lain

9.

Menanggapi hasil
diskusi dari
kelompok lain

a. Memperhatikan presentasi
kelompok lain
b. Memperhatikan pertanyaan atau
jawaban dari kelompok lain
c. Mengajukan pertanyaan kepada
kelompok presentasi
d. Memberikan tepuk tangan
terhadap presentasi kelompok lain

10. Mampu
memberikan
jawaban terhadap
pertanyaan yang
diberikan dalam
diskusi

a. Memperhatikan masalah yang
disajikan guru
b. Mampu memberikan jawaban
dengan cepat
c. Jawaban yang disampaikan sesuai
dengan masalah yang disajikan
d. Menyampaikan jawaban dengan
bahasa yang santun

11. Mengajukan
pertanyaan

a. Mengangkat tangan sebelum
bertanya
b. Mengajukan pertanyaan sesuai

Cek (√) Skor
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No

Indikator

Cek (√) Skor

Deskriptor
dengan materi
c. Mengajukan pertanyaan lebih dari
dua kali
d. Pertanyaan menarik siswa lain
untuk menanggapi

12. Mengerjakan LKS
dan soal evaluasi

a. Tidak mencontek
b. Mengerjakan tugas tepat waktu
c. Mengerjakan tugas dengan
bersemangat
d. Tidak mengganggu siswa lain

13. Refleksi terhadap
hasil pembelajaran

a. Menjawab pertanyaan guru
b. Bertanya tentang hal yang belum
diketahui
c. Menyimpulkan pembelajaran
d. Mengaitkan materi dengan
kehidupan sehari-hari
Jumlah Skor
Kategori

Semarang,
Observer

Februari 2015

............................................
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LEMBAR ANGKET SISWA
Siklus ....
Nama
Kelas
Semester
Waktu penilaian

: ………………………………….
: ………………………………….
: ………………………………….
: ………………………………….

Petunjuk : Beri tanda cek (√) pada kolom yang sesuai !
No

PERTANYAAN

YA

1

Apakah kalian senang dengan pembelajaran PKn yang
telah kita lakukan?

2

Apakah media pembelajaran yang ditampilkan guru
menarik?

3

Apakah kalian mudah
pembelajaran PKn tadi?

4

Apakah sekarang kamu
pembelajaran PKn?

5

Apakah model pembelajaran Mind Mapping ini mudah
untuk dilakukan?

6

Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti ini
lagi?

memahami

lebih

materi

semangat

pada

mengikuti

Jumlah
Persentase

Semarang,

Februari 2015

Siswa

..............................................

TIDAK
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LEMBAR WAWANCARA GURU
Selama Pembelajaran PKn Melalui Model Mind Mapping Berbantuan Media
Power Point SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Sekolah
: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang
Hari/Tanggal : ............................................
Guru
: ............................................
Pertanyaan:
1. Bagaimana pendapat Bapak dengan pembelajaran PKn menggunakan
model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media Power Point yang
baru saja dilaksanakan?
........................................................................................................................
..................................................................................................................
2. Apakah menurut Bapak model pembelajaran Mind Mapping berbantuan
media Power Point yang baru saja dilaksanakan, cocok diterapkan pada
pembelajaran PKn?
........................................................................................................................
..................................................................................................................
3. Apakah menurut Bapak model pembelajaran Mind Mapping berbantuan
media Power Point yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan
aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn?
........................................................................................................................
..................................................................................................................
4. Apakah menurut Bapak model pembelajaran Mind Mapping berbantuan
media Power Point yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan
keterampilan guru dalam pembelajaran PKn?
........................................................................................................................
..................................................................................................................
5. Apakah menurut Bapak model pembelajaran Mind Mapping berbantuan
Media Power Point yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn?
........................................................................................................................
..................................................................................................................
Semarang,

Februari 2015

Interviewer

..............................................

212

LAMPIRAN 4
PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS SIKLUS I
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

: IV (Empat) / 2

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

Kompetensi
Dasar
3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara dalam
susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK,dll.

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

3.1.1
1. Pengertian 1. Guru menyajikan materi tentang lembaga-lembaga 2 jam
Menjelaskan
pemerintah
negara dalam susunan pemerintahan pusat (MPR, DPR, pelajaran.
pengertian
an dan
dan DPD) dengan menggunakan media power point
pemerintahan
sistem
(Eksplorasi)
dan sistem
pemerintah 2. Guru menjelaskan materi tentang lembaga-lembaga
pemerintahan
an
negara dalam susunan pemerintahan pusat. (Eksplorasi)
2. Lembaga- 3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi
3.1.2
lembaga
tentang lembaga-lembaga negara dalam susunan
Menyebutkan
legislatif
pemerintahan pusat yang dijelaskan oleh guru
lembaga
3. Tugas dan
menggunakan power point. (Eksplorasi)
legislatif
wewenang 4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan media
lembaga
power point yang digunakan. (Eksplorasi)
3.1.3
legislatif
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
Menjelaskan
penjelasan guru. (Elaborasi)
tugas dan

Penilaian
Tes
tertulis
(pilihan
ganda,
isian
singkat,
uraian)

Sarana dan
Sumber
1. BSNP.2006.
Standar isi
untuk SD/MI.
Jakarta:
Depdiknas
2. Ningsih, Rini.
2007. PKn
Pendidikan
Kewarganegar
aan 4 Kelas 4
SD. Jakarta:
Yudhistira.
3. Bestari,
Prayoga. 2008.
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Kompetensi
Dasar

Indikator
wewenang
lembaga
legislatif

Materi

Kegiatan Pembelajaran
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat
Mind Mapping (peta pikiran) dari catatan-catatan kecil
masing-masing anggota kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menjelaskan
kembali materi yang telah disampaikan guru
berdasarkan Mind Mapping yang telah dibuat.
Sementara itu anggota yang lain menyimak.
(Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan hasil
diskusi dengan kelompoknya. (Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari kelompok
lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada
siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi tanggapan
kepada kelompok yang menyampaikan penjelasannya.
(Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada kelompok
yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada
siswa. (Konfirmasi)

Alokasi
Waktu

Penilaian

Sarana dan
Sumber
Pendidikan
Kewarganegar
aan: menjadi
warga negara
yang baik 4 :
untuk kela IV
SD/MI.
Jakarta:
Depdiknas.
4. Sarjan. 2008.
Pendidikan
Kewarganegar
aan: bangga
menjadi insan
pancasila 4
untuk SD/MI
Kelas IV.
Jakarta:
Depdiknas
5. Dewi, Ressi
Kartika. 2008.
Pendidikan
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum diketahui.
(Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi yang
telah dilaksanakan bersama.

Alokasi
Waktu

Penilaian

Sarana dan
Sumber
Kewarganegar
aan 4 untuk SD
& MI Kelas IV.
Jakarta:
Depdiknas
6. Pengalaman
siswa
7. Sumber lain
yang relevan.

Karakter yang diharapkan: Disiplin (Discipline), Teliti (Carefulness), Percaya Diri (Confidence), Tanggung Jawab (Responsibility), Kerjasama
(cooperation)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

-

Kelas

: IV (Empat)

Semester

: 2 (Dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (2 pertemuan)

Standar Kompetensi
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

-

Kompetensi Dasar
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan
tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.

-

Indikator
3.1.1 Menjelaskan pengertian pemerintahan dan sistem pemerintahan
3.1.2 Menyebutkan lembaga legislatif
3.1.3 Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga legislatif

-

Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pemerintahan dan sistem
pemerintahan melalui membaca buku dengan baik
2. Siswa dapat menyebutkan lembaga legislatif melalui pengamatan
media pembelajaran dengan benar
3. Siswa dapat menjelaskan tugas dan wewenang lembaga legislatif
melalui membaca buku dengan benar
Karakter siswa yang diharapkan:
1. Konsep: sistem pemerintahan tingkat pusat
2. Nilai: demokratis
3. Moral: taat hukum dan mematuhi hak serta kewajiban
4. Perilaku: menjadi warga negara yang baik
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-

Materi Ajar
1. Pengertian pemerintahan dan sistem pemerintahan
2. Lembaga legislatif
3. Tugas dan wewenang lembaga legislatif

-

Metode dan Model Pembelajaran
Metode Pembelajaran:
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan
4. Tanya Jawab
Model Pembelajaran: Mind Mapping

-

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi
3. Pra kegiatan:
a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Pengkondisian siswa biar tertib
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
e. Meminta siswa untuk bersikap khusuk
(menjaga keheningan) saat berdo’a
f. Melakukan presensi
4. Kegiatan awal:
a. Menarik perhatian siswa
b. Memotivasi siswa
c. Apersepsi dengan menanyakan, “siapa
yang suka menonton berita? siapa yang
tahu nama presiden kita? siapa yang tahu
tentang lembaga DPR? Siapa yang tahu
tentang lembaga MPR? siapa yang tahu
tentang pemerintahan Indonesia?”

Waktu
± 10 menit
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti

1. Guru menyajikan materi tentang lembaga- ± 40 menit
lembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat (MPR, DPR, dan DPD) dengan
menggunakan media power point (Eksplorasi)
2. Guru menjelaskan materi tentang lembagalembaga negara dalam susunan pemerintahan
pusat. (Eksplorasi)
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi

tentang

lembaga-lembaga

negara

dalam susunan pemerintahan pusat yang
dijelaskan oleh guru menggunakan power
point. (Eksplorasi)
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan
media

power

point

yang

digunakan.

(Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang
berisi penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari
catatan-catatan kecil masing-masing anggota
kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan kembali materi yang telah
disampaikan guru berdasarkan Mind Mapping
yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang
lain menyimak. (Eksplorasi)
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan
hasil

diskusi

dengan

kelompoknya.

(Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari
kelompok lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan

kepada

kelompok

yang

menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi yang belum
diketahui. (Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Kegiatan

1. Guru melakukan refleksi

± 20 menit

Penutup

2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remidial dan atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
5. Siswa

berdoa

dengan

kepercayaan masing-masing.
6. Salam

tenang

sesuai
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-

Sumber dan Media Belajar
5. Sumber Belajar:
1. BSNP.2006. Standar isi untuk SD/MI. Jakarta: Depdiknas
2. Ningsih, Rini. 2007. PKn Pendidikan Kewarganegaraan 4 Kelas 4
SD. Jakarta: Yudhistira.
3. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: menjadi
warga negara yang baik 4 : untuk kela IV SD/MI. Jakarta:
Depdiknas.
4. Sarjan. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: bangga menjadi
insan pancasila 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
5. Dewi, Ressi Kartika. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk
SD & MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
6. Pengalaman siswa
7. Sumber lain yang relevan.
6. Media Belajar:
1. Power point
2. Kertas manila
3. Spidol warna

-

Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes awal

: ada (dalam apersepsi)

b. Tes dalam proses : ada (diskusi kelompok)
c. Tes akhir

: ada (soal evaluasi)

2. Jenis Penilaian
a.

Tes perbuatan (unjuk kerja)

b.

Tes tertulis

3. Bentuk Penilaian
a. Pilihan Ganda
b. Isian singkat
c. Uraian
4. Alat Penilaian : soal-soal (terlampir)
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Lampiran
1. Materi Pembelajaran
2. Media Pembelajaran
3. Lembar Kerja Siswa
4. Kisi-kisi Soal
5. Soal Evaluasi
6. Kunci Jawaban
7. Skor Penilaian
8. Sintak Pembelajaran
Semarang,
Kolaborator

Februari 2015

Guru

ALFIS NURMA TAFIDA

SUKARDIYONO, S.Pd.

NIM 1401411590

NIP 196101021988061001
Mengetahui,
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LAMPIRAN
Materi Pembelajaran
1. Pengertian Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah
berasal dari kata perintah. Menurut KBBI, kata-kata tersebut mempunyai arti
antara lain sebagai berikut:
a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan
sesuatu.
b. Pemerintah adalah sekelompok orang atau badan tertinggi yang secara
bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengatur kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.
c. Pemerintahan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memerintah.
Berdasarkan Hukum Tata Negara Republik Indonesia (UUD 1945),
pemerintah adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri
negara. Sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang
utuh dari komponen-komponen pemerintahan, yaitu lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Pada praktiknya, lembaga legislatif membentuk
suatu sistem tersendiri, demikian pula lembaga eksekutif dan yudikatif.
Ketiga lembaga tersebut saling berhubungan dengan mengikuti suatu pola,
tatanan, dan norma tertentu. Semua itu dibuat dalam rangka mencapai tujuan
pemerintahan negara. Selain itu untuk menyelenggarakan pemerintahan di
Indonesia memerlukan lembaga-lembaga negara yang mempunyai tugas dan
wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki
arti sempit dan luas sebagai berikut:
a. Pemerintah menurut arti sempit adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh lembaga eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai
tujuan pemerintahan negara.
b. Pemerintah menurut arti luas adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai
tujuan pemerintahan negara.
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Lembaga-lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Pusat
Setiap negara mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan sendiri sendiri. Ada yang berbentuk kerajaan dan ada pula yang berbentuk republik.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. Sedangkan sistem pemerintahan suatu negara disesuaikan dengan
kondisi negara masing-masing. Untuk menyelenggarakannya, dibentuklah
lembaga negara di Indonesia, yaitu:
2. Lembaga Legislatif beserta Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan
membentuk undang-undang dan membuat hukum. Lembaga ini terdiri atas
DPR, MPR, dan DPD.
Kekuasaan legislatif di Indonesia berada di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Susunan anggota MPR terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara.
Lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara. Susunan MPR terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, sebelumnya
perhatikanlah perubahan susunan pemerintahan pusat sebelum dan
sesudah perubahan (amandemen) UUD 1945 berikut ini.
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Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada
saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. MPR bersidang
sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Tugas dan Wewenang Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai berikut:
1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan
umum dalam sidang paripurna MPR.
3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa
jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang
paripurna MPR.
4) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya.
5) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa
jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa perubahan
terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu
berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang, dan
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pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan
sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya
seperti presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undangundang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR
terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih
berdasarkan hasil pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang.
Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada
saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan
umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung memilih
anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang
menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
rakyat Indonesia.
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai
berikut:
1) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
2) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah
pengganti undang- undang;
3) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang
diajukan DPD;
4) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5) menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
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Selain Tugas dan Wewenang, DPR juga mempunyai hak-hak yang
terdapat dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
a) Hak Interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada
presiden.
b) Hak Angket yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas
suatu kebijaksanaan presiden/ pemerintah.
c) Hak menyampaikan pendapat.
d) Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat.
e) Hak Imunitas, yaitu hak untuk membicarakan atau menyatakan secara
tertulis segala hal di dalam lembaga tanpa boleh dituntut di muka
pengadilan.
f) Hak mengajukan usul RUU.
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga baru
setelah adanya perubahan UUD 1945. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan
umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat
orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota
DPR.
Tugas dan Wewenang DPD adalah sebagai berikut:
1) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi.
2) Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pelaksanaan

otonomi

daerah,

hubungan

pusat

dan

daerah

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
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3) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam,
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
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Media Pembelajaran
1. Power Point tentang sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan,
lembaga legislatif

2. Mind Mapping
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Lembar Kerja Siswa
Buatlah Mind Mapping (peta pikiran) dari catatan-catatan kecil yang sudah kalian
buat! (Mind Mapping berisi tentang lembaga negara legislatif beserta tugas dan
wewenangnya)
Diskusikan dengan kelompok kalian!
Tuliskan anggota kelompok kalian dibawah ini!
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Kisi – Kisi Soal
No

KD

1.

3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara dalam
susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK, dll.

Indikator

Materi

3.1.1 Menjelaskan 1. Pengertian
pengertian
pemerintah
pemerintahan dan
an dan
sistem
sistem
pemerintah
pemerintahan
an
3.1.2
2. Lembaga
Menyebutkan
legislatif
lembaga legislatif 3. Tugas dan
wewenang
lembaga
legislatif

3.1.3 Menjelaskan
tugas dan
wewenang
lembaga legislatif

Ranah
Kognitif
C2

C1

Teknik
Penilaian
Tes
tertulis

No
Soal
1
(uraian)
, 5-6,
10
(isian
singkat)
1-8, 10
(pilihan
ganda),
1-4, 8-9
(isian
singkat
3-5
(uraian)

C2
9
(pilihan
ganda),
2,7
(isian
singkat)
,2
(uraian)
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Soal Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai
jawaban yang paling tepat!
1. Sebelum perubahan UUD 1945, lembaga tertinggi negara Indonesia
adalah . . . .
a. Presiden
b. DPR
c. MPR
d. Rakyat
2. Anggota DPR dipilih melalui ….
a. Pilkada
b. Pemilu
c. partai politik
d. rakyat
3. Jumlah anggota DPR adalah ….
a. 450 orang
b. 550 orang
c. 500 orang
d. 600 orang
4. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar merupakan tugas
dan wewenang ….
a. MPR
b. DPR
c. DPRD
d. MA
5. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah ….
a. lima orang
b. empat orang
c. tiga orang
d. dua orang
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6. Lembaga yang menyusun undang-undang adalah lembaga ….
a. Legislatif
b. Eksekutif
c. Yudikatif
d. Mahkamah Agung
7. Yang bukan merupakan anggota lembaga legislatif adalah ….
a. MPR
b. MA
c. DPR
d. DPD
8. Ketua Majelis Pemusyawarat Rakyat Republik Indonesia saat ini adalah ….
a. Zulkifli Hasan
b. Hidayat Nur Wahid
c. Setya Novanto
d. Marzuki Alie
9. Di bawah ini yang bukan tugas dari DPR adalah . . . .

a. membentuk dan menetapkan UU bersama dengan presiden
b. menetapkan APBN
c. melaksanakan pengawasan
d. mengubah dan menetapkan UUD
10. Anggota MPR terdiri atas . . . .

a. DPR dan DPD
b. DPD dan BPK
c. DPR dan DPRD
d. DPD dan Utusan Golongan
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. Anggota DPD dipilih melalui ....
2. Salah satu tugas MPR adalah ….
3. Keanggotaan DPR diresmikan oleh ….
4. Anggota MPR terdiri dari ....
5. Pemerintahan adalah ….
6. Lembaga negara yang termasuk lembaga legislatif adalah ….
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7. Lihat gambar berikut.

Salah satu tugas MPR adalah ....
8. Hak imunitas adalah ....
9. Sebelum amandemen lembaga MPR berkedudukan sebagai lembaga
....
10. Sistem pemerintahan adalah ....
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas!
1. Apa yang kamu ketahui mengenai lembaga negara?

2. Uraikan tugas MPR menurut UUD 1945!
3. Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia setelah amandemen
UUD 1945!
4. Tuliskan kepanjangan dari:
a. DPR
b. MPR
c. DPD
5. Jelaskan pengertian dari lembaga legislatif!
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Kunci Jawaban

A. Pilihan Ganda
1. C
2. B
3. B
4. A
5. B
6. A
7. B
8. A
9. D
10. A
B. Isian Singkat
1. Pemilu
2. Mengubah dan menetapkan UUD
3. Presiden
4. Anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah
5. Pemerintahan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memerintah.
6. MPR, DPR, dan DPD
7. Sidang MPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara
8. hak untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam
lembaga tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.
9. Lembaga tertinggi negara
10. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari komponen-komponen
pemerintahan, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
C. Uraian
1. Lembaga yang mengatur segala urusan pemerintahan.
2. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah
sebagai berikut:
1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
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2) Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum
dalam sidang paripurna MPR.
3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya
setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk
menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
4) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya.
5) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya,
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
3. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
4. Dewan perwakilan rakyat,

majelis

permusyawaratan rakyat,

dewan

perwakilan daerah.
5. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan
membuat hukum. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
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Skor Penilaian
A. Pilihan ganda
Jumlah soal: 10 soal
Jawaban benar: skor 1
Jawaban salah: skor 0
Skor maksimal: 10 x 1 = 10
B. Isian singkat
Jumlah soal: 10 soal
Jawaban benar: skor 2
Jawaban salah: skor 0
Skor maksimal: 10 x 2 = 20
C. Uraian
Jumlah soal: 5 soal
Jawaban benar: skor 4
Jawaban salah: skor 1
Skor maksimal: 5 x 4 = 20

Skor maksimal keseluruhan = 10 + 20 + 20 = 50
Skor perolehan =
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Sintak Pembelajaran
Model Pembelajaran Mind Mapping:
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
2. Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran.
3. Selama guru menjelaskan, siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru.
4. Siswa dibagai menjadi beberapa kelompok.
5. Siswa membuat Mind Mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing
anggota kelompok.
6. Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan
Mind Mapping yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang lain menyimak
sambil memberi tanggapan.
7. Setelah selesai perwakilan siswa dari kelompok yang satu bergantian
perwakilan siswa kelompok yang lain memberi penjelasan.
8. Diakhir

pembelajaran

pembelajaran hari ini.

guru

bersama

siswa

menyimpulkan

kegiatan
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SILABUS SIKLUS II
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

: IV (Empat) / 2

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

Kompetensi
Dasar
3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara dalam
susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK,dll.

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

3.1.4
1. Lembaga 1. Guru menyajikan materi tentang lembaga-lembaga 2 jam
Menyebutkan
eksekutif
negara dalam susunan pemerintahan pusat (lembaga pelajaran
lembaga eksekutif 2. Tugas dan
eksekutif/ presiden dan wakil presiden serta lembaga .
wewenang
BPK) dengan menggunakan media power point
3.1.5 Menjelaskan
lembaga
(Eksplorasi)
tugas dan
eksekuti
2. Guru menjelaskan materi tentang lembaga eksekutif dan
wewenang
3. Badan
lembaga BPK. (Eksplorasi)
lembaga eksekutif
Pemeriksa 3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi
an
tentang lembaga-lembaga negara dalam susunan
3.1.6 Menjelaskan
Keuangan
pemerintahan pusat yang dijelaskan oleh guru
Badan
menggunakan power point. (Eksplorasi)
Pemeriksaan
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan media
Keuangan
power point yang digunakan. (Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru. (Elaborasi)

Penilaian
Tes
tertulis
(pilihan
ganda,
isian
singkat,
uraian)

Sarana dan
Sumber
1. BSNP.2006.
Standar isi
untuk SD/MI.
Jakarta:
Depdiknas
2. Ningsih, Rini.
2007. PKn
Pendidikan
Kewarganega
raan 4 Kelas
4 SD. Jakarta:
Yudhistira.
3. Bestari,
Prayoga.
2008.
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat
Mind Mapping (peta pikiran) dari catatan-catatan kecil
masing-masing anggota kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menjelaskan
kembali materi yang telah disampaikan guru
berdasarkan Mind Mapping yang telah dibuat.
Sementara itu anggota yang lain menyimak.
(Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan hasil
diskusi dengan kelompoknya. (Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari kelompok
lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada
siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi tanggapan
kepada kelompok yang menyampaikan penjelasannya.
(Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada kelompok
yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada
siswa. (Konfirmasi)

Alokasi
Waktu

Penilaian

Sarana dan
Sumber
Pendidikan
Kewarganega
raan:
menjadi
warga negara
yang baik 4 :
untuk kela IV
SD/MI.
Jakarta:
Depdiknas.
4. Sarjan. 2008.
Pendidikan
Kewarganega
raan: bangga
menjadi insan
pancasila 4
untuk SD/MI
Kelas IV.
Jakarta:
Depdiknas
5. Dewi, Ressi
Kartika.
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum diketahui.
(Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi yang
telah dilaksanakan bersama.

Alokasi
Waktu

Penilaian

Sarana dan
Sumber
2008.
Pendidikan
Kewarganega
raan 4 untuk
SD & MI
Kelas IV.
Jakarta:
Depdiknas
6. Pengalaman
siswa
7. Sumber lain
yang relevan.

Karakter yang diharapkan: Disiplin (Discipline), Teliti (Carefulness), Percaya Diri (Confidence), Tanggung Jawab (Responsibility), Kerjasama
(cooperation)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas

: IV (Empat)

Semester

: 2 (Dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat
B. Kompetensi Dasar
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan
tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.
C. Indikator
3.1.4 Menyebutkan lembaga eksekutif
3.1.5 Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga eksekutif
3.1.6 Menjelaskan Badan Pemeriksaan Keuangan
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyebutkan lembaga eksekutif melalui pengamatan
media pembelajaran dengan benar
2. Siswa dapat menjelaskan tugas dan wewenang lembaga eksekutif
melalui membaca buku dengan benar
3. Siswa dapat menjelaskan Badan Pemeriksaan Keuangan melalui
membaca buku dengan benar
Karakter siswa yang diharapkan:
1. Konsep: sistem pemerintahan tingkat pusat
2. Nilai: demokratis
3. Moral: taat hukum dan mematuhi hak serta kewajiban
4. Perilaku: menjadi warga negara yang baik
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E. Materi Ajar
1. Lembaga eksekutif
2. Tugas dan wewenang lembaga eksekutif
3. Badan Pemeriksaan Keuangan
F. Metode dan Model Pembelajaran
Metode Pembelajaran:
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan
4. Tanya Jawab
Model Pembelajaran: Mind Mapping
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Kegiatan

Deskripsi
-

Pendahuluan

Waktu

Pra kegiatan:

± 10 menit

a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Pengkondisian siswa biar tertib
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
e. Meminta siswa untuk bersikap khusuk
(menjaga keheningan) saat berdo’a
f. Melakukan presensi
-

Kegiatan awal:
a. Menarik perhatian siswa
b. Memotivasi siswa
c. Apersepsi dengan menanyakan, “kemarin
kita

telah

belajar

tentang

lembaga

legislatif. Sekarang kita akan belajar
tentang lembaga eksekutif. Siapa yang
tahu kepala pemerintahan Indonesia?”
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti

1. Guru menyajikan materi tentang lembaga- ± 40 menit
lembaga

negara

dalam

susunan

pemerintahan pusat (lembaga eksekutif/
presiden dan wakil presiden serta lembaga
BPK) dengan menggunakan media power
point (Eksplorasi)
2. Guru menjelaskan materi tentang lembaga
eksekutif dan lembaga BPK. (Eksplorasi)
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi

tentang

lembaga-lembaga

negara

dalam susunan pemerintahan pusat yang
dijelaskan oleh guru menggunakan power
point. (Eksplorasi)
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan
media

power

point

yang

digunakan.

(Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang
berisi penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari
catatan-catatan kecil masing-masing anggota
kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan

kembali

materi

yang telah

disampaikan guru berdasarkan Mind Mapping
yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

lain menyimak. (Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan
hasil

diskusi

dengan

kelompoknya.

(Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari
kelompok lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan

kepada

kelompok

yang

menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi yang belum
diketahui. (Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Kegiatan

1. Guru melakukan refleksi

± 20 menit

Penutup

2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remidial dan atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
5. Siswa

berdoa

dengan

kepercayaan masing-masing.
6. Salam

tenang

sesuai
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H. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes awal

: ada (dalam apersepsi)

b. Tes dalam proses : ada (diskusi kelompok)
c. Tes akhir

: ada (soal evaluasi)

2. Jenis Penilaian
a. Tes perbuatan (unjuk kerja)
b. Tes tertulis
3. Bentuk Penilaian
a. Pilihan Ganda
b. Isian singkat
c. Uraian
4. Alat Penilaian : soal-soal (terlampir)
I. Sumber dan Media Belajar
7. Sumber Belajar:
1. BSNP.2006. Standar isi untuk SD/MI. Jakarta: Depdiknas
2. Ningsih, Rini. 2007. PKn Pendidikan Kewarganegaraan 4 Kelas 4
SD. Jakarta: Yudhistira.
3. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: menjadi
warga negara yang baik 4 : untuk kela IV SD/MI. Jakarta:
Depdiknas.
4. Sarjan. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: bangga menjadi
insan pancasila 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
5. Dewi, Ressi Kartika. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk
SD & MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
6. Pengalaman siswa
7. Sumber lain yang relevan.
8. Media Belajar:
1. Power point
2. Kertas manila
3. Spidol warna
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J. Lampiran
1. Materi Pembelajaran
2. Media Pembelajaran
3. Lembar Kerja Siswa
4. Kisi-kisi Soal
5. Soal Evaluasi
6. Kunci Jawaban
7. Skor Penilaian
8. Sintak Pembelajaran
Semarang,
Kolaborator

Februari 2015

Guru

ALFIS NURMA TAFIDA

SUKARDIYONO, S.Pd.

NIM 1401411590

NIP 196101021988061001
Mengetahui,
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LAMPIRAN
Materi Pembelajaran
1. Lembaga Eksekutif
Lembaga

eksekutif

adalah

lembaga

yang

memegang

kekuasaan

pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan
tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang
mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU.
Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden
dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya.
Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan
wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden
dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.
Presiden merupakan kepala eksekutif, namun juga melaksanakan tugas
legislatif bersama DPR. Berikut ini yang termasuk tugas - tugas presiden:
a. Membentuk undang-undang
b. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang bila
keadaan memaksa.
c. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan
undang-undang.
Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan seperti berikut:
1) Memberi garasi atau ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
2) Memberi amnesti atau pengampunan kepada seseorang atau sekelompok
orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
3) Memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana.
4) Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang.
Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga
berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Sebagai kepala negara, presiden merupakan kekuasaan dalam hal membuat
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden juga dapat
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memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai panglima
tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan
keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan
persetujuan DPR.
Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terdapat lembaga lain
yang terlepas dari kekuasaan pemerintah yang memiliki kedudukan sejajar dalam
sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Lembaga Eksaminatif/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
BPK berkedudukan di ibukota negara, yaitu di Jakarta. BPK mempunyai 9 orang
anggota. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang
wakil ketua merangkap anggota, 7 orang anggota. Anggota BPK memegang
jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa
jabatan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK
dipilih dari dan oleh anggota BPK.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, tetapi bukan berarti di atas pemerintahan. Seperti dinyatakan dalam
Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri.
Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan seperti berikut ini:
1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
2) Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Dengan demikian, lembaga BPK merupakan lembaga yang mengawasi
keluar dan masuknya keuangan negara. Melalui adanya pengawasan BPK,
diharapkan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai
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dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR. Dengan demikian,
tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
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Media Pembelajaran
1. Power Point tentang sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan,
lembaga legislatif

2. Mind Mapping
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Lembar Kerja Siswa
Buatlah Mind Mapping (peta pikiran) dari catatan-catatan kecil yang sudah kalian
buat! (Mind Mapping berisi tentang lembaga negara eksekutif beserta tugas dan
wewenangnya serta lembaga BPK beserta tugas dan wewenangnya)
Diskusikan dengan kelompok kalian!
Tuliskan anggota kelompok kalian dibawah ini!
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Kisi – Kisi Soal
No

KD

1.

3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara dalam
susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR, Presiden,
MA, MK, dan
BPK, dll.

Indikator

Materi

3.1.4
1. Lembaga
Menyebutkan
eksekutif
lembaga eksekutif 2. Tugas dan
wewenan
3.1.5 Menjelaskan
g lembaga
tugas dan
eksekutif
wewenang
3. Badan
lembaga eksekutif
Pemeriksa
an
3.1.6 Menjelaskan
Keuangan
Badan
Pemeriksaan
Keuangan

Ranah
Kognitif
C1
C2

C3

Teknik
Penilaian
Tes
tertulis

No
Soal
1-10
(pilihan
ganda),
1-10
(isian
singkat)
,
1-2
(uraian)
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Soal Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai
jawaban yang paling tepat!
1. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh ....
a. MPR
b. Lembaga
c. Menteri
d. Presiden
2. Pemerintahan pusat adalah presiden yang dalam menjalankan tugas
pemerintahannya dibantu oleh ....
a. Wakil presiden
b. BPK
c. MPR
d. DPA
3. Masa jabatan presiden adalah ....
a. 6 tahun
b. 5 tahun
c. 4 tahun
d. 3 tahun
4. Dibawah ini yang termasuk lembaga eksekutif adalah ....
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA
5. Berikut ini yang termasuk tugas presiden adalah, kecuali ....
a. Membentuk undang-undang
b. Mengubah dan menetapkan undang-undang
c. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undnag-undang
d. Berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan
undang-undang
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6. Lembaga negara yang termasuk lembaga eksaminatif adalah ....
a. DPA
b. MPR
c. DPD
d. BPK
7. Anggota BPK terdiri atas ....
a. 550 orang
b. 19 orang
c. 150 orang
d. 9 orang
8. Lembaga tinggi negara yang bertugas mengaudit penggunaan uang
negara adalah ....
b. Badan Kas dan Perbendaharaan Negara
c. Badan Pemeriksa Keuangan
d. Badan Pusat Statistik
e. Badan Intelegen Negara
9. Masa jabatan BPK adalah ....
a. 6 tahun
b. 5 tahun
c. 4 tahun
d. 3 tahun
10. Tugas BPK yang tercantum dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 adalah
....
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
b. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otnomi daerah
c. Membahas rencana anggaran pengeluaran belanja negara (RAPBN)
bersama presiden
d. Menetapkan APBN bersama presiden
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Lembaga eksekutif adalah ....
2. Lembaga eksekutif dipimpin oleh ....
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3. Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh ....
4. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui ....
5. Salah satu tugas presiden adalah ....
6. BPK kependekan dari ....
7. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh ....
8. Anggota BPK dipilih oleh ....
9. Salah satu tugas BPK adalah ....
10. Anggota BPK terdiri atas ...., ...., dan ....
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar dan jelas!
1. Sebutkan tugas dan wewenang lembaga eksekutif!
2. Sebutkan wewenang dari BPK!
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Kunci Jawaban
A. Pilihan ganda
1. D
2. A
3. B
4. A
5. B
6. D
7. D
8. B
9. B
10. A
B. Isian singkat
1. Lembaga eksekutif adalah lembaga

yang memegang kekuasaan

pemerintahan dan lembaga yang berkuasa menjalankan undang-undang.
2. Presiden
3. Partai politik atau gabungan partai politik
4. Pemilu atau pemilihan umum oleh rakyat
5. Membentuk undang-undang/ menetapkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang/

berhak

menetapkan

peraturan

pemerintah

untuk

melaksanakan undang-undnag
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Anggota BPK
8. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh
presiden
9. Memeriksa keuangan negara
10. Ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota
C. Uraian
1. Presiden merupakan kepala eksekutif, namun juga melaksanakan tugas
legislatif bersama DPR. Berikut ini yang termasuk tugas - tugas presiden:
a. Membentuk undang-undang
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b. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
bila keadaan memaksa.
c. Presiden

berhak

menetapkan

peraturan

pemerintah

untuk

melaksanakan undang-undang.
Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan seperti
berikut:
a. Memberi garasi atau ampunan kepada orang yang telah dijatuhi
hukuman.
b. Memberi amnesti atau pengampunan kepada seseorang atau
sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
c. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana.
d. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang.
2. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan seperti berikut ini:
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
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Skor Penilaian

A. Pilihan ganda
Jumlah soal: 10 soal
Jawaban benar: skor 1
Jawaban salah: skor 0
Skor maksimal: 10 x 1 = 10
B. Isian singkat
Jumlah soal: 10 soal
Jawaban benar: skor 2
Jawaban salah: skor 0
Skor maksimal: 10 x 2 = 20
C. Uraian
Jumlah soal: 2 soal
Jawaban benar: skor 5
Jawaban salah: skor 2
Skor maksimal: 2 x 5 = 10

Skor maksimal keseluruhan = 10 + 20 + 10 = 40
Skor perolehan =
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Sintak Pembelajaran
Model Pembelajaran Mind Mapping:
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
2. Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran.
3. Selama guru menjelaskan, siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru.
4. Siswa dibagai menjadi beberapa kelompok.
5. Siswa membuat Mind Mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing
anggota kelompok.
6. Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan
Mind Mapping yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang lain menyimak
sambil memberi tanggapan.
7. Setelah selesai perwakilan siswa dari kelompok yang satu bergantian
perwakilan siswa kelompok yang lain memberi penjelasan.
8. Diakhir

pembelajaran

pembelajaran hari ini.

guru

bersama

siswa

menyimpulkan

kegiatan
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SILABUS SIKLUS III
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran

: PKn

Kelas/ Semester

: IV (Empat) / 2

Standar Kompetensi

: 3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat

Kompetensi
Dasar
3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara dalam
susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK,dll.

Indikator
3.1.7
Menyebutkan
lembaga
yudikatif
.1.8
Menjelaskan
tugas dan
wewenang
lembaga
yudikatif
3.1.9
Menjelaskan
Komisi
Pemilihan

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

1. Lembaga 1. Guru menyajikan materi tentang lembaga-lembaga 2 jam
yudikatif
negara dalam susunan pemerintahan pusat (lembaga pelajaran
2. Tugas dan
yudikatif/ MA, MK, KY dan lembaga KPU) dengan .
wewenan
menggunakan media power point (Eksplorasi)
g lembaga 2. Guru menjelaskan materi tentang lembaga yudikatif
yudikatif
dan lembaga KPU. (Eksplorasi)
3. Komisi
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan materi
Pemilihan
tentang lembaga-lembaga negara dalam susunan
Umum
pemerintahan pusat yang dijelaskan oleh guru
menggunakan power point. (Eksplorasi)
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan media
power point yang digunakan. (Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok.

Penilaian
Tes
tertulis
(pilihan
ganda,
isian
singkat,
uraian)

Sarana dan
Sumber
1. BSNP.2006.
Standar isi
untuk SD/MI.
Jakarta:
Depdiknas
2. Ningsih, Rini.
2007. PKn
Pendidikan
Kewarganegara
an 4 Kelas 4 SD.
Jakarta:
Yudhistira.
3. Bestari,
Prayoga. 2008.
Pendidikan
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Umum

Materi

Kegiatan Pembelajaran
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari catatancatatan kecil masing-masing anggota kelompok.
(Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan
guru berdasarkan Mind Mapping yang telah dibuat.
Sementara itu anggota yang lain menyimak.
(Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan hasil
diskusi dengan kelompoknya. (Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari kelompok
lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada
siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan kepada kelompok yang menyampaikan
penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada kelompok
yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan balik kepada
siswa. (Konfirmasi)

Alokasi
Waktu

Penilaian

Sarana dan
Sumber
Kewarganegara
an: menjadi
warga negara
yang baik 4 :
untuk kela IV
SD/MI. Jakarta:
Depdiknas.
4. Sarjan. 2008.
Pendidikan
Kewarganegara
an: bangga
menjadi insan
pancasila 4
untuk SD/MI
Kelas IV.
Jakarta:
Depdiknas
5. Dewi, Ressi
Kartika. 2008.
Pendidikan
Kewarganegara
an 4 untuk SD &
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum diketahui.
(Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi yang
telah dilaksanakan bersama.

Alokasi
Waktu

Penilaian

Sarana dan
Sumber
MI Kelas IV.
Jakarta:
Depdiknas
6. Pengalaman
siswa
7. Sumber lain
yang relevan.

Karakter yang diharapkan: Disiplin (Discipline), Teliti (Carefulness), Percaya Diri (Confidence), Tanggung Jawab (Responsibility), Kerjasama
(cooperation)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS III
Nama Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas

: IV (Empat)

Semester

: 2 (Dua)

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit (2 pertemuan)

A. Standar Kompetensi
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat
B. Kompetensi Dasar
3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan
tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll.
C. Indikator
3.1.7 Menyebutkan lembaga yudikatif
3.1.8 Menjelaskan tugas dan wewenang lembaga yudikatif
3.1.9 Menjelaskan Komisi Pemilihan Umum
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyebutkan lembaga yudikatif melalui pengamatan
media pembelajaran dengan benar
2. Siswa dapat menjelaskan tugas dan wewenang lembaga yudikatif
melalui membaca buku dengan benar
3. Siswa dapat menjelaskan Komisi Pemilihan Umum melalui membaca
buku dengan benar
Karakter siswa yang diharapkan:
1. Konsep: sistem pemerintahan tingkat pusat
2. Nilai: demokratis
3. Moral: taat hukum dan mematuhi hak serta kewajiban
4. Perilaku: menjadi warga negara yang baik
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E. Materi Ajar
1. Lembaga yudikatif
2. Tugas dan wewenang lembaga yudikatif
3. Komisi Pemilihan Umum
F. Metode dan Model Pembelajaran
Metode Pembelajaran:
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan
4. Tanya Jawab
Model Pembelajaran: Mind Mapping
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan
Kegiatan

Deskripsi
-

Pendahuluan

Waktu

Pra kegiatan:

± 10 menit

a. Salam
b. Pengkondisian kelas
c. Pengkondisian siswa biar tertib
d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran
e. Meminta siswa untuk bersikap khusuk
(menjaga keheningan) saat berdo’a
f. Melakukan presensi
-

Kegiatan awal:
a. Menarik perhatian siswa
b. Memotivasi siswa
c. Apersepsi dengan menanyakan, “kemarin
kita

telah

belajar

tentang

lembaga

legislatif dan eksekutif. Sekarang kita
akan belajar tentang lembaga yudikatif
dan KPU. Siapa yang tahu apa itu KPU?
Siapa yang tahu tentang MA, MK, dan
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

KY?”
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti

1. Guru menyajikan materi tentang lembaga- ± 40 menit
lembaga

negara

dalam

susunan

pemerintahan pusat (lembaga yudikatif/ MA,
MK, KY dan lembaga KPU) dengan
menggunakan

media

power

point

(Eksplorasi)
2. Guru menjelaskan materi tentang lembaga
yudikatif dan lembaga KPU. (Eksplorasi)
3. Siswa mendengarkan dan memperhatikan
materi

tentang

lembaga-lembaga

negara

dalam susunan pemerintahan pusat yang
dijelaskan oleh guru menggunakan power
point. (Eksplorasi)
4. Siswa menjalani pengalaman belajar dengan
media

power

point

yang

digunakan.

(Eksplorasi)
5. Siswa membuat catatan-catatan kecil yang
berisi penjelasan guru. (Elaborasi)
6. Guru membentuk siswa menjadi beberapa
kelompok.
7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk
membuat Mind Mapping (peta pikiran) dari
catatan-catatan kecil masing-masing anggota
kelompok. (Elaborasi)
8. Guru meminta perwakilan kelompok untuk
menjelaskan

kembali

materi

yang telah

disampaikan guru berdasarkan Mind Mapping
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang
lain menyimak. (Eksplorasi)
9. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan
hasil

diskusi

dengan

kelompoknya.

(Elaborasi)
10. Siswa yang lain menyimak penjelasan dari
kelompok lain. (Elaborasi)
11. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
12. Guru meminta kelompok lain untuk memberi
tanggapan

kepada

kelompok

yang

menyampaikan penjelasannya. (Eksplorasi)
13. Siswa yang lain memberi tanggapan kepada
kelompok yang menjelaskan. (Elaborasi)
14. Guru memberikan penguatan atau umpan
balik kepada siswa. (Konfirmasi)
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang materi yang belum
diketahui. (Eksplorasi)
16. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil
diskusi yang telah dilaksanakan bersama.
Kegiatan

1. Guru melakukan refleksi

± 20 menit

Penutup

2. Guru memberikan soal evaluasi
3. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa
(melakukan remidial dan atau pengayaan)
4. Guru memberikan pemantapan kepada siswa
5. Siswa

berdoa

dengan

kepercayaan masing-masing.

tenang

sesuai
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Kegiatan

Deskripsi

Waktu

6. Salam

H. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Tes awal

: ada (dalam apersepsi)

b. Tes dalam proses : ada (diskusi kelompok)
c. Tes akhir

: ada (soal evaluasi)

2. Jenis Penilaian
a. Tes perbuatan (unjuk kerja)
b. Tes tertulis
3. Bentuk Penilaian
a. Pilihan Ganda
b. Isian singkat
c. Uraian
4. Alat Penilaian : soal-soal (terlampir)
I. Sumber dan Media Belajar
9. Sumber Belajar:
1. BSNP.2006. Standar isi untuk SD/MI. Jakarta: Depdiknas
2. Ningsih, Rini. 2007. PKn Pendidikan Kewarganegaraan 4 Kelas 4
SD. Jakarta: Yudhistira.
3. Bestari, Prayoga. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: menjadi
warga negara yang baik 4 : untuk kela IV SD/MI. Jakarta:
Depdiknas.
4. Sarjan. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan: bangga menjadi
insan pancasila 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
5. Dewi, Ressi Kartika. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk
SD & MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas
6. Pengalaman siswa
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7. Sumber lain yang relevan.
10. Media Belajar:
1. Power point
2. Kertas manila
3. Spidol warna
J. Lampiran
1. Materi Pembelajaran
2. Media Pembelajaran
3. Lembar Kerja Siswa
4. Kisi-kisi Soal
5. Soal Evaluasi
6. Kunci Jawaban
7. Skor Penilaian
8. Sintak Pembelajaran
Semarang,
Kolaborator

Februari 2015

Guru

ALFIS NURMA TAFIDA

SUKARDIYONO, S.Pd.

NIM 1401411590

NIP 196101021988061001
Mengetahui,
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LAMPIRAN
Materi Pembelajaran
1. Lembaga Yudikatif beserta Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang
kehakiman. Lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan
undang-undang. Lembaga ini bebeas dari campur tangan siapapun. Lembaga
yudikatif juga menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung
(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
a. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah

Agung

merupakan

badan

yang

melaksanakan

kekuasaan kehakiman tertinggi. Mahkamah Agung menangani aduan
pelanggaran undang-undang atau peraturan. Aturan ini bisa dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Di sinilah seseorang atau
sekelompok masyarakat dinyatakan bersalah atau tidak. Di sini juga
seseorang atau sekelompok masyarakat mencari keadilan. Oleh karena itu
MA tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun. MA juga tidak boleh
terpengaruh oleh apa pun dalam memutus perkara.
Mahkamah Agung terdiri atas hakim agung dan beberapa hakim
muda. Calon hakim agung diusulkan kepada DPR oleh Komisi Yudisial
untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, presidenlah yang mengangkat
hakim agung. Adapun ketua MA dipilih atas mufakat hakim agung yang
terpilih.
Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung membawahi
badan peradilan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berikut ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah
Agung:
i.

Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan dengan berdasar pada undang-undang, dan mempunyai
wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kasasi adalah
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pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung
terhadap putusan hakim karena putusan tersebut menyalahi atau
tidak sesuai dengan undang-undang.
ii.

Memberikan pertimbangan mengenai grasi dan rehabilitasi kepada
presiden. Grasi merupakan ampunan yang diberikan oleh presiden
kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Rehabilitasi adalah
pemulihan kembali keadaan atau nama baik seorang atau
sekelompok orang.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang menangani
tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan.
Lembaga yang berwenang untuk membuat segala aturan dan ketentuan
tentang ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi dapat mencabut suatu
peraturan atau UU yang dirasa tidak adil atau layak, serta bertentangan
dengan UUD 45. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru di
wilayah kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9
orang anggota hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang
oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3
orang oleh presiden. Kesembilan anggota hakim konstitusi tersebut
ditetapkan oleh presiden.
Menurut UUD 1945, ada empat kewenangan MK yaitu:
1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar.
2) Memutuskan

sengketa

kewenangan

lembaga

negara

yang

kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
c. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
UU No. 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial berfungsi untuk mengawasi
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perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Komisi
Yudisial menerima keluhan dari aduan masyarakat atas perilaku hakim
dalam memutus perkara. Setelah menerima aduan masyarakat, KY
kemudian menyelidiki hakim yang dimaksud. Setelah itu barulah KY
mengeluarkan rekomendasi kepada MA atas nasib hakim.
Komisi Yudisial terdiri atas 7 anggota. Lembaga ini berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim. KY diangkat dan diberhentikan presiden atas
persetujuan DPR. Anggota KY dipilih karena pengetahuan dan
pengalamannya di bidang hukum serta kejujurannya.
2. Komisi Pemilihan Umum
Dalam UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 5 disebutkan bahwa pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakkyat
Daerah.
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat
independen dan nonpartisan. Tugas pokok dan fungsi KPU adalah
merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin jalannya pelaksanaan pemilu.
KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu mulai dari tahap
pendaftaran hingga keanggotaan legislatif, melaksanakan seleksi (memilih)
dan menetapkan parpol yang berhak mengikuti pemilu. Bukan hanya sampai
di situ saja, setelah pemilu berlangsung, KPU bertugas mengevaluasi sistem
dan pelaksanaan pemilu.
Dalam menjalankan tugas fungsinya, KPU membentuk 9 bagian, yaitu
sebagai berikut:
1) Bagian peserta pemilu.
2) Bagian pendidikan dan informasi pemilu.
3) Bagian pendaftaran pemilu dan pencalonan.
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4) Bagian logistik pemilu.
5) Bagian pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu.
6) Bagian hukum.
7) Bagian organisasi, personil, dan keuangan pemilu.
8) Bagian kajian dan pengembangan pemilu.
9) Bagian hubungan antarlembaga.
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Media Pembelajaran
1. Power Point tentang sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan,
lembaga legislatif

2. Mind Mapping
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Lembar Kerja Siswa
Buatlah Mind Mapping (peta pikiran) dari catatan-catatan kecil yang sudah kalian
buat! (Mind Mapping berisi tentang lembaga negara yudikatif beserta tugas dan
wewenangnya serta lembaga KPU)
Diskusikan dengan kelompok kalian!
Tuliskan anggota kelompok kalian dibawah ini!
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Kisi – Kisi Soal
No

KD

1.

3.1 Mengenal
lembagalembaga
negara dalam
susunan
pemerintahan
tingkat pusat,
seperti MPR,
DPR,
Presiden,
MA, MK,
dan BPK, dll.

Indikator

Materi

3.1.7 Menyebutkan 1. Lembaga
yudikatif
lembaga yudikatif
2. Tugas dan
3.1.8 Menjelaskan
wewenan
tugas dan
g lembaga
wewenang lembaga
yudikatif
yudikatif
3. Komisi
Pemilihan
3.1.9 Menjelaskan
Umum
Komisi Pemilihan
Umum

Ranah
Kognitif
C1
C2

C2

Teknik
Penilaian
Tes
tertulis

No
Soal
1-10
(pili
han
gand
a),
1-10
(isia
n
sing
kat),
1-2
(urai
an)
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Soal Evaluasi
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai
jawaban yang paling tepat!
1. Lembaga negara yang termasuk dalam lembaga yudikatif adalah, kecuali
....
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Komisi Yudisial
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.

Anggota hakim konstitusi berjumlah ....
a. Tujuh orang
b. Delapan orang
c. Lima orang
d. Sembilan orang

3. Salah satu tugas mahkamah konstitusi adalah ....
a. Menangani sengketa kewenangan lembaga negara
b. Menangani sengketa tanah
c. Mengawasi hakim pengadilan
d. Menangani laporan tindak pidana dan perdata
4. Anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh ....
a. Presiden
b. Menteri
c. Wakil presiden
d. Rakyat
5. Lembaga kehakiman yang bertugas mengawasi perilaku hakim disebut
....
a. Mahkamah Agung (MA)
b. Komisi Yudisial (KY)
c. Mahkamah Konstitusi (MK)
d. Kejaksaan Agung (Kejagung)
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6. Wewenang mahkamah agung adalah ....
a. Menangani sengketa kewenangan antarlembaga negara
b. Mengadili pada tingkat kasasi
c. Melaksanakan program pembangunan
d. Menuntut pelaku kejahatan ke muka pengadilan
7. Suatu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, adalah ....
a. DPR
b. MA
c. BPK
d. DPD
8. Jumlah anggota dari Komisi Yudisial adalah ....
a. 7 orang
b. 8 orang
c. 9 orang
d. 10 orang
9. Suatu badan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum
adalah ....
a. MPR
b. KPU
c. DPR
d. DPD
10. Pemilihan

umum

(pemilu)

yang

diselenggarakan

oleh

KPU

diselenggarakan untuk memilih ...., kecuali.
a. Kepala keluarga
b. DPR
c. DPD
d. Presiden dan wakil presiden
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Lembaga yudikatif adalah ....
2. Lembaga negara yang termasuk lembaga yudikatif adalah ...., ...., dan ....
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3. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah ....
4. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah ....
5. Komisi Yudisial berfungsi untuk ....
6. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ....
7. Komisi Yudisial terdiri atas .... anggota.
8. KPU kependekan dari ....
9. Tugas KPU adalah ....
10. Badan independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu adalah ....
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar dan jelas!
1. Jelaskan lembaga-lembaga yang termasuk dalam lembaga yudikatif!
2. Apakah KPU itu? Dan apa tugas utamanya?
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Kunci Jawaban
A. Pilihan Ganda
1. D
2. D
3. A
4. A
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B
10. A
A. Isian Singkat
1. Lembaga yudikatif adalah lembaga ang memegang kekuasaan di bidang
kehakiman.
2. Lembaga mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial.
3. Mahkamah Agung.
4. Mengadili pada tingkat kasasi/ menguji peraturan perundang-undangan
dengan berdasar pada undang-undang/ dan mempunyai wewenang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang. Kasasi adalah pembatalan atau
pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim
karena putusan tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan undangundang/ Memberikan pertimbangan mengenai grasi dan rehabilitasi
kepada presiden. Grasi merupakan ampunan yang diberikan oleh presiden
kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Rehabilitasi adalah pemulihan
kembali keadaan atau nama baik seorang atau sekelompok orang.
5. Komisi Yudisial berfungsi untuk mengawasi perilaku hakim dan
mengusulkan nama calon hakim agung.
6. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang
dasar/ Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
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kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar/ Memutuskan
pembubaran partai politik/ Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
7. 7 anggota
8. Komisi Pemilihan Umum
9. Menyelenggarakan pemilihan umum.
10. Komisi Pemilihan Umum.
B. Uraian
1. Lembaga-lembaga yudikatif :
1)

Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman tertinggi.

2) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang menangani
tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau
peraturan.
3) Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
UU No. 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial berfungsi untuk
mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim
agung.
2. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat
independen dan nonpartisan. Tugas pokok dan fungsi KPU adalah
merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin jalannya pelaksanaan
pemilu.
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Skor Penilaian
A. Pilihan ganda
Jumlah soal: 10 soal
Jawaban benar: skor 1
Jawaban salah: skor 0
Skor maksimal: 10 x 1 = 10
B. Isian singkat
Jumlah soal: 10 soal
Jawaban benar: skor 2
Jawaban salah: skor 0
Skor maksimal: 10 x 2 = 20
C. Uraian
Jumlah soal: 2 soal
Jawaban benar: skor 5
Jawaban salah: skor 1
Skor maksimal: 2 x 5 = 10

Skor maksimal keseluruhan = 10 + 20 + 10 = 40
Skor perolehan =
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Sintak Pembelajaran
Model Pembelajaran Mind Mapping:
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
2. Guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran.
3. Selama guru menjelaskan, siswa membuat catatan-catatan kecil yang berisi
penjelasan guru.
4. Siswa dibagai menjadi beberapa kelompok.
5. Siswa membuat Mind Mapping dari catatan-catatan kecil masing-masing
anggota kelompok.
6. Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan
Mind Mapping yang telah dibuat. Sementara itu anggota yang lain menyimak
sambil memberi tanggapan.
7. Setelah selesai perwakilan siswa dari kelompok yang satu bergantian
perwakilan siswa kelompok yang lain memberi penjelasan.
8. Diakhir

pembelajaran

pembelajaran hari ini.

guru

bersama

siswa

menyimpulkan

kegiatan
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LAMPIRAN 5

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus I
Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ II

Hari/ Tanggal

: 12 Februari 2015

Guru

: Alfis Nurma Tafida

Materi

: Lembaga-lembaga Pemerintahan Pusat

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tampak!
3. Kriteria penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Mengkondisikan a. Memberikan
salam
siswa agar siap
masuk kelas
dan termotivasi
dalam mengikuti b. Mengatur siswa duduk
dikursinya
pelajaran

Menyampaikan
tujuan

ketika

Cek (√)

Skor

√

4

√

c. Menanyakan kehadiran siswa

√

d. Memberikan motivasi agar
siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran

√

a. Menyampaikan
pembelajaran

√

tujuan

4
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No

Indikator
pembelajaran

3.

Deskriptor

Cek (√)

b. Tujuan pembelajaran sesuai
dengan materi yang akan
diajarkan

√

c. Mengajukan pertanyaan untuk
menggali pengetahuan siswa

√

d. Tujuan pembelajaran
disampaikan dengan jelas

√

Menjelaskan
a. Menyiapkan media power point
materi dengan
yang sesuai dengan materi
menggunakan
media
power b. Media power point yang
digunakan dapat membantu
point
memahami materi

√

Skor

3

√

c. Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri
d. Menyampaikan materi dengan
bahasa yang mudah dipahami
4.

Memberikan
a. Memberikan pertanyaan kepada
pertanyaan
siswa secara jelas
kepada
siswa
tentang materi b. Memberikan pertanyaan yang
dapat memberikan acuan
yang
sudah
dijelaskan
c. Pertanyaan sesuai materi

√
√

2

√

d. Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan interaksi
antar siswa
5.

Membimbing
a. Memberikan penjelasan tentang
siswa
untuk
materi yang penting
membuat
b. Mengarahkan siswa untuk
catatan-catatan
membuat catatan kecil
kecil dari materi

√
√

3

284

No

Indikator

Deskriptor

yang
sudah c. Memberikan dorongan siswa
dijelaskan
agar membuat catatan kecil

Cek (√)

Skor

√

d. Memberikan penguatan kepada
siswa untuk percaya diri dalam
membuat catatan kecil
6.

7.

8.

Membentuk
kelompok

a. Membentuk kelompok secara
heterogen

√

b. Membimbing kelompok untuk
mengerjakan tugas mereka

√

c. Memberikan penjelasan cara
mengerjakan tugas mereka

√

d. Mengarahkan siswa supaya
bekerja sama dengan kelompok
mereka

√

Membimbing
a. Mengarahkan pembagian tugas
siswa
untuk
tiap siswa dalam kelompok
berdiskusi
membuat mind b. Memberikan umpan pertanyaan
agar siswa mau berpendapat
mapping
dari
catatan-catatan
c. Memberikan dorongan siswa
kecil yang sudah
agar berpendapat dalam diskusi
dibuat
d. Memberikan penguatan pada
siswa untuk percaya diri dalam
berpendapat

√

Membimbing
a. Membimbing siswa secara
siswa
dalam
berkelompok
menyampaikan
hasil
diskusi b. Mengamati dan membimbing
seluruh kelompok
sesuai dengan
mind mapping c. Membimbing siswa dalam
yang
sudah
mempresentasikan hasil
dibuat
diskusinya

√

4

2

√

√

2
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No

Indikator

Cek (√)

Deskriptor

Skor

d. Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
kelompok lain
9.

Memberikan
a. Melakukan refleksi terhadap
penghargaan
hasil kerja siswa dengan jelas
(penguatan)
terhadap hasil b. Merefleksi hasil kerja siswa dan
menyesuaikannya dengan materi
mind mapping
siswa
c. Memberikan umpan balik

0

d. Memberikan penghargaan
kepada siswa
10.

Menutup
pelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan

a. Menyimpulkan
sudah dipelajari

materi

yang

√

2

b. Melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang sudah
dilaksanakan
c. Memberikan soal evaluasi

√

d. Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

26

Kategori

Baik

Semarang,
Observer

Februari 2015

Sukardiyono, S.Pd.
NIP 196101021988061001
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus II
Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ II

Hari/ Tanggal

: 26 Februari 2015

Guru

: Alfis Nurma Tafida

Materi

: Lembaga-lembaga Pemerintahan Pusat

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tampak!
3. Kriteria penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Mengkondisikan a. Memberikan
salam
siswa agar siap
masuk kelas
dan termotivasi
dalam mengikuti b. Mengatur siswa duduk
dikursinya
pelajaran

Menyampaikan
tujuan

ketika

Cek (√)

Skor

√

4

√

c. Menanyakan kehadiran siswa

√

d. Memberikan motivasi agar
siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran

√

a. Menyampaikan
pembelajaran

√

tujuan

4
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No

Indikator
pembelajaran

3.

4.

Deskriptor

Cek (√)

b. Tujuan pembelajaran sesuai
dengan materi yang akan
diajarkan

√

c. Mengajukan pertanyaan untuk
menggali pengetahuan siswa

√

d. Tujuan pembelajaran
disampaikan dengan jelas

√

Menjelaskan
a. Menyiapkan media power point
materi dengan
yang sesuai dengan materi
menggunakan
media
power b. Media power point yang
digunakan dapat membantu
point
memahami materi

√

4

√

c. Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri

√

d. Menyampaikan materi dengan
bahasa yang mudah dipahami

√

Memberikan
a. Memberikan pertanyaan kepada
pertanyaan
siswa secara jelas
kepada
siswa
tentang materi b. Memberikan pertanyaan yang
dapat memberikan acuan
yang
sudah
dijelaskan
c. Pertanyaan sesuai materi

Skor

√

2

√

d. Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan interaksi
antar siswa
5.

Membimbing
a. Memberikan penjelasan tentang
siswa
untuk
materi yang penting
membuat
b. Mengarahkan siswa untuk
catatan-catatan
membuat catatan kecil
kecil dari materi

√
√

3
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No

Indikator

Deskriptor

yang
sudah c. Memberikan dorongan siswa
dijelaskan
agar membuat catatan kecil

Cek (√)

Skor

√

d. Memberikan penguatan kepada
siswa untuk percaya diri dalam
membuat catatan kecil
6.

7.

8.

Membentuk
kelompok

a. Membentuk kelompok secara
heterogen

√

b. Membimbing kelompok untuk
mengerjakan tugas mereka

√

c. Memberikan penjelasan cara
mengerjakan tugas mereka

√

d. Mengarahkan siswa supaya
bekerja sama dengan kelompok
mereka

√

Membimbing
a. Mengarahkan pembagian tugas
siswa
untuk
tiap siswa dalam kelompok
berdiskusi
membuat mind b. Memberikan umpan pertanyaan
agar siswa mau berpendapat
mapping
dari
catatan-catatan
c. Memberikan dorongan siswa
kecil yang sudah
agar berpendapat dalam diskusi
dibuat
d. Memberikan penguatan pada
siswa untuk percaya diri dalam
berpendapat

√

Membimbing
a. Membimbing siswa secara
siswa
dalam
berkelompok
menyampaikan
hasil
diskusi b. Mengamati dan membimbing
seluruh kelompok
sesuai dengan
mind mapping c. Membimbing siswa dalam
yang
sudah
mempresentasikan hasil
dibuat
diskusinya

√

4

2

√

√
√

3
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No

Indikator

Deskriptor

Cek (√)

Skor

√

2

d. Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
kelompok lain
9.

Memberikan
a. Melakukan refleksi terhadap
penghargaan
hasil kerja siswa dengan jelas
(penguatan)
terhadap hasil b. Merefleksi hasil kerja siswa dan
menyesuaikannya dengan materi
mind mapping
siswa
c. Memberikan umpan balik

√

d. Memberikan penghargaan
kepada siswa
10.

Menutup
pelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan

a. Menyimpulkan
sudah dipelajari

materi

yang

√

2

b. Melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang sudah
dilaksanakan
c. Memberikan soal evaluasi

√

d. Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

30

Kategori

Baik

Semarang,
Observer

Februari 2015

Sukardiyono, S.Pd
NIP 196101021988061001
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU
Siklus III
Nama SD

: SDN Tugurejo 01

Kelas/ Semester

: IV/ II

Hari/ Tanggal

: 5 Maret 2015

Guru

: Alfis Nurma Tafida

Materi

: Lembaga-lembaga Pemerintahan Pusat

Petunjuk:
1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tampak!
3. Kriteria penilaian
a. Skor 4, jika semua deskriptor tampak
b. Skor 3, jika hanya 3 deskriptor yang tampak
c. Skor 2, jika hanya 2 deskriptor yang tampak
d. Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak
e. Skor 0, jika tidak ada deskriptor yang tampak
(Rusman, 2012: 98)
No
1.

2.

Indikator

Deskriptor

Mengkondisikan a. Memberikan salam ketika
siswa agar siap
masuk kelas
dan termotivasi
dalam mengikuti b. Mengatur siswa duduk
dikursinya
pelajaran

Menyampaikan
tujuan
pembelajaran

Cek (√)

Skor

√

4

√

c. Menanyakan kehadiran siswa

√

d. Memberikan motivasi agar
siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran

√

a. Menyampaikan
pembelajaran

√

tujuan

b. Tujuan pembelajaran sesuai

√

4
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No

Indikator

Deskriptor

Cek (√)

Skor

dengan materi yang akan
diajarkan

3.

4.

c. Mengajukan pertanyaan untuk
menggali pengetahuan siswa

√

d. Tujuan pembelajaran
disampaikan dengan jelas

√

Menjelaskan
a. Menyiapkan media power
materi dengan
point yang sesuai dengan
menggunakan
materi
media
power
b. Media power point yang
point
digunakan dapat membantu
memahami materi

√

√

c. Menarik perhatian siswa
sehingga siswa mampu
membangun pengetahuannya
sendiri

√

d. Menyampaikan materi dengan
bahasa yang mudah dipahami

√

Memberikan
a. Memberikan
pertanyaan
pertanyaan
kepada siswa secara jelas
kepada
siswa
tentang materi b. Memberikan pertanyaan yang
dapat memberikan acuan
yang
sudah
dijelaskan
c. Pertanyaan sesuai materi

4

√

3

√
√

d. Memberikan pertanyaan yang
dapat meningkatkan interaksi
antar siswa
5.

Membimbing
a. Memberikan
penjelasan
siswa
untuk
tentang materi yang penting
membuat
b. Mengarahkan siswa untuk
catatan-catatan
membuat catatan kecil
kecil dari materi

√
√

3
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No

Indikator

Deskriptor

yang
sudah c. Memberikan dorongan siswa
dijelaskan
agar membuat catatan kecil

Cek (√)

Skor

√

d. Memberikan penguatan
kepada siswa untuk percaya
diri dalam membuat catatan
kecil
6.

7.

8.

Membentuk
kelompok

a. Membentuk kelompok secara
heterogen

√

b. Membimbing kelompok untuk
mengerjakan tugas mereka

√

c. Memberikan penjelasan cara
mengerjakan tugas mereka

√

d. Mengarahkan siswa supaya
bekerja sama dengan
kelompok mereka

√

Membimbing
a. Mengarahkan pembagian tugas
siswa
untuk
tiap siswa dalam kelompok
berdiskusi
membuat mind b. Memberikan umpan
pertanyaan agar siswa mau
mapping
dari
berpendapat
catatan-catatan
kecil yang sudah c. Memberikan dorongan siswa
dibuat
agar berpendapat dalam
diskusi

√

d. Memberikan penguatan pada
siswa untuk percaya diri dalam
berpendapat

√

Membimbing
a. Membimbing siswa secara
siswa
dalam
berkelompok
menyampaikan
hasil
diskusi b. Mengamati dan membimbing
seluruh kelompok
sesuai dengan

√

4

4

√

√

√

3
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No

Indikator

Cek (√)

Deskriptor

Skor

√

mind mapping c. Membimbing siswa dalam
yang
sudah
mempresentasikan hasil
dibuat
diskusinya
d. Membimbing siswa dalam
menanggapi pertanyaan dari
kelompok lain
9.

10.

Memberikan
a. Melakukan refleksi terhadap
penghargaan
hasil kerja siswa dengan jelas
(penguatan)
terhadap hasil b. Merefleksi hasil kerja siswa
dan menyesuaikannya dengan
mind mapping
materi
siswa

Menutup
pelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan

√

4

√

c. Memberikan umpan balik

√

d. Memberikan penghargaan
kepada siswa

√

a. Menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari

√

2

b. Melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang sudah
dilaksanakan
c. Memberikan soal evaluasi

√

d. Memberikan tindak lanjut
Jumlah Skor

35

Kategori

Sangat Baik
Semarang,
Observer

Maret 2015

Sukardiyono, S.Pd
NIP 196101021988061001
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LAMPIRAN 6
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MEDIA POWER POINT PADA SISWA
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS I
Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2485 ANN

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

1

3

1

2

2486 ANS

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

3

4

3

3

2487 ARPP

4

3

3

3

3

3

2

0

0

0

1

4

1

4

2489 AMH

4

3

3

2

3

1

2

0

0

0

1

4

1

5

2490 ADK

4

3

3

2

3

1

2

0

0

0

1

4

1

6

2491 AH

4

4

4

3

3

2

2

0

0

0

3

4

3

7

2492 CAS

4

3

3

4

3

1

2

0

0

0

1

3

1

8

2493 DP

4

3

3

2

3

1

2

0

0

0

1

4

1
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9

2494 DS

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

10

2495 DAN

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

1

4

1

11

2496 ENMS

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

3

4

3

12

2497 EP

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

3

1

13

2498 FI

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

1

4

1

14

2499 FAZ

4

3

3

3

3

3

2

0

0

0

1

4

1

15

2502 JF

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

1

3

1

16

2505 MZS

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

1

4

1

17

2506 MB

4

3

3

2

3

1

2

0

0

0

1

4

1

18

2507 MFTAJ

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

3

3

3
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

2508 MHAA

3

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

20

2509 NA

4

3

3

3

3

3

3

0

0

0

3

4

3

21

2510 NAR

3

2

2

3

3

1

1

0

0

0

1

4

1

22

2511 OAP

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

3

1

23

2512 PBA

3

2

2

3

3

2

3

0

0

0

3

4

3

24

2513 RLS

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

25

2514 VWAS

4

3

3

2

3

3

2

0

0

0

1

3

1

26

2451 HBP

4

3

3

2

3

1

2

0

0

0

1

4

1

27

2515 ALP

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

28

2516 AN

3

2

2

3

3

2

2

0

0

0

2

4

1
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

29

2518 AHQ

4

3

3

4

3

1

2

0

0

0

2

3

1

30

2519 AKS

4

4

4

4

3

3

3

0

0

0

3

3

3

31

2521 DNJ

4

3

3

4

3

3

3

0

0

0

3

4

3

32

2522 DRA

4

4

4

3

3

3

2

0

0

0

1

4

1

33

2523 ENL

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

2

4

1

34

2524 FA

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

2

4

1

35

2525 FM

4

3

3

3

3

2

3

0

0

0

3

3

3

36

2526 FS

4

3

3

3

3

2

2

0

0

0

2

4

1

37

2527 IVL

4

3

3

4

3

2

2

0

0

0

3

4

3

38

2528 IRA

4

4

4

4

3

2

2

0

0

0

2

3

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

39

2529 IAKP

4

3

3

4

3

1

2

0

0

0

1

4

1

40

2531 ML

4

4

4

4

3

3

3

0

0

0

2

4

2

41

2532 MRA

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

42

2534 MMH

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

3

1

43

2536 SBNT

4

2

2

3

3

1

1

0

0

0

1

4

1

44

2537 VND

3

2

2

3

3

1

1

0

0

0

1

4

1

45

2555 NLND

3

2

2

3

3

1

1

0

0

0

1

4

1

46

2556 APS

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

47

2607 ZA

4

3

3

3

3

3

3

0

0

0

2

4

2

DA

4

3

3

3

3

1

2

0

0

0

1

4

1

48

-
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jumlah Skor

186

143

143

146

144

80

99

0

0

0

76

180

71

Rata-rata Skor

3,875

2,98

2,98

3,04

3

1,67

2,06

0

0

0

1,58

3,75

1,48

Total Rerata Skor

26,42

Kategori

Cukup

Semarang,
Observer

Februari 2015

Abdullah Nasir
NIM 1401411332
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MEDIA POWER POINT PADA SISWA
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS II
Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2485 ANN

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

2

2

2486 ANS

4

3

3

3

3

1

2

1

2

2

3

4

3

3

2487 ARPP

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

4

1

4

2489 AMH

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

1

5

2490 ADK

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

2

6

2491 AH

4

4

4

3

3

2

2

3

2

2

3

4

3

7

2492 CAS

4

3

3

4

3

2

2

2

2

2

1

3

1

8

2493 DP

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9

2494 DS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

2

10

2495 DAN

4

3

3

3

3

2

2

3

2

2

1

4

2

11

2496 ENMS

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

3

4

3

12

2497 EP

4

3

3

3

3

1

2

1

2

2

2

3

1

13

2498 FI

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

1

14

2499 FAZ

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

4

1

15

2502 JF

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

2

16

2505 MZS

4

4

4

3

3

2

2

1

2

2

1

4

1

17

2506 MB

4

3

3

3

3

1

2

2

2

2

1

4

1

18

2507 MFTAJ

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

4

3
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

2508 MHAA

4

3

3

3

3

1

2

1

2

2

1

4

1

20

2509 NA

4

3

3

3

4

3

3

2

2

2

3

4

3

21

2510 NAR

3

2

2

3

3

2

2

1

2

2

1

4

1

22

2511 OAP

4

3

3

3

3

1

2

2

2

2

1

3

1

23

2512 PBA

4

4

4

3

3

2

3

2

2

2

3

4

3

24

2513 RLS

4

3

3

3

3

1

2

1

2

2

1

4

2

25

2514 VWAS

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

4

1

26

2451 HBP

4

3

3

3

3

1

2

2

2

2

1

4

1

27

2515 ALP

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

2

28

2516 AN

4

4

4

3

3

2

2

1

2

2

2

4

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

29

2518 AHQ

4

3

3

4

3

1

2

1

2

2

2

3

1

30

2519 AKS

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

3

3

3

31

2521 DNJ

4

3

3

4

3

3

3

1

2

2

3

4

3

32

2522 DRA

4

4

4

3

4

3

2

1

2

2

1

4

1

33

2523 ENL

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

1

34

2524 FA

4

4

4

3

4

1

2

1

2

2

2

4

2

35

2525 FM

4

3

3

3

3

3

3

1

2

2

3

3

3

36

2526 FS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

1

37

2527 IVL

4

3

3

4

3

2

2

1

2

2

3

4

3

38

2528 IRA

4

4

4

4

3

2

2

1

2

2

2

3

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

39

2529 IAKP

4

3

3

4

3

1

2

2

2

2

1

4

1

40

2531 ML

4

4

4

4

4

3

3

1

2

2

2

4

2

41

2532 MRA

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

1

42

2534 MMH

4

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

3

1

43

2536 SBNT

4

4

4

3

3

1

2

1

2

2

1

4

1

44

2537 VND

3

2

2

3

3

1

2

3

2

2

1

4

1

45

2555 NLND

4

4

4

3

3

1

2

1

2

2

2

4

1

46

2556 APS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

1

47

2607 ZA

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

4

2

DA

4

3

3

3

3

1

2

1

2

2

1

4

1

48

-
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jumlah Skor

190

153

153

152

149

91

103

75

96

96

79

184

81

Rata-rata Skor

3,96

3,2

3,2

3,17

3,1

1,9

2,15

1,56

2

2

1,65

3,83

1,69

Total Rerata Skor

33,375

Kategori

Baik

Semarang,
Observer

Februari 2015

Abdullah Nasir
NIM 1401411332
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
PEMBELAJARAN PKn MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN MEDIA POWER POINT PADA SISWA
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS III
Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2485 ANN

4

3

3

3

3

2

2

3

2

2

1

4

2

2

2486 ANS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

4

3

3

2487 ARPP

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

4

1

4

2489 AMH

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

1

5

2490 ADK

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

2

6

2491 AH

4

4

4

3

3

2

2

1

2

2

3

4

3

7

2492 CAS

4

3

3

4

4

2

2

1

2

2

1

3

1

8

2493 DP

4

3

3

3

3

2

2

3

2

2

1

4

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9

2494 DS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

2

10

2495 DAN

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

2

11

2496 ENMS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

4

3

12

2497 EP

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

2

3

1

13

2498 FI

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

1

14

2499 FAZ

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

4

1

15

2502 JF

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

2

16

2505 MZS

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

4

1

17

2506 MB

4

3

3

3

3

1

2

1

2

2

1

4

1

18

2507 MFTAJ

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

3

4

3
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

2508 MHAA

4

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

4

1

20

2509 NA

4

3

3

4

3

3

3

3

2

2

3

4

3

21

2510 NAR

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

1

22

2511 OAP

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

3

1

23

2512 PBA

4

4

4

3

3

2

3

1

2

2

3

4

3

24

2513 RLS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2

25

2514 VWAS

4

3

3

3

3

3

2

1

2

2

1

4

1

26

2451 HBP

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

2

4

1

27

2515 ALP

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

2

28

2516 AN

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

29

2518 AHQ

4

3

3

4

4

2

2

2

2

2

2

3

2

30

2519 AKS

4

4

4

4

4

3

3

3

2

2

3

3

3

31

2521 DNJ

4

3

3

4

4

3

3

2

2

2

3

4

3

32

2522 DRA

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

4

2

33

2523 ENL

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2

34

2524 FA

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

4

2

35

2525 FM

4

3

3

4

3

3

3

2

2

2

3

4

3

36

2526 FS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2

37

2527 IVL

4

3

3

4

4

2

2

3

2

2

3

4

3

38

2528 IRA

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

2
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

39

2529 IAKP

4

3

3

4

4

2

2

2

2

2

2

4

2

40

2531 ML

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

4

2

41

2532 MRA

4

3

3

3

3

2

2

1

2

2

1

4

1

42

2534 MMH

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

1

43

2536 SBNT

4

4

4

3

3

1

2

2

2

2

2

4

1

44

2537 VND

3

3

3

3

3

1

2

1

2

2

1

4

1

45

2555 NLND

4

4

4

3

3

1

2

2

2

2

2

4

1

46

2556 APS

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

1

47

2607 ZA

4

3

3

4

3

3

3

3

2

2

2

4

2

DA

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

4

1

48

-
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Indikator Pengamatan
No

NIS

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jumlah Skor

190

155

155

157

152

101

104

88

96

96

86

187

86

Rata-rata Skor

3,96

3,23

3,23

3,27

3,17

2,1

2,17

1,83

2

2

1,79

3,89

1,79

Total Rerata Skor

34,44

Kategori

Baik

Semarang,
Observer

Maret 2015

Abdullah Nasir
NIM 1401411332
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LAMPIRAN 7
HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN POWER POINT
PADA SISWA KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS 1
No

NIS

Nama

Nilai

Ketuntasan

1

2485 Afifah Naila Nisa

85

Tuntas

2

2486 Amelia Nurmuliana Sari

81

Tuntas

3

2487 Anandika Rizla Putra Pambudi

75

Tuntas

4

2489 Ascha Muhammad Hanafi

49

Tidak Tuntas

5

2490 Askia Dwi Kurniawan

84

Tuntas

6

2491 Aufina Hidayati

77

Tuntas

7

2492 Cindy Athikoh Sari

45

Tidak Tuntas

8

2493 Danu Prabowo

75

Tuntas

9

2494 Della Suryani

57

Tidak Tuntas

10

2495 Diah Ayu Nuraini

75

Tuntas

11

2496 Efrina Nabil Manaf Setiyono

75

Tuntas

12

2497 Erwin Pamungkas

75

Tuntas

13

2498 Fajria Ichsanti

75

Tuntas

14

2499 Fatimah Az Zahra

75

Tuntas

15

2502 Jihan Fadilah

55

Tidak Tuntas

16

2505 Muchammad Zidan Saputra

75

Tuntas

17

2506 Muhammad Burhanuddin

75

Tuntas

18

2507 Muhammad Faza Tazakka Al Jabbar

81

Tuntas

19

2508 Muhammad Hanif Ali Aqli

45

Tidak Tuntas

313

No

NIS

20

Nama

Nilai

Ketuntasan

2509 Niko Ardiansyah

90

Tuntas

21

2510 Nova Adriano Ramadani

49

Tidak Tuntas

22

2511 Osiana Aqiila Panindhya

75

Tuntas

23

2512 Pandu Bayu Aji

57

Tidak Tuntas

24

2513 Rosycha Lailatus Sa'adah

79

Tuntas

25

2514 Very Wahyu Adhisa Satma

75

Tuntas

26

2451 Hamzah Betrand P.

55

Tidak Tuntas

27

2515 Aditya Linggar Pramudya

61

Tidak Tuntas

28

2516 Adnan Nibras

83

Tuntas

29

2518 Alya Husna Qirana

75

Tuntas

30

2519 Anindya Kurnia Sari

86

Tuntas

31

2521 Diana Nur Jamila

59

Tidak Tuntas

32

2522 Dwi Rizqi Amelia

92

Tuntas

33

2523 Eryca Nova Lina

57

Tidak Tuntas

34

2524 Faranaya Adhisti

90

Tuntas

35

2525 Faris Madani

63

Tidak Tuntas

36

2526 Fia Setyaningsih

75

Tuntas

37

2527 Ilham Van Laennic

63

Tidak Tuntas

38

2528 Indira Renata Ameliya

75

Tuntas

39

2529 Intan Allyu Kusuma Putri

63

Tidak Tuntas

40

2531 Meiliana Lathifah

85

Tuntas

41

2532 Muh. Raditya Arif

45

Tidak Tuntas

42

2534 Muhammad Mustofa Helmi

88

Tuntas

314

No

NIS

43

Nilai

Ketuntasan

2536 Satria Bintang Nirwana Tirta

84

Tuntas

44

2537 Vincensius Nova Dwinov

45

Tidak Tuntas

45

2555 Naufal Luthfi Nur Wildan

88

Tuntas

46

2556 Anggita Putri Susiawan

75

Tuntas

47

2607 Zahra Aulia

75

Tuntas

49

Tidak Tuntas

48

-

Nama

Deo Aji
Jumlah

3390

Rata-rata Kelas

70,63

Ketuntasan Klasikal

64,58%

Ketidaktuntasan

35,42%

Semarang, Februari 2015
Guru

ALFIS NURMA TAFIDA
NIM 1401411590
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HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN POWER POINT
PADA SISWA KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS 2
No

NIS

Nama

Nilai

Ketuntasan

1

2485 Afifah Naila Nisa

75

Tuntas

2

2486 Amelia Nurmuliana Sari

78

Tuntas

3

2487 Anandika Rizla Putra Pambudi

48

Tidak Tuntas

4

2489 Ascha Muhammad Hanafi

33

Tidak Tuntas

5

2490 Askia Dwi Kurniawan

93

Tuntas

6

2491 Aufina Hidayati

75

Tuntas

7

2492 Cindy Athikoh Sari

38

Tidak Tuntas

8

2493 Danu Prabowo

75

Tuntas

9

2494 Della Suryani

40

Tidak Tuntas

10

2495 Diah Ayu Nuraini

76

Tuntas

11

2496 Efrina Nabil Manaf Setiyono

75

Tuntas

12

2497 Erwin Pamungkas

83

Tuntas

13

2498 Fajria Ichsanti

90

Tuntas

14

2499 Fatimah Az Zahra

33

Tidak Tuntas

15

2502 Jihan Fadilah

40

Tidak Tuntas

16

2505 Muchammad Zidan Saputra

75

Tuntas

17

2506 Muhammad Burhanuddin

33

Tidak Tuntas

18

2507 Muhammad Faza Tazakka Al Jabbar

85

Tuntas

19

2508 Muhammad Hanif Ali Aqli

75

Tuntas
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No

NIS

20

Nama

Nilai

Ketuntasan

2509 Niko Ardiansyah

97

Tuntas

21

2510 Nova Adriano Ramadani

43

Tidak Tuntas

22

2511 Osiana Aqiila Panindhya

75

Tuntas

23

2512 Pandu Bayu Aji

75

Tuntas

24

2513 Rosycha Lailatus Sa'adah

80

Tuntas

25

2514 Very Wahyu Adhisa Satma

95

Tuntas

26

2451 Hamzah Betrand P.

75

Tuntas

27

2515 Aditya Linggar Pramudya

75

Tuntas

28

2516 Adnan Nibras

70

Tidak Tuntas

29

2518 Alya Husna Qirana

75

Tuntas

30

2519 Anindya Kurnia Sari

85

Tuntas

31

2521 Diana Nur Jamila

77

Tuntas

32

2522 Dwi Rizqi Amelia

95

Tuntas

33

2523 Eryca Nova Lina

90

Tuntas

34

2524 Faranaya Adhisti

90

Tuntas

35

2525 Faris Madani

30

Tidak Tuntas

36

2526 Fia Setyaningsih

75

Tuntas

37

2527 Ilham Van Laennic

75

Tuntas

38

2528 Indira Renata Ameliya

88

Tuntas

39

2529 Intan Allyu Kusuma Putri

75

Tuntas

40

2531 Meiliana Lathifah

97

Tuntas

41

2532 Muh. Raditya Arif

75

Tuntas

42

2534 Muhammad Mustofa Helmi

77

Tuntas
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No

NIS

43

Nilai

Ketuntasan

2536 Satria Bintang Nirwana Tirta

75

Tuntas

44

2537 Vincensius Nova Dwinov

48

Tidak Tuntas

45

2555 Naufal Luthfi Nur Wildan

78

Tuntas

46

2556 Anggita Putri Susiawan

75

Tuntas

47

2607 Zahra Aulia

75

Tuntas

40

Tidak Tuntas

48

-

Nama

Deo Aji
Jumlah

3400

Rata Kelas

70,83

Ketuntasan Klasikal

75%

Ketidaktuntasan

25%

Semarang, Februari 2015
Guru

ALFIS NURMA TAFIDA
NIM 1401411590
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HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI MODEL MIND MAPPING BERBANTUAN POWER POINT
PADA SISWA KELAS IV SDN TUGUREJO 01 KOTA SEMARANG
SIKLUS 3
No

NIS

Nama

Nilai

Ketuntasan

1

2485 Afifah Naila Nisa

90

Tuntas

2

2486 Amelia Nurmuliana Sari

80

Tuntas

3

2487 Anandika Rizla Putra Pambudi

83

Tuntas

4

2489 Ascha Muhammad Hanafi

50

Tidak Tuntas

5

2490 Askia Dwi Kurniawan

90

Tuntas

6

2491 Aufina Hidayati

90

Tuntas

7

2492 Cindy Athikoh Sari

75

Tuntas

8

2493 Danu Prabowo

85

Tuntas

9

2494 Della Suryani

40

Tidak Tuntas

10

2495 Diah Ayu Nuraini

95

Tuntas

11

2496 Efrina Nabil Manaf Setiyono

85

Tuntas

12

2497 Erwin Pamungkas

93

Tuntas

13

2498 Fajria Ichsanti

80

Tuntas

14

2499 Fatimah Az Zahra

83

Tuntas

15

2502 Jihan Fadilah

75

Tuntas

16

2505 Muchammad Zidan Saputra

85

Tuntas

17

2506 Muhammad Burhanuddin

60

Tidak Tuntas

18

2507 Muhammad Faza Tazakka Al Jabbar

90

Tuntas

19

2508 Muhammad Hanif Ali Aqli

70

Tidak Tuntas
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No

NIS

20

Nama

Nilai

Ketuntasan

2509 Niko Ardiansyah

97

Tuntas

21

2510 Nova Adriano Ramadani

93

Tuntas

22

2511 Osiana Aqiila Panindhya

93

Tuntas

23

2512 Pandu Bayu Aji

83

Tuntas

24

2513 Rosycha Lailatus Sa'adah

83

Tuntas

25

2514 Very Wahyu Adhisa Satma

95

Tuntas

26

2451 Hamzah Betrand P.

75

Tuntas

27

2515 Aditya Linggar Pramudya

85

Tuntas

28

2516 Adnan Nibras

83

Tuntas

29

2518 Alya Husna Qirana

83

Tuntas

30

2519 Anindya Kurnia Sari

80

Tuntas

31

2521 Diana Nur Jamila

95

Tuntas

32

2522 Dwi Rizqi Amelia

93

Tuntas

33

2523 Eryca Nova Lina

85

Tuntas

34

2524 Faranaya Adhisti

95

Tuntas

35

2525 Faris Madani

60

Tidak Tuntas

36

2526 Fia Setyaningsih

75

Tuntas

37

2527 Ilham Van Laennic

83

Tuntas

38

2528 Indira Renata Ameliya

75

Tuntas

39

2529 Intan Allyu Kusuma Putri

75

Tuntas

40

2531 Meiliana Lathifah

93

Tuntas

41

2532 Muh. Raditya Arif

50

Tidak Tuntas

42

2534 Muhammad Mustofa Helmi

93

Tuntas
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No

NIS

43

Nilai

Ketuntasan

2536 Satria Bintang Nirwana Tirta

83

Tuntas

44

2537 Vincensius Nova Dwinov

60

Tidak Tuntas

45

2555 Naufal Luthfi Nur Wildan

85

Tuntas

46

2556 Anggita Putri Susiawan

83

Tuntas

47

2607 Zahra Aulia

83

Tuntas

75

Tuntas

48

-

Nama

Deo
Jumlah

3890

Rata Kelas

81,04

Ketuntasan Klasikal

85,4%

Ketidaktuntasan

14,6%

Semarang, Maret 2015
Guru

ALFIS NURMA TAFIDA
NIM 1401411590

321

LAMPIRAN 8
HASIL ANGKET SISWA
SIKLUS 1
No

PERTANYAAN

YA

TIDAK

1

Apakah kalian senang dengan pembelajaran PKn yang 35
telah kita lakukan?

13

2

Apakah media pembelajaran yang ditampilkan guru 33
menarik?

15

3

Apakah kalian mudah
pembelajaran PKn tadi?

8

4

Apakah sekarang kamu lebih semangat mengikuti 36
pembelajaran PKn?

12

5

Apakah model pembelajaran Mind Mapping ini mudah 36
untuk dilakukan?

12

6

Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 45
ini lagi?

3

memahami

Jumlah
Persentase

materi

pada 40

225

63

78,13% 21,87%
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HASIL ANGKET SISWA
SIKLUS 2
No

PERTANYAAN

YA

TIDAK

1

Apakah kalian senang dengan pembelajaran PKn yang 38
telah kita lakukan?

10

2

Apakah media pembelajaran yang ditampilkan guru 36
menarik?

12

3

Apakah kalian mudah
pembelajaran PKn tadi?

5

4

Apakah sekarang kamu lebih semangat mengikuti 38
pembelajaran PKn?

10

5

Apakah model pembelajaran Mind Mapping ini mudah 40
untuk dilakukan?

8

6

Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 45
ini lagi?

3

memahami

Jumlah
Persentase

materi

pada 43

240

48

83,33% 16,67%
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HASIL ANGKET SISWA
SIKLUS 3
No

PERTANYAAN

YA

TIDAK

1

Apakah kalian senang dengan pembelajaran PKn yang 44
telah kita lakukan?

4

2

Apakah media pembelajaran yang ditampilkan guru 41
menarik?

7

3

Apakah kalian mudah
pembelajaran PKn tadi?

pada 43

5

4

Apakah sekarang kamu lebih semangat mengikuti 40
pembelajaran PKn?

8

5

Apakah model pembelajaran Mind Mapping ini mudah 43
untuk dilakukan?

5

6

Apakah kalian bersedia mengikuti pembelajaran seperti 47
ini lagi?

1

memahami

Jumlah
Persentase

materi

258

30

89,58% 10,42%

324

LAMPIRAN 9
HASIL WAWANCARA GURU
SIKLUS I
Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Februari 2015
Guru

: SUKARDIYONO, S.Pd

No.
1.

PERTANYAAN

JAWABAN

Bagaimana pendapat Bapak dengan Model pembelajaran Mind Mapping
pembelajaran

PKn

menggunakan berbantuan media Power Point yang

model pembelajaran Mind Mapping baru saja dilaksanakan membuat
berbantuan media Power Point yang pembelajaran PKn menjadi menarik
baru saja dilaksanakan?
2.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

dan tidak konvensional.
model Iya,

model

pembelajaran

Mind

Mapping Mapping berbantuan media Power

berbantuan media Power Point yang Point cocok dan bisa diterapkan atau
baru

saja

dilaksanakan,

cocok digunakan pada pembelajaran PKn,

diterapkan pada pembelajaran PKn?

terlihat dari antusias siswa dalam
mengikuti pembelajaran.

3.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Iya, aktivitas siswa dengan model
Mapping pembelajaran

berbantuan media Power Point yang berbantuan
baru

saja

dilaksanakan

media

Mapping

Power

Point

berhasil sudah baik. Namun masih ada siswa

meningkatkan aktivitas siswa dalam yang
pembelajaran PKn?

Mind

ramai,

terlihat

dikarenakan
kesulitan

mengkondisikan

siswa

guru
dalam
dengan

jumlah 48 siswa.
4.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Iya,

keterampilan

guru

dalam

Mapping melaksanakan pembelajaran sudah

berbantuan media Power Point yang baik. Walaupun masih kurang dalam

325

baru

saja

dilaksanakan

meningkatkan

berhasil mengkondisikan siswanya.

keterampilan

guru

dalam pembelajaran PKn?
5.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Model Model pembelajaran Mind
Mapping Mapping berbantuan media Power

berbantuan Media Power Point yang Point membuat siswa lebih mudah
baru

saja

dilaksanakan

berhasil memahami pelajaran dengan baik,

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga diharapkan hasil belajar
dalam pembelajaran PKn?

siswa akan meningkat.

Semarang,

Februari 2015

Interviewer

Alfis Nurma Tafida
NIM 1401411590
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LEMBAR WAWANCARA GURU
SIKLUS II
Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2015
Guru

: SUKARDIYONO, S.Pd

No.
1.

PERTANYAAN

JAWABAN

Bagaimana pendapat Bapak dengan Model pembelajaran Mind Mapping
pembelajaran

PKn

menggunakan berbantuan media Power Point yang

model pembelajaran Mind Mapping diterapkan

oleh

guru

mudah

berbantuan media Power Point yang digunakan.
baru saja dilaksanakan?
2.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Dilihat dari aktivitas siswa dan
Mapping keterampilan guru yang semakin

berbantuan media Power Point yang lama semakin baik. Sehingga model
baru

saja

dilaksanakan,

cocok pembelajaran ini bisa digunakan

diterapkan pada pembelajaran PKn?
3.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

dalam pembelajaran PKn.

model Aktivitas

saja

dilaksanakan

sudah

baik

Mapping dibandingkan sebelumnya. Siswa

berbantuan media Power Point yang tampak
baru

siswa

sudah

terbiasa

dalam

berhasil pembelajaran menggunakan model

meningkatkan aktivitas siswa dalam tersebut.
pembelajaran PKn?
4.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Sudah tidak ada kesulitan yang
Mapping berarti dalam menggunakan model

berbantuan media Power Point yang pembelajaran
baru

saja

dilaksanakan

meningkatkan

Mind

Mapping

berhasil berbantuan media Power Point.

keterampilan

guru Ketika
berlangsung,

diskusi

kelompok

guru

memusatkan

327

dalam pembelajaran PKn?

perhatian ke semua siswa. Secara
garis besar pembelajaran sudah lebih
baik dari sebelumnya.

5.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Hasil belajar siswa meningkat dari
Mapping pembelajaran sebelumnya

berbantuan Media Power Point yang sebagian
baru

saja

dilaksanakan

besar

siswa

karena
mampu

berhasil memahami materi dengan baik dan

meningkatkan hasil belajar siswa siswa sudah mulai aktif.
dalam pembelajaran PKn?

Semarang,

Februari 2015

Interviewer

Alfis Nurma Tafida
NIM 1401411590
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LEMBAR WAWANCARA GURU
SIKLUS III
Sekolah

: SDN Tugurejo 01 Kota Semarang

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Maret 2015
Guru

: SUKARDIYONO, S.Pd

No.
1.

PERTANYAAN

JAWABAN

Bagaimana pendapat Bapak dengan Model pembelajaran Mind Mapping
pembelajaran

PKn

menggunakan berbantuan media Power Point yang

model pembelajaran Mind Mapping diterapkan oleh guru bagus.
berbantuan media Power Point yang
baru saja dilaksanakan?
2.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Model pembelajaran Mind Mapping
Mapping berbantuan media Power Point yang

berbantuan media Power Point yang diterapkan oleh guru bisa digunakan
baru

saja

dilaksanakan,

cocok dalam pembelajaran PKn. Hal ini

diterapkan pada pembelajaran PKn?

terlihat ketika siswa tampak antusias
seperti
sehingga

pembelajaran
aktivitas

sebelumnya
siswa

juga

semakin baik.
3.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Aktivitas siswa sudah baik, siswa
Mapping memperhatikan

penjelasan

guru

berbantuan media Power Point yang dengan baik ketuka pembelajaran
baru

saja

dilaksanakan

berhasil dan melaksanakan diskusi kelompok

meningkatkan aktivitas siswa dalam dengan baik.
pembelajaran PKn?
4.

Apakah

menurut

pembelajaran

Bapak

Mind

model Sudah tidak ada kesulitan yang
Mapping berarti dalam menggunakan model

berbantuan media Power Point yang pembelajaran

Mind

Mapping
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baru

saja

dilaksanakan

meningkatkan

keterampilan

dalam pembelajaran PKn?
5.

Apakah

menurut

pembelajaran

berhasil berbantuan media Power Point.

Bapak

Mind

guru Guru

membimbing

dan

mengarahkan siswa dengan baik.
model Hasil belajar siswa akan meningkat
Mapping dari

pembelajaran

sebelumnya

berbantuan Media Power Point yang karena sebagian besar siswa mampu
baru

saja

dilaksanakan

berhasil memahami materi dengan baik dan

meningkatkan hasil belajar siswa siswa sudah aktif.
dalam pembelajaran PKn?

Semarang,

Februari 2015

Interviewer

Alfis Nurma Tafida
NIM 1401411590
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LAMPIRAN 10 SURAT-SURAT

331

332

333

LAMPIRAN 11
DOKUMENTASI
SIKLUS I

Gambar 1. Guru Mengkondisikan siswa

Gambar 2. Siswa Baris di Depan Kelas
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Gambar 3. Guru Menyampaikan Tujuan Pembelajaran

Gambar 4. Siswa dan Guru Berdoa Sebelum Pembelajaran
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Gambar 5. Guru Menjelaskan Materi

Gambar 6. Siswa Memperhatikan Media Power Point
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Gambar 7. Memberikan Pertanyaan kepada Siswa

Gambar 8. Siswa Membuat Catatan-Catatan Kecil
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Gambar 9. Guru Membentuk Kelompok

Gambar 10. Guru Membimbing Siswa untuk Berdiskusi
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Gambar 11. Siswa Berdiskusi untuk Membuat Mind Mapping

Gambar 12. Siswa Mengajukan Pertanyaan

339

Gambar 13. Guru bersama Siswa menarik kesimpulan

Gambar 14. Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi
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DOKUMENTASI
SIKLUS II

Gambar 15. Guru Mengkondisikan Siswa

Gambar 16. Guru Bersama Siswa Berdoa sebelum Pembelajaran
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Gambar 17. Guru Menyampaikan Tujuan Pembelajaran

Gambar 18. Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran
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Gambar 19. Gambar Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru

Gambar 20. Siswa Memperhatikan Media Power Point
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Gambar 21. Guru Memberikan Pertanyaan kepada Siswa

Gambar 22. Siswa Membuat Catatan-catatan Kecil
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Gambar 23. Guru Membentuk Kelompok

Gambar 24. Membimbing Siswa Berdiskusi

345

Gambar 25. Siswa Berdiskusi Membuat Mind Mapping

Gambar 26. Siswa Menyampaikan Mind Mapping Hasil Diskusi
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Gambar 27. Guru Memberikan Penghargaan kepada Siswa

Gambar 28. Siswa Mengajukan Pertanyaan
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Gambar 29. Siswa Bersama Guru Menarik Kesimpulan

Gambar 30. Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi
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DOKUMENTASI
SIKLUS III

Gambar 31. Guru Mengkondisikan Siswa

Gambar 32. Guru dan Siswa Berdo’a Sebelum Pembelajaran
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Gambar 33. Guru Menyampaikan Tujuan Pembelajaran

Gambar 34. Guru Menjelaskan Materi
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Gambar 35. Siswa memperhatikan Penjelasan Guru

Gambar 36. Siswa Memperhatikan Power Point
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Gambar 37. Guru Memberikan Pertanyaan kepada Siswa

Gambar 38. Siswa Membuat Catatan-catatan Kecil
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Gambar 39. Guru Membentuk Kelompok

Gambar 40. Guru Membimbing Siswa Berdiskusi
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Gambar 41. Siswa Berdiskusi Membuat Mind Mapping

Gambar 42. Siswa Menyampaikan Mind Mapping Hasil Diskuai
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Gambar 43. Siswa Mengajukan Pertanyaan

Gambar 44. Guru Memberikan Penghargaan/ Penguatan
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Gambar 45. Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi

Gambar 46. Siswa Bersama-sama Guru Membuat Kesimpulan
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Dokumentasi
Hasil Mind Mapping Siswa Siklus I
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Dokumentasi
Hasil Mind Mapping Siswa Siklus II
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Dokumentasi
Hasil Mind Mapping Siswa Siklus III
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