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ABSTRAK 

Fadhilah,Arina. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model 

 Mind  Mapping berbantuan Media Loop Cards pada Siswa Kelas VC SD 

 Negeri Purwoyoso  03. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

 Dasar,  Fakultas Ilmu Pendidikan,  Universitas Negeri Semarang. 

 P e m b i m b i n g :  S u t j i  W a r d h a y a n i ,  S . P d ,  
M . K e s  
   

 Pembelajaran IPA pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 belum 

optimal. Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi melalui data evaluasi, 

observasi dan catatan lapangan bahwa pembelajaran IPA tentang siklus air dan 

dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup tidak 

maksimal dalam mencapai Kriteria Kelulusan Minimum (KKM). Hal ini terjadi 

karena guru menjelaskan materi dalam bentuk uraian panjang sehingga siswa sulit 

menemukan kata kunci dalam tiap materi. Dari 41 siswa, sebanyak 55% (22) siswa 

mendapat dibawah KKM (70), sedangkan 45% (19) siswa mendapat nilai diatas 

KKM (70). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui model 

Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat meningkatkan kualitas  

pembelajaran IPA pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang meliputi 

meningkatnya keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.  

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Subjek penelitian ini terdiri dari guru 

sebanyak 1 orang dan siswa kelas VC SD sebanyak 41 siswa. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik analisis data berupa data kualitatif 

dan kuantitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami 

peningkatan. Pada siklus I keterampilan guru mendapatkan skor 23 dengan 

presentase skor (63,8%) kategori baik. Pada siklus 2 keterampilan guru meningkat 

dengan skor 31 dengan presentas skor (86,1%) kategori sangat baik. Aktivitas siswa 

mengalami peningkatan dengan data hasil observasi yaitu pada siklus 1 skor rata-rata 

yang diperoleh 28,8 dengan presentase skor (65,4%) kategori baik. Pada siklus 2 skor 

rata-rata siswa 36 dengan presentas skor (81,8%) kategori sangat baik. Hasil belajar 

siswa yang diperoleh Pada siklus 1 sebanyak 65,85% siswa mendapat nilai diatas 

KKM (70). Pada siklus 2 sebanyak 81% siswa mendapat nilai diatas KKM (70). 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui model Mind 

Mapping berbantaun media Loop Cards dapat meningkatkan kualitas  pembelajaran 

IPA pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03. Saran yang diusulkan peneliti 

adalah guru diharapkan dapat memanagement waktu dengan baik, karena pembuatan 

Mind Mapping akan membutuhkan waktu yang. Dengan management waktu yang 

baik maka kegiatan lain dalam pembelajaran tidak akan terganggu. 

 

Kata kunci: Kualitas Pembelajaran,  Loop Cards, Mind Mapping 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Guruan 

Nasional menyebutkan bahwa guruan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk  berkembangnya  

potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Undang-Undang Sistem Guruan Nasional didukung oleh Peraturan 

Pemerintah Guruan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI yang menyebutkan pembelajaran IPA 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau 

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Selain itu, proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah.  

 Menurut kajian kebijakan kurikulum mata pelajaran IPA tahun 2007, 

pembelajaran IPA hendaknya; 1. Dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa 
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bahkan mereka mampu dalam IPA dan IPA bukanlah pelajaran yang harus 

ditakuti; 2. Membelajarkan IPA tidak hanya membelajarkan konsep-konsep saja, 

namun juga disertai dengan pengembangan sikap dan keterampilan ilmiah 

(domain pengetahuan dan proses kognitif); 3.Pembelajaran IPA memberikan 

pengalaman belajar yang mengembangkan kemampuan bernalar, merencanakan 

dan melakukan penyelidikan ilmiah, menggunakan pengetahuan yang sudah 

dipelajari untuk memahami gejala alam yang terjadi; 4.Merevitalisasi 

“keterampilan proses sains” bagi siswa, guru dan calon guru sebagai misi utama 

pembelajaran IPA di sekolah untuk mengembangkan kemampuan observasi, 

merencanakan penyelidikan, menafsirkan (interpretasi) data dan informasi (narasi, 

gambar, bagan, tabel) serta menarik kesimpulan. 

 Dalam Standar Isi dijelaskan bahwa IPA di Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk (1) memperoleh 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

(3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) meningkatkan kesadaran untuk me nghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan (7) memperoleh bekal 
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pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

guruan ke SMP/MTs. (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006). 

 Selain standar isi, dijelaskan pula standar proses. Standar proses untuk 

satuan guruan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran,penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan 

proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan,inti dan penutup. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

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

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Peraturan 

Menteri Guruan Nasional RI No. 41 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran, IPA harus dirancang sesuai dengan 

kebutuhan, karakter dan kemampuan siswa. Tidak bisa hanya dilakukan hanya 

sekedar transfer ilmu (transfer knowledge) dari guru ke siswa. Tingkat berpikir 

anak usia SD (6-12 tahun) adalah operasional konkret sehingga program 

pembelajaran IPA SD yang tepat adalah belajar dari alam langsung sebagai objek 

yang dipelajari. Model pembelajaran variatif tentu akan membantu siswa dalam 

memahami pelajaran. Selain model pembelajaran,permodelan sangat diperlukan 

untuk belajar IPA. Manusia, hewan, tumbuhan dan berbagai kejadian alam yang 

ada di lingkungan siswa itulah yang sebenarnya merupakan model untuk belajar. 

Siswa harus diajak untuk mengamati obyek alam tersebut dengan panca 

inderanya. Dengan demikian, pembelajaran akan terasa lebih bermakna 
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Pembelajaran yang seperti inilah, yang diharapkan muncul di SD sehingga output 

yang diharapkan sesuai dengan tuntutan KTSP. 

 Menurut penemuan PISA semakin tahun nilai guruan di Indonesia 

semakin merosot. Penemuan PISA (Program for Internalational Student 

Assessment) rangking Indonesia dalam ranah guruan adalah sebagai berikut. 

Tahun 2000 urutan 39, tahun 2003 urutan 38 , tahun  2006 urutan 50, tahun  2009 

urutan 61 dan terakhir tahun 2012 urutan 64 dari 65 negara yang diteliti oleh 

PISA.  (PISA, 2012: 5) 

 Selain PISA, Lembaga survei internasional lain TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) menunujukkan hasil survei pada 

keikutsertaan pertamakali tahun 1999 Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 

negara. Pada tahun 2003 peringkat 34 dari 46 negara. Tahun 2007 turun menjadi 

ranking 36 dari 48 negara (TIMSS, 2011: 5). 

 Berdasarkan temuan Depdiknas (2007: 21-22), kurikulum IPA di 

Indonesia belum diimplementasikan oleh kebanyakn sekolah.  Salah satu sebab 

rendahnya mutu lulusan asalah belum efektifnya proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran selama ini masih terllau  berorientasiterhadap penguasaaan teori dan 

hafalan dalam semua bidang studi yang menyebabkan yang menyebabkan 

kemampuan belajar siswa menjadi terhambat. Metode pembelajaran yang terlalu 

berorientasi kepada guru cenderung mengabaikan hak dan kebutuhan, serta 

perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan 

mencerdaskan kurang optimal. Permasalahan tersebut dapat menghambat siswa 

dalam mencapai kategori ketuntasan belajar yang telah ditetapkan. 
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 Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui data observasi 

bahwa pembelajaran IPA pada kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 belum optimal. 

Belum optimalnya kualitas pembelajaran IPA pada kelas VC SD Negeri 

Purwoyoso 03 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang berhubungan 

dengan keterampilan guru, aktivitas siswa dan model serta media yang diterapkan 

oleh guru. Dalam pembelajaran, guru  menjelaskan materi dalam bentuk uraian 

yang panjang, sehingga siswa sulit untuk menemukan kata kunci dari setiap 

materi yang disampaikan. Selain itu, media pembelajaran kurang digunakan 

secara optimal sehingga siswa cenderung memiliki  minat yang rendah dalam 

pembelajaran. 

 Faktor lain yang berpengaruh adalah siswa sulit dalam mememahami 

konsep baru yang dijelaskan secara panjang oleh guru. Siswa tidak mampu 

menangkap inti dari setiap submateri yang diberikan,serta sulitnya siswa 

menghubungkan setiap poin dalam submateri menjadi sebuah  konsep utuh.

 Hal ini didukung dengan hasil evaluasi saat observasi dilakukan 

menunjukkkan bahwa sebesar 55% siswa belum mencapai nilai 70 (Krietria 

Ketuntasan Minimal).  Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 50 

dan nilai tertinggi 90 dengan rata-rata kelas 70. Dengan melihat data hasil belajar 

dan pelaksanaan mata pelajaran tersebut, diperlukan proses peningkatan agar 

pembelajaran IPA lebih berkualitas.  

 Berdasarkan diskusi bersama kolaborator untuk memecahkan masalah 

tersebut, peneliti dan kolaborator menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dengan menggunkan model Mind 
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Mapping berbantuan media Loop Cards. Model Mind Mapping dipilih karena 

dapat digunakan menyeimbangkan peran otak kanan serta otak kiri sehingga siswa 

dapat belajar sambil bermain. Sehingga siswa mudah menangkap materi pelajaran 

dan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaan. Dengan Mind Mapping 

terbukti mampu mengatasi permasalahan belajar siswa, karena cara kerjanya 

sesuai dengan cara kerja alami otak manusia. Otak kiri berperan dalam tulisan, 

urutan penulisan dan hubungan antar kata, sedangkan otak kanan berperan dalam 

warna, gambar dan dimensi atau tata ruang.  (Sutanto Windura, 2008: 17). Hal 

lain yang dapat memperkuat Mind Mapping dapat meningkatakn kualitas 

pembelajaran IPA adalah matei yang diingat sangat sedikit karena sudah berupa 

kata kunci, hemat waktu untuk membaca dan mengingatnya serta adanya 

pengelompokan atau kategori informasi sehingga otak akan menjadi fun (Sutanto 

Windura, 2013: 112) 

 Model Mind Mapping didukung dengan media Loop Cards untuk 

mendukung kelancaran proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem maka media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara 

optimal (Daryanto, 2012: 6). Penggunaan media Loop Cards dalam proses 

pembelajaran pada intinya adalah upaya guru memodifikasi cara penyampaian 

materi pelajaran. Cara penyampaian tersebut diupayakan semaksimal 

mungkin dibantu dengan suatu media yang terbuat dari benda-benda yang mudah 
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didapat. Tujuan dibuat Loop Cards adalah untuk memperlancar, memperkaya dan 

membenarkan cara berpikir serta untuk memperkuat hubungan antar konsep kunci 

dan gagasan (John Dabell, 2012: 205). Dengan bahan yang sederhana untuk 

membuat media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran. Dengan menggunakan Loop Cards siswa akan merasa 

tertantang untuk segera mendapatkan jawaban yang tepat dan menempelkan ke 

cabang Mind Mapping. Dengan menggabungkan model dan media tersebut tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Peneliti dan kolaborator 

melakukan penelitian yaitu peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model 

Mind Mapping berbantuan Loop Cards. 

 Penggunakan model Mind Mapping didukung penelitian oleh David Yoga 

Hardiyanto, Suripto dan Akhmad Munib pada tahun 2013 dengan judul 

“Penerapan Mind Mapping sebagai Media dalam Meningkatkan Kemampuan 

Belajar IPA pada Siswa Kelas IV SD  Negeri 1Sengare Kabupaten Pekalongan” 

menunjukkan bahwa setelah melakukan 3 kali siklus hasil keberhasilan siswa 

mencapai KKM sebesar 87%  (http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jktp). 

 Penelitian oleh Ozgul Keles tahun 2012 dengan judul “ Elementary 

Teacher’s Views on Mind Mapping” Vol.4 No. 1 2012 ISSN 1948-5476 dengan 

hasil penelitian mengenai pendapat beberapa guru tentang keefektifan penggunaan 

metode Mind Mapping pada pembelajaran dapat membantu guru dalam 

memberikan perintah , merencanakan, mengevaluasi dan membuat pembelajaran 

lebih menyenangkan (http:/dx.doi.org/10.5296/ije.v4il.1327). 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jktp


8 

 

 

 

 Penelitian oleh Yunny Ari Margi Santi  tahun 2012 dengan judul 

“Peningkatan Hasil dan Minat Belajar Siswa kelas IV Melalui Model 

Pembelajaran Cooperative Learning Teknik Make A Match  Menggunakan Media 

Kartu Pada Mata Pelajaran IPA di SD NEGERI Arjasa 03 Kabupaten Jember 

Tahun pelajaran 2011-2012” menunjukkan bahwa dengan menggunakan media 

kartu hasil belajar siswa meningkat mencapai 82,14% dengan melakukan 2 kali 

siklus pembelajaran. (http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/23125 ) 

 Dari ulasan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Model Mind Mapping 

berbantuan Media Loop Cards pada Siswa Kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah secara umum berdasarkan latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut: Apakah dengan menerapkan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03? 

Adapun rumusan masalah secara khusus dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat 

meningkatkan keterampilan mengajar guru? 

2. Apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03? 

3. Apakah penerapan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03? 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/23125
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1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dilakukan 

adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan dengan menerapkan 

model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards. Sintak pembelajaran dengan 

model Mind Mapping (Miftahul Huda, 2013: 307) berbantuan media Loop Cards 

(John Dabell, 2012: 250) adalah sebagai berikut: 

1) Apersepsi  

2) Sampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Menyampaikan materi.  

4) Mencatat poin penting. 

5) Bentuklah kelompok. 

6) Melakukan percobaan. 

7) Tempelkan topik utama (Image Center Mind Mapping) di papan tulis. 

8) Bacakan soal / perintah pengerjaan Loop Cards dan Mind Mapping. 

9) Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards yang masih kosong 

dan menempelkan pada Mind Mapping kelompok. 

10) Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik berdasrkan jaring-

jaring. 

11) Mereview pelajaran 

12) Evaluasi. 

 Sintak pembelajaran tersebut bersifat fleksibel ketika diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan keleluasaan keterampilan dasar 

mengajar guru yang harus dikuasai oleh guru selama pembelajaran berlangsung. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

   Adapun tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatkan 

kualitas pembelajaran  IPA  pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam pembelajarn IPA melalui 

model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards pada siswa kelas VC 

SD Negeri Purwoyoso 03. 

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajarn IPA melalui model 

Mind Mapping berbantuan media Loop Cards pada siswa kelas VC SD 

Negeri Purwoyoso 03. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajarn IPA melalui model 

Mind Mapping berbantuan media Loop Cards pada siswa kelas VC SD 

Negeri Purwoyoso 03 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan perbaikan pembelajaran 

khususnya pada pengembangan kualitas pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar. 

2. Sebagai dasar atau reverensi untuk penelitian lebih mendalam tentang 

peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards. 

3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di guruan 

sekolah dasar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dan 

memberikan wawasan baru tentang model pembelajaran Mind Mapping 

dengan media Loop Cards. 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat menemukan strategi belajar yang lebih mudah  

b. Memberikan pengalaman baru bagi siswa di dalam kelas. 

c. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa  

3. Bagi Sekolah 

Dengan menerapakn model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards  

KBM akan berjalan lebih bermakna dan nilai akhir dari siswa akan 

meningkat sehingga  output yang diharapkan semua kalangan mulai dari 

orangtua, sekolah maupun pemerintah dapat tercapai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

 Menurut Rusman (2011:134) belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Belajar bukan hanya sekedar menghapal, melainkan suatu proses mental yang 

terjadi dalam diri seseorang  

 Menunjang pendapat dari Rusman, Gage dan Berliner (dalam Achmad 

Rifa’l 2011:82) menyatakan bahwa belajar merupkan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi setiap individu berbeda. Semua itu bergantung 

pada lingkungan dan kebiasaan pada dirinya sendiri. Perilaku mengacu pada suatu 

tindakan seperti berbicara, menulis dan memahami sesuatu. Untuk  mengukur 

apakah seseorang telah belajar atau belum diperlukan adanya perbandingan. 

Apabila terjadi perbedaan, dapat dikatakan seseorang telah belajar.  

 Sependapat dengan hal tersebut, Aqib (2014: 66) mengungkapkan belajar 

menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. 

Perubahan tersebut disebabkan oleh seringnya interaksi antara stimulus dan 
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respon. Menurut teori behavioristik, inti belajar adalah kemampuan seseorang 

melakukan respon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya.    

 Dari definisi diatas dapat disimpulankan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan perilaku hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungan., bersifat relatif permanen dan setiap individu memiliki waktu yang 

berbeda untuk belajar bergantung pada lingkungan dan kebiasaan pada dirinya 

sendiri. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar 

 Prinsip-prinsip dalam belajar perlu diketahui baik oleh siswa maupun 

guru. Siswa perlu meningkatkan upaya belajarnya sedangkan bagi guru dapt 

digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas mengajarnya. Prinsip belajar 

adalah bagian terpenting yang wajib diketahui guru sehingga mereka bisa 

memahami lebih dalam prinsip tersebut dan seorang guru  bisa membuat acuan 

yang tepat dalam pembelajarannya. Dengan begitu pembelajaran yang dilakukan 

akan lebih efektif serta bisa mencapai target tujuan.  

 Menurut Suprijono (2012: 4)  ada 3 prinsip belajar yang harus diketahui 

guru, yaitu: 

a. Belajar adalah perubahan perilaku 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: (1) Sebagai hasil 

 tindakan rasional instrumental/perubahan yang disadari; (2) Kontinu atau 

berkesinambungan dengan perilaku lainnya; (3) Bermanfaat sebagai bekal 

hidup; (4) Permanen atau tetap; (5) Bertujuan dan terarah. 
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b. Belajar merupakan proses 

Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Belajar adalah proses sistematik yang dinamis, konstruktif dan organik. 

Belajar adalah kesatuan fungisioanl dari berbagai komponen belajar. 

c. Belajar merupakan bentuk pengalaman 

Pengalaman adalah hasil dari interaksi antara siswa dengan lingkungannya.  

 Jadi, prinsip belajar adalah pengalaman yang dijadikan sebagai sebuah 

proses dan dapat mengubah perilaku serta dapat bermanfaat bagi kehidupan siswa. 

Jadi, guru harus benar-benar paham tentang prinsip ini agar pembelajaran dapat 

mencapai tujuan. 

2.1.1.3 Teori Belajar 

 Teori belajar konstruktivisme memandang perkembangan kognitif sebagai 

proses dimana siswa secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman 

realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Menurut 

Trianto (2011:28) teori konstruktivisme yaitu siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan 

lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi sesuai.  

 Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi guruan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan dalam 

benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberikan kesempatan untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar secara sadar menggunakan strategi 
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mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang 

membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri 

yang harus memanjat anak tangga tersebut. Nur (dalam Trianto, 2011:28).   

 Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam teori konstruktivisme 

memandang siswa harus menemukan berbagai informasi komplek kemudian 

mentransformasikan ke dalam dirinya sendiri. Hal ini memberikan implikasi 

bahwa siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran karena belajar 

menajdi bersifat autentik yang artinya siswa beriteraksi dengan objek yang 

dipelajari secara nyata.   

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

 Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pada pembelajaran, guru 

mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya 

pembelajaran (Suprijono: 2012:13). 

 Sependapat dengan pernyataan diawas, Gagne (dalam Achmad Rifa’l 

2011:192) pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang, 

disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar pada siswa yang bersifat internal. Peristiwa belajar ini dirancang agar 

memungkinkan siswa memperoleh informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik mutlak diperlukan agar terjadi 

proses pembelajaran yang efektif dan efesien. 

 Dalam pengertian lain, Rifa’I dan Anni (2009:193) berpendapat bahwa 

proses pembelajaran merupakan interaksi atau komunikasi antara guru dengan 
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siswa, dan antar siswa. Proses komunikasi tersebut bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan secara mandiri 

maupun berkelompok. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan dalam kelompok  

baik di dalam kelas maupun luar kelas.  

 Dari beberapa pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan diatas, 

kita dapat mengetahui pengertian pembelajaran yaitu proses interaksi yang 

dilakukan oleh guru dan siswa, berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas 

yang mendukung terjadinya interaksi guru dan siswa untuk mencapai tujuan atas 

kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

2.1.3 Hakikat IPA 

2.1.3.1 Pengertian IPA 

 Nash (dalam Usman Samatowa 2010:3) menyebutkan bahwa IPA adalah 

suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa 

cara IPA mengamati dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat serta 

menghubungkan antara suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga 

keseluruhannya membentuk suatu persektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya. Menunjang pendapat Nash, menurut Powler IPA merupakan ilmu 

yang berhubugan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis dan tersusun 

secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi, 

eksperimen/percobaan. Sistematis artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu 

sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya saling terkait, saling 

menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Berlaku 
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umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku untuk satu orang tetapi untuk 

universal jika dilakukan dengan eksperimen yang sama. 

 Pernyataan yang menunjang juga dinyatakan oleh Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014:22) bahwa IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki 

karakteristik khusus yang mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik 

berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab-akibatnya  

 Hakikat IPA mengandung empat hal yaitu:  produk, proses dan sikap 

(Usman Samatowa 2010: 200) 

1. IPA Sebagai Produk  

 IPA sebagai produk mengandung arti bahwa didalam IPA terdapat fakta-fakta 

(pernyataan tentang benda yang benar-benar ada), konsep (abstraksi tentang 

benda atau peristiwa alam), prinsip (generalisasi konsep-konsep yang 

berkaitan), hukum (prinsip yang bersifat spesifik), dan teori IPA.Misalnya 

pada materi pesawat sederhana siswa dapat membedakan jenis jenis pesawat 

sederhana yang ada disekitarnya. 

2. IPA Sebagai Proses  

IPA diperoleh melalui model ilmiah. Untuk siswa SD, model ilmiah 

dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan siswa  

mampu melakukan penelitian sederhana. Keterampilan proses IPA yakni 

meliputi: mengamati, mengukur; menarik kesimpulan, mengendalikan 

variable, merumuskan hipotesis, membuat grafik dan tabel data, membuat 

definisi operasional dan melakukan eksperimen. Jadi pada hakikatnya dalam 

proses pembelajaran IPA diperlukan keterampilan dasar ilmiah. 
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3. IPA Sebagai Sikap Ilmiah 

IPA sebagai sikap ilmiah adalah IPA dapat membangkitkan minat, daya 

kreatifitas, mempengaruhi pola pikir dan pemahaman siswa ke arah yang 

lebih baik sehingga siswa terampil melakukan proses IPA serta mempunyai 

sikap ilmiah. Ada sembilan aspek sikap ilmiah yakni: sikap bekerjasama, 

sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap 

kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, 

sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri. 

Misalnya saat mempelajari materi pesawat sederhana, siswa sering bertanya 

untuk mengungkapkan rasa ingin tahu-nya.  

 Dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA merupakan ilmu pengetahuan yang 

digunakan untuk mengamati alam sekitar, bersifat universal dan sistematis, 

mengandung tiga komponen, yaitu IPA sebagai produk, proses dan sikap. 

2.1.3.2 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

 IPA sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada 

penekanan pembelajaran yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi bekerja ilmiah. 

 Menurut Usman Samatowa (2010:4) ada berbagai alasan yang 

menyebabkan IPA perlu dimasukkan dalam mata pelajaran di Sekolah Dasar, 

yakni: a). IPA berfaedah bagi suatu bangsa. IPA merupakan dasar teknologi dan 
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sering disebut sebagi tulang punggung pembangunan. Orang tidak menjadi 

insyinyur elektronika yang baik atau dokter tanpa dasar yang cukup mengenai 

gejala alam, b) Bila diajarkan dengan cara yang tepat, IPA merupakan suatu mata 

pelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis, c) Bila IPA 

diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa , maka 

IPA tidaklah merupakan mata pelajaran hapalan semata melainkan mata pelajaran 

yang bermakna dan berkesan bagi siswa, d) IPA merupakan mata pelajaran yang 

memiliki potensi yang dapat membentuk kepribadian siswa secara keseluruhan. 

 Aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah siswa dapat menyadari 

keterbatasa kemampuannya , sehingga memiliki rasa ingin tahu untuk menggali 

pengetahuan baru , dan akhirnya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. 

Hal ini tentu saja harus ditunjang dengan perkembangan dan meningkatkannya 

rasa ingin tahu siswa, cara siswa mengkaji informasi dan mencari berbagai bentuk 

aplikasi yang dapat diterapka dalam kehidupan sehari-hari. Bila perkembangan 

IPA diarahkan dengan tujuan yang demikian, diharapkan pembelajaran IPA 

disekolah dasar dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam memberdayakan 

siswa untuk bekal dimasa depan.  

 Berhubungan dengan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Dale dalam 

Kerucut Pengalaman Dale (Dale’s Cone Experience) mengatakan hasil belajar 

seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung (kongkrit), kenyataan yang ada 

dilingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada 

lambang verbal (abstrak). Semakin keatas puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari 
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pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan situasi belajar”. Pengalaman langsung akan memberikan 

informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu, oleh karena ia 

melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. 

 Berikut merupakan kerucut pengalaman Edgar Dale mulai dari 

pengalaman langsung (konkret) sampai lambang kata (abstrak): 

 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

 Dasar pengembangan kerucut di atas bukanlah tingkat kesulitan, 

melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis indera yang turut serta selama 

penerimaan isi pengajaran atau pesan. Pengalaman langsung akan memberikan 

kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang 

terkandung dalam pengalaman itu. 

 Dengan demikian, pembelajaran IPA  penting diterapkan di sekolah dasar 

agar siswa dapat mempelajari gejala-gejala alam disekitarnya secara dini sehingga 
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siswa dapat menggali informasi untuk mendapatkan suatu persepsi baru tentang 

lingkungan disekitarnya. Pembelajaran IPA harus memperbanyak menggunakan 

pengalaman langsung agar daya ingat siswa terhadap hal yang baru dipelajari 

dapat bertahan lebih lama dalam memori otak. 

2.1.3.3 Implementasi IPA di Sekolah Dasar dengan Menggunakan Model Mind 

Mapping berbantuan Media Loop Cards 

 Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA peneliti menentukan 

indikator dalam ranah kognitif yang harus dicapai siswa dengan menggunakan 

model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards. Indikator tersebut meliputi: 

(1) Mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah (2) Melakukan percobaan bahan 

pembentuk tanah (3) Membuat laporan percobaan (4) Menyebutkan jenis-jenis 

tanah (5) Menjelaskan ciri berbagai macam jenis tanah (6) Menjelaskan sifat-sifat 

tanah (7) Mengidentifikasi pengikisan tanah (8) Menyelidiki akibat yang 

disebabkan oleh pengikisan tanah (9) Menguraikan cara penanggulangan  

pengkisan tanah (10) Menjelaskan manfaat tanah (11) Mengidentifikasi ciri-ciri 

tanah yang baik (12) Menguraikan cara merawat kesuburan tanah. Indikator ini 

harus dicapai dengan hasil sekurang-kurangnya baik agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA. 

 Sintak dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model Mind 

Mapping berbantuan media Loop Cards adalah sebagai berikut. 

1. Apersepsi  

2. Sampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Menyampaikan materi. 
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4. Mencatat poin penting. 

5. Bentuklah kelompok. 

6. Melakukan percobaan. 

7. Tempelkan topik utama (Image Center Mind Mapping) di papan tulis. 

8. Bacakan soal / perintah pengerjaan Loop Cards dan Mind Mapping. 

9. Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards yang masih kosong 

dan menempelkan pada Mind Mapping kelompok. 

10. Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik berdasrkan jaring-

jaring. 

11. Mereview pelajaran 

12. Evaluasi. 

 Dengan mengaplikasikan perpaduan model dan media di atas, kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

 Sujana (2010: 40), mengemukakan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pengajaran. Sedangkan Menurut Menurut Uno (2011: 153) membicarakan 

kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan bagiamana kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang 

baik. 

 Mendukung pendapat di atas, Daryanto (2011: 59) mengemukakan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran dapat diketahui dengan memahami aspek-aspek 
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efektivitas belajar yang meliputi: (1) peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan 

keterampilan, (3) perubahan sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) 

peningkatan integrasi, (7) peningkatan partisipasi, dan (8) peningkatan interaksi 

kultural. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimulkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah keefektifan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pengajaran, 

pencapaian tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, 

partisipasi dan perubahan sikap. 

 Depdiknas (2004: 6) mengemukakan indikator pencapaian kualitas 

pembelajaran terdiri dari: (1) perilaku pembelajaran guru (2) perilaku dan dampak 

belajar siswa (3) iklim pembelajaran; (4) materi pembelajaran; (5) media 

pembelajaran; dan (6) sistem pembelajaran. Namun, dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan oleh peneliti maka indikator yang digunakan terdiri atas: 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Untuk indikator yang 

lain dapat di implisitkan kedalam 3 indikator yang diteliti.  

2.1.4.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran  

 Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas 

mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan 

yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan 

efisien. Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar 

(teaching skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat 
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mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan 

profesional (Rusman, 2014:80). Keterampilan dasar guru menurut Zainal Aqib 

(2014:84-98) adalah sebagai berikut. 

a. Keterampilan bertanya  

 Menurut Hasibuan (2012:62) bertanya merupakan ucapan verbal yang 

meminta respon dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa 

pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi 

bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 

Keterampilan bertanya harus dikuasai oleh guru karena dengan mengajukan 

pertanyaan baik guru maupun siswa akan mendapatkan umpan balik dari materi 

serta juga dapat menggugah perhatian siswa. Kegiatan bertanya akan lebih efektif 

bila pertanyaan yang diajukan berbobot, mudah dimengerti atau relevan dengan 

topik yang dibicarakan. Tujuan guru mengajukan pertanyaan anatra lain adalah : 

(1) Mengembangkan keterampilan berpikir; (2) Memfokuskan perhatian siswa; 

(3) Mendiagnosis kesulitan belajar siswa; (4) Merangsang terjadinya diskusi. 

 Keterampilan bertanya meliputi, a) keterampilan bertanya dasar,meliputi: 

pengungkapan pertanyaan secara jelas, pemberian acuan, pemusatan ke arah 

jawaban yang diminta, pemindahan giliran menjawab, penyebaran 

pertanyaan,pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntunan; b) keterampilan 

bertanya bertanya lanjut, meliputi: pengubahan tuntutan pertanyaan tingkat 

kognitif, urutan pertanyaan, melacak serta ketampilan mendorong terjadinya 

interaksi antar siswa. 
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b. Keterampilan memberikan penguatan 

 Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012:58) memberikan penguatan 

diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah 

laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku kembali. Memberi 

penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang 

dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat 

yang lain. 

 Ada banyak jenis penguatan yang perlu diberikan oleh guru, antara lain: 

penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara 

mendekatinya,penguatan dengan cara sambutan, penguatan dengan memberikan 

kegiatan yang menyenangkan dan penguatan berupa tanda atau benda.   

c. Keterampilan mengadakan variasi 

 Tujuan utama guru mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada 

pelajaran (Rusman, 2014:85). Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 1) Variasi dalam cara/gaya mengajar 

guru,meliputi: variasi suara, memusatkan perhatian, variasi gerakan badan dan 

mengubah posisi; 2) Variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, 

meliputi: variasi alat dan bahan yang dapat didengar, dilihat,diraba dan 

dimanipulasi; 3) Variasi pola interaksi dan kegiatan,meliputi: diskusi, demosntrasi 

dan menelaah materi. 

 

 



26 

 

 

 

d. Keterampilan menjelaskan   

 Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012: 70) menjelaskan berarti 

menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan 

menunjukkan hubungan yang satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen 

keterampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu:a) Merencanakan penjelasan meliputi 

isi pesan dan hal yang berhubungan dengan karakteristik siswa.b).penyajian suatu 

penjelasan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kejelasan, penggunaan 

contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. 

 Pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan bagi guru adalah 

dengan penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas 

penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman 

siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi 

kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar. Kegiatan menjelaskan dalam 

kegiatan pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai 

konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif, dan membimbing siswa 

memahami pertanyaan.  

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

 Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2012:73) membuka pelajaran diartikan 

dengan perbuatan guru unntuk menciptakan suasana siap mental dan 

menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. 

 Tujuan kegiatan membuka yakni: membangkitkan motivasi dan perhatian, 

membuat siswa mmemahami batas tugasnya, membantu siswa memahami 
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hubungan berbagai materi yang disajikan dan membantu siswa mengetahui 

tingkat keberhasilannya.  

 Membuka pelajaran mencakup komponen berikut : a). Menarik perhatian 

siswa, b).menimbulkan motivasi belajar, c).memberikan acuan, membuat kaitan.  

 Rusman (2014:92) menjelaskan yang dimaksud dengan menutup pelajaran 

(closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

 Menutup pelajaran mencakup komponen berikut : a) Meninjau kembali,  

b) Mengadakan evaluasi, c) memberikan tindak lanjut.  

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

 Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa 

menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses 

yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih 

bersikap positif. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal 

dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah (Hasibuan dan Moedjiono,2012:88)) 

 Komponen keterampilan guru dalam megembangkan pembimbingan 

kelompok kecil: memperjelas permasalahan, menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi, pemusatan perhatian, menganalisa pandangan siswa, meningkatkan 

urutan pikiran siswa, menutup diskusi. 
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g. Keterampilan mengelola kelas 

 Menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2014: 90) Pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar. 

Komponen dan prinsip Keterampilan mengelola kelas yaitu, prefentip adalah yang 

berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan 

pelajaran dan  represif, yaitu berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan 

siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan 

remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan  

 Mengajar kelompok kecil dan perorangan, terjadi dalam konteks 

pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak 

kelompok kecil serta banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar 

secara kelompok maupun perorangan. 

 Dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional memiliki keterampilan 

berupa keterampilan dasar mengajar meliputi keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, penggunaan 

media, mebimbing diskusi kelompok, membimbing perseorangan dan kelompok 

dan mengelola kelas.  

 Adapun indikator keterampilan guru dalam menggunakan model Mind 

Mapping berbantuan media Loop Cards adalah sebagai berikut: 

1. Guru membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran). 
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2. Guru menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari (keterampilan bertanya) 

3. Guru menjelaskan materi pelajaran (keterampilan menjelaskan) 

4. Guru membimbing siswa dalam melakukan percobaan (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

5. Memberikan contoh mengerjakan Loop Cards pada Mind Mapping 

(keterampilan mengadakan variasi pembelajaran). 

6. Membimbing siswa dalam pembuatan Mind Mapping dengan Loop Cards 

(keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan) 

7. Guru mengondisikan siswa tertib dalam pembuatan Mind Mapping 

(keterampilan mengelola kelas) 

8. Mengungkapkan gagasan sesuai dengan Mind Mapping yang telah selesai 

dikerjakan (keterampilan memberi penguatan) 

9. Menutup pelajaran dengan cara menarik kesimpulan dan mengerjakan 

evaluasi (keterampilan menutup pelajaran) 

 Keterampilan di atas akan di amati selama penelitian, skor yang 

diharapkan muncul setelah penelitian adalah masuk dalam kategori sekurang-

kurangnya baik. 

2.1.4.1 Aktivitas Siswa 

 Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, 

kegiatan belajar tidak akan berlangsung dengan baik. Karena pada hakikatnya 

belajar adalah kegiatan untuk merubah perilaku. Dalam Mudjiono (2009: 80) 

menyatakan bahwa pada diri siswa terdapat kekuatan mental sebagai penggerak 



30 

 

 

 

belajar. Kekuatan penggerak tersebut meliputi kekuatan mental yang terdiri dari 

keinginan, perhatian, kemauan dan cita-cita yang bisa disebut motivasi belajar. 

Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu.  

 Menurut Rusman (2014: 323) pembelajaran akan lebih bermakna jika 

siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasi kemampuannya didalam 

dan diluar kelas.  

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran dengan dorongan 

motivasi belajar siswa. 

 Menurut Hamalik (2013: 172-173) menyatakan bahwa banyak jenis 

aktivitas yang dapat dilakukan siswa selama pembelajaran, antara lain: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya; membaca, memperhati-kan, 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti; menyatakan, bertanya, memberi sesuatu, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Listening activities, misalnya; mendengarkan, uraian, percakapan, musik dan 

pidato. 

d. Writing activities, seperti; menulis cerita, karangan, laporan, angket dan 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya; menggambar, membuat grafik, peta dan 

diagram. 
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f. Motor activities, misalnya; melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model persepsi, bermain, berkebun, dan beternak. 

g. Mental activities, seperti; menganggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat dukungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, misalnya; menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.  

 Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

Mind Mapping berbantuan media Loop Cards adalah sebagai  berikut. 

1. Menunujukkan sikap antusias atau kesiapan untuk belajar (emotional 

activities) 

2. Siswa memperhatikan materi dari guru (listening and drawing activities) 

3. Siswa mencatat poin penting dalam setiap bahasan (writing activities) 

4. Siswa membentuk kelompok untuk percobaan dan Mind Mapping (mental 

activities) 

5. Siswa melakukan percobaan (visual activities) 

6. Siswa memperhatikan contoh Mind Mapping (visual activities). 

7. Siswa memperhatikan penjelasan cara mengerjakan Loop Cards dan Mind 

Mapping (listening acivities) 

8. Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards sesuai soal kemudian 

menempel pada Mind Mapping kelompok (mental activities) 

9. Siswa  bersama guru mengungkapkan gagasan sesuai dengan Mind Mapping 

yang telah selesai dikerjakan (oral activities) 

10. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran (mental activities). 
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11. Siswa melakukan evaluasi (writing and emotional activities) 

 Dengan terlaksananya semua indikator di atas dengan maksimal maka 

akan berdampak pula pada peningkatan hasil belajar siswa. 

2.1.4.2 Hasil Belajar 

 Ahmad Rifa’i (2011:85) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.hasil 

belajar didapat setelah siswa mengalami kegiatan pembelajaran. Perubahan 

perilaku bergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, apabila  

siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perillaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.  

 Sependapat dengan definisi diatas, Hamalik (2008) hasil belajar adalah 

sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati 

dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

di artikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan yang didapat siswa setelah melakukan proses belajar. Kemampuan 

tersebut berupa perubahan perilaku. Perilaku tyang dialami siswa berbeda 

tergantung pada individu tersebut ketika melakukan pembelajaran. 

 Blooms (dalam Rifa’i dan Anni, 2011: 86-91) menyatakan hasil belajar 

terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective 

domain) , dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain).  
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a. Ranah Kognitif, menekankan pada aspek intelektual dan  memiliki jenjang 

dari yang rendah sampai yang tinggi, yaitu :  

1. Mengingat. Kemampuan menyebutkan  kembali informasi /  pengetahuan 

yang tersimpan dalam ingatan. Contoh: menyebutkan arti taksonomi. 

2. Pemahaman. Pemahaman merupakan langkah awal untuk dapat 

menjelaskan dan menguraikan sebuah konsep ataupun pengertian. 

Pemahaman dapat berupa kemampuan dalam memperkirakan, dan 

menafsirkan. Misalnya : memahami fakta dan prinsip, menafsirkan bagan 

dan menterjemahkan bahan verbal ke rumus matematika. 

3. Penerapan (aplikasi). Penerapan merupakan kemampuan untuk 

menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru  

atau nyata. Meliputi : aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, teori. 

Misalnya mampu menerapkan sebuah teori ke dalam situasi yang praktis, 

mempertunjukan metode dan prosedur tertentu. 

4. Menganalis. Kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa 

komponendan mnghubungkan satu sama lain untuk memperoleh 

pemahaman ataskonsep tersebut secara utuh. Contoh: menganalisis 

penyebab terjadinya suatu hal.  

5. Mengevaluasi Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan 

norma, kategori atau patokan tertentu Contoh: membandingkan hasil 

ujian siswa dengan kunci jawaban. 
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6. Mencipta. Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk 

baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Contoh: 

membuat kreasi atau produk dari hasil materi yang telah dipelajari. 

b. Ranah Afektif, adalah sikap , perasaan, emosi, dan  karakteristik moral yang 

diperlukan untuk kehidupan di  masyarakat, dengan demikian ranah ini sangat 

diperlukan bagi siswa. Ranah afektif yang perlu diperhatikan guru adalah 

munculnya sikap ilmiah siswa. sikap ilmiah siswa meliputi: objektif, tidak 

tergesa-gesa, berhati terbuka, tidak mencampur adukkan fakta dan pendapat, 

berhati-hati, ingin tahu, tekun dan menghargai karya orang lain. 

c. Ranah Psikomotorik, ranah ini menekankan pada gerakan- gerakan jasmaniah 

dan kontrol fisik . Kecakapan-kecakapan fisik dapat berupa pola-pola gerakan 

atau keterampilan fisik baik keterampilan fisik halus maupun kasar, 

menggunakan otot-otot halus atau otot besar.  

 Indikator pembelajaran dalam ranah kognitif yang harus dikuasai siswa 

adalah : 1) Mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah, 2) Melakukan percobaan bahan 

pembentuk tanah, 3) Membuat laporan hasil percobaan ,4) Menyebutkan jenis-

jenis tanah, 5) Menjelaskan ciri berbagai macam jenis tanah,6) Menjelaskan sifat-

sifat tanah, 7) Mengidentifikasi macam -macam pengikisan tanah, 8) Menjelaskan 

akibat yang disebabkan oleh pengikisan tanah, 9) Menguraikan berbagai cara 

penanggulangan pengikisan tanah, 10) Menjelaskan manfaat tanah untuk 

kehidupan, 11) Menjelaskan ciri-ciri tanah yang subur, 12) Menguraikan cara 

merawat tanah. Evaluasi diambil dari tes akhir siswa kelas VC SD Negeri 

Purwoyoso 03 materi tanah dengan KKM 70. Apabila nilai siswa lebih besar atau 
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sama dengan 70 maka telah tuntas pada kompetensi yang diharapkan, jika 

smendapat nilai dibawah 70 maka belum tuntas atau belum mencapai kompetensi 

yang diharapkan. 

 Indikator dalam ranah afektif yang harus dikuasai siswa adalah rasa ingin 

tahu, berani, bekerja sama, bertanggung jawab, teliti dan percaya diri. 

 Indikator pembelajaran dalam ranah psikomotor yang harus dikuasai siswa 

adalah kecapakan dalam melakukan percobaan (menyipakan alat dan bahan, 

sesuai langkah kerja dan membuat laporan) dan membuat Mind Mapping (rapi, 

kreatif dan materi lengkap). 

2.1.5 Pendekatan Saintifik 

 Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Guruan Dasar 

dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang 

dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah. Penerapan pendekatan 

saintifik/ilmiah dalam pembelajaran menuntut adanya perubahan setting dan 

bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. 

Berikut langakah pembelajaran saintifik menurut Sosialisasi Kurikulum 2013: 

a. Mengamati  

 Mengamati memiliki keunggulan  tertentu, seperti menyajikan media 

obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. 

Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya 

memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif 

banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan 

pembelajaran. 

http://pembelajaranku.com/komponen-rumusan-tujuan-pembelajaran/
http://pembelajaranku.com/komponen-rumusan-tujuan-pembelajaran/
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 Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah seperti berikut: 1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi, 

2) Membuat pedoman observasi, 3) Menentukan  secara jelas  data-data apa yang 

perlu diobservasi, 4) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi,   

5) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi. 

b. Menanya  

 Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, ketika itu pula dia 

mendorong siswanya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 

 Fungsi Bertanya: (1) Membangkitkan rasa ingin tahu (2) Mendorong dan 

menginspirasi siswa untuk aktif belajar (3) Mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

(4) Membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, (5) Mendorong 

partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan 

berpikir (6) Membiasakan siswa berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam 

merespon persoalan (7) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan 

kemampuan berempati satu sama lain. 

c. Menalar  

 Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran 

nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah aktivitas menalar dalam konteks 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk 

pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam 
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pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. 

d. Mengumpulkan informasi 

 Langkah mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan langkah 

pengumpulan fakta dari apa yang diamati siswa. Fakta-fakta yang didapatkan dari 

pengamatan suatu objek dan yang telah dipertanyakannya dikumpulkan dalam 

suatu daftar atupun lembar kerja 

e. Membuat jejaring  

 Jejaring Pembelajaran disebut juga Pembelajaran Kolaboratif. 

Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar 

teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan 

filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai 

kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja 

rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Jika  pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah peribadi, maka ia 

menyentuh tentang identitas siswa terutama jika mereka berhubungan atau 

berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, siswa 

berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau 

kelebihan masing-masing. 

2.1.6 Model Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran 

 Menurut Joyce dan Weil (1980:1) dalam Rusman (2014:133), model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 
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membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.  

 Sependapat dengan pendapat diatas, Agus Suprijono (2012: 45) model 

pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori 

psikologi guruan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. 

Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk kepada guru di 

kelas. 

 Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ialah prosedur 

pembelajaran yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi guru. 

2.1.6.2 Model Mind Mapping 

 Doni Swadarma (2013: 2) menyebutkan bahwa mapping adalah teknik 

pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana 

grafis lainnya untuk membentuk kesan. Mapping dapat diterapkan dalam setiap 

aspek pembelajaran bahkan dalam kehidupan nyata. Namun tak berarti mapping 

hanya coock digunakan oleh siswa yang memiliki kecenderungan belajar visual 

saja. Sebab pada praktiknya proses belajar selalu melibatkan ketiga aspek, baik 

visual, auditori maupun kinestetis. Hanya saja dengan mapping ide, gagasan, 

permasalahan atau solusi dapat dengan mudah langsung dituliskan dalam bagan.  

 Mind Mapping (peta pikiran) berbeda dengan concept mapping (peta 

konsep), perbedaan keduanya teretak pada cara membacanya dan teknik 

pembuatannya. Mind Mapping menekankan pada pemberian warna yang berbeda 
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pada masing-masing cabang untuk mempermudah berpikir serta cara 

membacanya dari pusat (Center Image Mind Mapping) ke samping atau ke 

cabang-cabangnya. Sedangkan concept mapping cara pembuatannya tidak 

memikirkan warna pada tiap-tiap cabang,serta cara membanya boleh dari bawah 

ke atas,atas ke bawah,samping kiri ke kanan atau sebaliknya. 

 Ada banyak manfaat yang dapat diraih bila siswa menggunakan teknik 

mencatat Mind Mapping (peta pikiran) di antaranya: 

a. Mind Mapping meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun 

kelompok 

 Penggunaan simbol, gambar, pemilihan kata kunci tertentu untuk dilukis atau 

ditulis pada Mind Mapping mereka merangsang pola pikir kreatif. 

b. Mind Mapping memudahkan otak memahami dan menyerap informasi 

dengan cepat 

 Catatan yang dibuat dengan Mind Mapping dapat dengan mudah dipahami 

oleh orang lain, apalagi oleh pembuatnya sendiri. Mind Mapping membuat 

siswa harus menentukan hubungan-hubungan apa atau bagaimana yang 

terdapat antar komponen-komponen Mind Mapping tersebut.Hal ini menjadi 

mereka lebih mudah memahami dan menyerap informasi dengan cepat. 

c. Mind Mapping meningkatkan daya ingat 

Catatan khas yang dibuat dengan Mind Mapping karena sifatnya spesifik dan 

bermakna khusus bagi setiap siswa yang membuatnya akan dapat 

meningkatkan daya ingat mereka terhadap informasi yang terkandung di 

dalam Mind Mapping. 
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d. Mind Mapping dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap suatu 

informasi 

Setiap siswa tentu akan mempunyai beragam sudut pandang terhadap suatu 

informasi yang disampaikan oleh guru atau yang mereka terima dari sumber-

sumber belajar lainnya. Beragamnya sudut pandang ini memungkinkan 

mereka untuk memaknai secara khas informasi dari Mind Mapping mereka 

masing-masing. 

e. Mind Mapping dapat memusatkan perhatian siswa 

Selama proses pembuatan Mind Mapping perhatian siswa akan terpusat untuk 

memahami dan memaknai informasi yang diterimanya. Ini akan membuat 

kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih efektif. 

f. Mencatat dengan teknik Mind Mapping menyenangkan 

Anak mana yang tak suka pelajaran menggambar? Bahkan hingga dewasa 

orang-orang suka menggambar. Teknik menulis menggunakan Mind Mapping 

tentu menyenangkan bagi siswa, sejelek apapun kemampuan menggabar, 

mereka tetap akan menggambar simbol-simbol mereka sendiri. 

g. Mind Mapping mengaktifkan seluruh bagian otak 

Siswa tidak hanya menggunakan belahan otak kiri terkait pemikiran logis, 

tetapi mereka juga dapat menggunakan belahan otak kanan dengan 

mencetuskan perasaan dan emosi mereka dalam bentuk warna dan symbol. 

Selain hal diatas, menurut Doni Swadarma (2013:9) keunggulan mapping adalah: 

1. Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. 

2. Memaksimalkan sistem kerja otak. 
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3. Saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide dan 

informasi yang dapat disajikan. 

4. Memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan. 

5. Sewaktu-waktu dapat me-recall data yang ada dengan mudah. 

6. Menarik dan mudah tertangkap mata. 

7. Dapat melihat sejumlah besar data dengan mudah. 

 Keunggulan Mind Mapping juga diungkapkan oleh Shoimin (2014:107) 

menyatakan  bahwa  model  pembelajaran Mind Mapping memiliki beberapa 

kelebihan antara lain: (1) cara ini cepat; (2) teknik dapat digunakan untuk 

mengorganisasikan ide-ide yang muncul dalam pemikiran; (3) proses 

menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain; (4) diagram yang 

sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis. 

 Langkah pembuatan Mind Mapping menurut Sutanto Windura (2013:32) 

adalah sebagai berikut. 

1. Kertas diletakkan dan diposisikan dalam keadaan mendatar (landscape) . 

2. Tentukan topik.  

3. Buatlah pusat Mind Mapping ditengah-tengah kertas berupa Gambar Pusat 

Mind Mapping (Central Image) karena letaknya tepat ditengah – tengah 

kertas dan harus berpa gambar . beri judul juga bila diperlukan. 

4. Buatlah cabang utama yang meruapakn cabang memancar langsung dari 

Pusat Mind Mapping. Cabang utama tugasnya untuk menyatukan dan 

mengelompokkan informasi yang sejenis. Gunakan warna berbeda untu setiap 

cabang yang berbeda.  
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5. Informasi yang ditulis di atas cabang dan jumlah 1 buah kata saja, yaitu 

berupa kata kunci. 

6. Kembangkan cabang utama dengan cabang-cabang lain yang berkaitan 

dengan cabang induk. Gunakan warna yang sama dengan warna cabang 

utama. 

7. Gambar harus selalu ditambahkan untuk memperkuat informasi atau 

membantu kreativitas guru dan siswa. 

 

 
Gambar 2.2. Contoh Mind Mapping 

 Dilihat dari contoh di atas, tentunya akan mempermudah siswa dalam 

mempelajari materi IPA karena siswa dapat melihat gambaran besar suatu 

gagasan kemudian dapat menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semual 

rumit, panjang dan tak mudah dilihat menjadi mudah (Doni Swadarma, 2013: 8). 

2.1.6.3 Teori Belajar Yang Mendasari Pembelajaran Model Mind Mapping 

 Ada beberapa teori yang mendasari pembelajaran menggunakan model 

Mind Mapping, antara lain: 
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a. Teori kontruktivisme (contruction) Piaget  

 Agus Suprijono (2012: 30) menyatakkan bahwa pembelajaran 

kontruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang 

telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan gagasan 

awal agar siswa memperluas pengetahuan-pengetahuan mereka tentang fenomena 

dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa terdorong 

untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang. 

 Piaget berpendapat bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan 

tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Pola dan tahap-tahap ini 

bersifat hirarkhis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang 

tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya.  Piaget membagi 

tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi empat, yaitu : 

1. Sensori-motorik 

Tahap ini dimulai sejak usia 0-2 tahun. Ciri-cirinya: Dunianya terbatas pada 

saat sekarang dan disini, belum mengenal bahasa, belum memiliki pikiran 

pada masa-masa awal, dan belum mampu memahami realitas objektif. 

2. Pra-operasional 

Tahap ini usia 2-7/8 tahun. Ciri tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau 

bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep intuitif. Anak belum mampu 

untuk menyimpulkan atau melihat sesuatu secara konsisten. 

3. Operasional kongkret 

Tahap Operasional Konkret (umur 7/8–11/12 tahun). Ciri-ciri tahap ini adalah 

anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan 

http://www.asikbelajar.com/2013/01/piaget-tahap-operasional-konkret.html
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ditandai adanya reversible dan kekekalan.  Anak telah memiliki kecakapan 

berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret.  

4. Operasional formal  

Pada tahap anak berusia 11 tahun ke atas. Tahap ini kemampuan nalar anak 

sudah meningkat sehingga anak dapat berpikir secara deduktif.  

 Keseuaian teori piaget dengan Mind Mapping menurut Doni Swaradma 

(2013:26) adalah sebagai berikut: 

1) Siswa dapat menuangkan ide mereka berdasarkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sesuai dengan kreativitas masing-masing. 

2) Dapat menggambarkan dan mengkomunikasikan cara berpikir yang 

terstruktur. 

3) Memberi kesempatan siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga 

menjadi lebih kreatif dan imajinatif. 

4) Mendorong peserta diik untuk lentur terhadap perubahan gagasan. 

 Berdasarkan teori kontruktivisme Piaget tersebut, mapping merupakan 

salah satu solusi sebab dapat menghadirkan pengetahuan dan pengalaman belajar 

yang abstrak ke tahap operasional konkret. 

b. Mapping dan Teori Belajar Fase Gagne 

 Ada 8 tipe belajar menurut Gagne yaitu: (1). Tanda/Signal Learning  

berupa sikap, tindakan dan respon bergantung kepada tanda atau sinyal, (2). 

Rangsang-reaksi/ Stimulus-respon learning berupa respon timbul karena adanya 

dorongan dari dalam serta penguatan dari luar sehingga seseorang mau melakukan 

sesuatu secaravberulang-ulang, (3).Berangkai/Chaining Learning yaitu terjadinya 
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rangkain stimulus-respons, yang membuat respon menjadi stimulus baru dan 

seterusnya akan menimbulkan respon baru, (4). Verbal/Verbal Association 

learning  berupa penggunaan bahasa, hasil belajarnya yaitu memberikan reaksi 

verbal pada stimulus atau perangsang, (5). Membedakan/Discrimination learning 

yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan antara objek-objek yang terdapat 

dalam lingkungan fisik, (6) konsep/concept learning berupa penggolongan objek 

berdasarkan konsep dasarnya, (7). Kaidah/ rule learning berupa penggabungan 

beberepa konsep menghasilkan suatu kaidah, (8). Pemecahan masalah/problem 

solving yaitu menghubungkan nernagai konsep yang relevan dengan masalah.  

Kelebihan teori Gagne, yaitu: 

1. Adanya stimulus terus – menerus selama pembelajaran. 

2. Siswa senantiasa termotivasi. 

3. Siswa selalu mendapat feedback dari hasil belajar mereka. 

4. Kontrol penuh atas siswa agar tetap fokus. 

 Kesesuaian Gagne dengan Mapping adalah dari ke-8 fase belajar Gagne 

semuanya bisa diaplikasikan dalam pembelajaran model mapping. Ke-8 fase ini 

dapat diakomodasi dalam satu rangkaian pembelajaran. Dalam mapping terdapat 

stimulus, hubungan antarinformasi, informasi jangka pendek dan panjang, transfer 

informasi, fase penampilan dan fase umpan balik. 

 Berdasarkan Teori Gagne, mapping merupakan salah satu cara yang tepat 

untuk menyimpan banyak informasi ke dalam memori jangka panjang. Disamping 

itu mapping juga dapat mengakomodasi semua fase belajar Gagne. (Doni 

Swadarma 2013: 40-47). 
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c. Mapping dan teori Belajar Penguatan Skinner 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Skinner lahir teori penguatan, 

yaitu unsur yang terpenting dalam belajar adalah penguatan dan hukuman. 

Penguatan terdiri atas 2 bagian yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. 

Untuk menguasai keterampilan baru dengan baik, diperlukan Shaping 

(pembentukan) yaitu pengajaran keterampilan-keterampilan baru dengan 

memberikan penguatan kepada siswa. 

Kelebihan teori Skinner, yaitu: 

1. Kesalahan siswa diminimalisasi. 

2. Siswa diarahkan untuk menjadi mandiri. 

3. Guru dituntut untuk menguasai detail kekurangan dan kelebihan setiap siswa. 

 Kesesuaian Skinner dengan mapping yaitu dalam mapping banyak hal 

yang dapat  dijadikan unsur penguat belajar seperti menggambar, mewarnai dan 

memberi key image, Skinner dan mapping sama-sama menghargai kemampuan 

siswa  karena dalam pembatannya dibuat berdasrkan kreativitas sendiri dan sama-

sama menekankan sebab akibat berdasrkan hubungan yang logis. 

 Berdasarkan teori Skinner ini mapping adalah metode belajar yang tepat 

karena semua unsur penguat seperti fun, reward, lingkungan yang kondusif dapat 

diterapkan pada pembelajaran dengan pendekatan mapping (Doni Swadarma 

2013:36-39). 

2.1.6.4 Penerapan Mind Mapping dalam Pembelajaran IPA 

 Penerapan pembelajara IPA menggunakalan Mind Mapping akan 

memudahkan siswa dalam belajar. Karena pelajaran IPA biasanya membutuhkan 

banyak hafalan. Mind Mapping sangat membantu menyederhanakan materi 
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menjadi hanya kata kunci  sekaligus menjadi keutuhan dari seluruh bagian materi 

yang dikupas. Hal ini akan sangan membantu siswa khususnya siswa SD yang 

masih sulit untuk menghafal istilah baru dalam pembelajaran (Sutanto Windura, 

2013:162). 

 Hal yang perlu dilakukan guru untuk menolong siswa membuat Mind 

Mapping adalah guru secara eksplisit atau secara jelas memperlihatkan sifat dan 

peranan konsep-konsep dan hubungan antar konsep sebagaimana terdapat dalam 

buku atau pelajaran yang diberikan guru. Hal ini kelihatannya sederhana , tetapi 

sulit untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lihat,dengar,rasa atau 

cium sebagian tergantung pada konsep-konsep yang mereka miliki dalam pikiran 

mereka. Apa yang tersimpan dalam struktur kognitif adalah proposisi bukan kata-

kata yang membentuk kalimat yang tertulis dalam buku,maka untuk benar-benar 

memahami buku pelajaran, siswa harus berusaha mengeluarkan konsep-konsep 

dari dalam buku yang sedang mereka pelajari (Usman Samatowa, 2010:21-22). 

2.1.7 Media Pembelajaran 

2.1.7.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Hamdani (2011: 243) menjelaskan bahwa 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. 

 Ahmad rifa’i (2011: 196) mengatakan bahwa Media pembelajaran adalah 

alat/wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu 
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menyampaikan pesan pembelajaran. Sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran. Sebab 

media pembelajaran menjadi salah satu komponen pendukung pembelajaran 

disamping komponen waktu dan metode mengajar.  

 Manfaat media pembelajaran menurut Zainal Aqib (2014: 51) antara lain 

sebagai berikut, (1) Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, (2) menyeragamkan 

penyampaian materi, (3) pembelajaran lebih jelas dan menarik, (4) proses 

pembelajaran lebih interaktif, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

 Guru juga perlu memperhatikan prinsip umum penggunaan media, agar 

media yang disajikan dapat digunakan optimal. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan 

dikemukakan oleh Nana Sudjana (1991) sebagai berikut: 

1. Menetukan jenis media dengan tepat. 

2. Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. 

3. Menyajikan media dengan tepat. 

4. Memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi yang tepat. 

5. Hindari penggunaan media yang hanya sekedar mengisi waktu. 

6. Gunakan media seperlunya, jangan berlebihan.  

 Jadi, media pembelajaran adalah suatu alat pendukung pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa serta sarana penyampaian pesan 

kepada siswa. Untuk meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran guru perlu 

memilih media yang sesuai agar media tidak hanya digunakan sebagai pengisi 

waktu luang dalam pembelajaran. 
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2.1.7.2 Media Loop Cards 

 Menurut Azhar Arsyad (2009: 91) media berbasis visual memegang peran 

yang penting dalam proses belajar. Visualisasi pesan, informasi atau konsep yang 

ingin disampaikan pada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, 

misalnya kartu. Pembelajaran menggunakan media kartu ini dapat memudahkan 

siswa untuk memahami materi  IPA yang telah disampaikan dan sifatnya tidak 

membosankan.  

 Kartu pembelajaran adalah suatu media yang digunakan untuk proses 

belajar mengajar berupa pesan tertulis atau gambar. Jadi kartu merupakan media 

berbasis visual (Arsyad, 2009: 106). Dalam fungsi media pembelajaran kartu 

dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan model. Kartu termasuk media yang 

berfungsi untuk mempermudah siswa dalam pemahaman suatu konsep, sehingga 

hasil prestasi bisa lebih baik, pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih efektif. 

Disini media kartu yang dimaksud adalah kartu yang berisikan jawaban atas 

pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru berkenaan dengan materi yang telah 

dipelajari. Kartu-kartu ini nantinya akan ditempel di Mind Mapping yang sudah 

disiapkan guru dikarton. 

 Loop Cards merupakan permainan hebat yang dapat diterapkan pada 

berbagai pelajaran dan dapat membantu siswa mempelajari fakta-fakta yang 

berkaitan dengan suatu hal dengan cepat bila dilakukan secara rutin. Loop Cards 

juga merupakan media yang dapat digunakan pada jenjang manapun. Mulai dari 

kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar  (John Dabell 2012:250). 

Adapun tujuan media pembelajaran Loop Cards adalah: 
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a. Untuk memperkaya kosakata dan mengembangkan pemahaman akan istilah-

istilah ilmiah. 

b. Untuk memperlancar, memperkaya dan membenarkan cara berpikir. 

c. Untuk memperkuat hubungan antara konsep, kunci dan gagasan. 

d. Untuk mempertimbangkan sumber informasi apa yang akan digunakan untuk 

menjawab pertanyaan. 

Langkah pembelajaran dengan menggunakan Loop Cards adalah: 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok. 

2. Guru menjelaskan materi. 

3. Siswa mencatat poin penting. 

4. Guru memberikan sepaket kartu jawaban dalam tiap kelompok. 

5. Guru membacakan soal. 

6. Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards.  

7. Merumuskan kesimpulan. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

 Penerapan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards mengacu 

pada penelitian yang relevan sebelumnya, antara lain: 

 Penelitian oleh Ying Liu, Guoqing zhao,Guozhen Ma dan Yuwei Bo  

(2014) dengan judul, “The Effect of Mind Mapping on Teaching and Learning:    

A Meta-Analysis” yang menunjukkan hasil bahwa Mind Mapping membawa efek 

positif bagi guru dan pembelajaran, bermanfaat untuk semua usia dan 

berpengaruh dalam pencapain hasil belajar. 
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 Penelitian oleh Ertug Evrekli,Ali Gunay Balima, Didem inel tahun 2009 

dengan judul, “Mind Mapping applications in special teaching methods courses 

for science teacher candidates and teacher candidates’ opinions concerning the 

application” dari 25 calon guru dengan 6 pertanyaan tentang penggunaan Mind 

Mapping dalam  sains dan IPTEK menunjukkan hasil bahwa Mind Mapping dapat 

digunakan untuk membangun pengetahuan tentang sains dan IPTEK serta dapat 

membantu  siswa untuk mempelajari pelajaran berbeda (selain sains). 

 Penelitian oleh Eka Anirahayu (2012) dengan judul, “Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Sifat-Sifat 

Cahaya Melalui Metode Eksperimen dan Teknik Mind Mapping kelas V SD 

Tempurejo Jember” dengan hasil persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal 

pada siklus I mencapai 66,8% (kategori aktif), dan pada siklus II mencapai 

persentase 83,9%, (kategori sangat aktif). Persentase aktivitas belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 17,1%. 

 Penelitian milik Hendrik Budi Susanto (2011) dengan judul,”Peningkatan 

Hasil Belajar IPA dengan Menggunakan Teknik Mind Mapping (Peta Pikiran) 

pada Materi Fungsi Alat Tubuh Manusia Siswa kelas IV Semester ganjil SDN 

Penataan Winongan Pasuruan Tahun Ajaran  2011/2012” dengan hasil Aktivitas 

siswa pada pembelajaran secara klasikal pada siklus I sebesar 76,75%, Sedangkan 

pada siklus II sebesar 89,14 %. Pembelajaran dengan teknik Mind Mapping (Peta 

Pikiran) siswa berhasil mencapai ketuntasan hasil belajar sebesar 94,73%. 

 Penelitian milik Ni Made Sarjani, A.A.I.N. Marhaeni dan I Nyoman Tika 

yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul , “Pengaruh Pembelajaran 
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Kooperatif Teknik Peta Pikiran Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa kelas V SD 

Tuban dengan Kovariabel Sikap Ilmiah” menunjukkan hasil bahwa  terdapat 

perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif teknik peta konsep dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas V SD 4 Tuban serta terdapat perbedaan hasil 

belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif teknik 

peta konsep dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional (e-

Journal Program Pascasarjana Universitas Guruan Ganesha Program Studi Guruan 

Dasar (Volume 4 Tahun 2014). 

 Hening Dyah Wahyu Setyorini tahun 2013 yang berjudul “Peningkatan 

Penguasaan Kosa Kata Bahasa Jawa melalui Model Pembelajaran Mind Mapping 

pada siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang” menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Jawa siswa kelas IVB SD Negeri Ngaliyan 01 Semarang. Nilai rata-rata 

mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 6,05 dengan kondisi awal 58,61 

menjadi 64,66, peningkatan pada siklus II sebesar 3,34 yaitu kondisi siklus I 64,66 

menjadi 68 dan peningkatan pada siklus III sebesar 4,18 yaitu siklus II rata-

ratanya 68 dan meningkat menjadi 72,16. 

 Penelitian lain yaitu milik Ni KM Triana Ramdani, Nym Arini, I Nyoman 

Arcana pada tahun 2014 dengan judul,  “Pengaruh Model Pembelajaran Scramble 

berbantuan Kartu Pertanyaan Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD” 

dengan hasil  uji-t diperoleh (thitung= 9,125 dan ttabel= 1,671 pada taraf 

signifikan 5%). Hal ini berarti thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan 
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pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Scramble berbantuan 

kartu pertanyaan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA. 

 Hasil penelitia di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, meliputi peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa serta 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Dengan demikian, penelitian tersebut 

dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian tindakan yang akan 

dilakukan dengan judul “ Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 

Mind Mapping Berbantuan Media Loop Cards pada Siswa Kelas VC SD Negeri 

Purwoyoso 03. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 Berdasarkan refleksi awal dengan kolaborator melalui data observasi 

bahwa pembelajaran IPA pada kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 belum optimal. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Guru menjelaskan materi 

dalam bentuk uraian panjang serta guru tidak memberikan kata kunci untuk setiap 

materi sehingga siswa sulit untuk memahami materi baru. 

Selain itu, guru belum mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran 

inovatif secara maksimal, selain itu guru belum menggunakan media yang 

menarik dalam proses pembelajaran sehingga siswa cenderung bosan dan tidak 

tertarik pada pembelajaran yang sedang berlangsung.  Guru lebih sering 

menerapkan metode ceramah dalam menyampaikan materi ajar. Pembelajaran 

juga masih berpusat pada guru sehingga aktivitas belajar siswa menjadi berkurang 

saat pembelajaran berlangsung dan siswa cenderung pasif. 
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 Banyaknya materi dalam mata pelajaran IPA membuat siswa sulit untuk 

mengingat matei jika guru menjelaskan tidak menunjukkan kata kunci setiap 

bahasan. Akibatnya hasil belajar siswa yang rendah dengan hasil belajar yang 

didapat selama observasi yaitu sebesar 55% siswa belum mencapai KKM yang 

ditentukan pihak sekolah yaitu 70.  Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai 

terendah 50 dan nilai tertinggi 90 dengan rata-rata kelas 70. 

 Untuk memecahkan permasalahan pembelajaran mata pelajaran IPA 

peneliti bersama kolaborator memilih model Mind Mapping berbatuan media 

Loop Cards untuk mengatasi masalah diatas. Mind Mapping merupakan model 

mencatat kreatif yang memadukan kedua belah otak (otak kanan seni dan otak kiri 

logika). Mind Map hanya akan mengambil kata kunci penting sebagai sumber 

yang mudah diingat siswa. Dengan kombinasi warna, simbol-simbol, dan gambar 

akan menciptakan produk kreatif yang baru dan berbeda sehingga siswa dapat 

berkreasi dengan catatan materinya dan tidak mudah bosan (Olivia, 2014: 1). 

Mind Mapping dipadukan dengan Loop Cards dimana Loop Cards dapat 

memperkuat hubungan antar konsep kunci dan gagasan (John Dabell 2012: 250). 

 Dengan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards, 

pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lebih menyenangkan dan 

membiasakan siswa memaksimalkan daya pikir dan kreativitas dalam belajar. 

Dengan proses belajar yang baik diharapkan kualitas pembelaaran IPA pada siswa 

kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 meningkat. 

  Di bawah ini akan disajikan kerangka berpikir mengenai kondisi awal 

pembelajaran, pemberian tindakan serta kondisi akhir yang dicapai : 
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Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

Kondisi Awal 

Kualitas pembelajaran IPA rendah ditandai dengan: 

1. Keterampilan guru rendah. Guru menjelaskan materi dalam 

bentuk uraian panjang serta guru tidak memberikan kata kunci 

untuk setiap materi sehingga siswa sulit untuk memahami 

materi baru. 

2. Banyaknya materi dalam IPA menyebabkan siswa sulit 

mengingat. Bentuk uraian panjang membuat siswa tidak 

maksimal dalam merangkum atau memahami penjelasan 

setiap submateri dari guru 

3. Dari 41 siswa hanya hanya 19 siswa (45%) yang mendapat 

nilai diatas KKM yaitu 70 dan sisanya sebanyak 22 (55%) 

siswa mendapat nilai dibawah KKM yaitu 70. Sikap ilmiah 

siswa ketika melakukan percobaan dan kerja kelompok belum 

maksimal, masih banyak siswa yang bersikap individual serta 

kurang terampilnya siswa saat proses belajar berlangsung. 

 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan Tindakan 

Berikut tahapan gabungan antara model Mind Mapping berbantuan 

media Loop Cards:  

1) Apersepsi  

2) Sampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Menyampaikan materi  

4) Mencatat poin penting. 

5) Bentuklah kelompok untuk percobaan dan Mind Mapping  

6) Melakukan percobaan  

7) Tempelkan topik utama (Image Center Mind Mapping) di 

karton. 

8) Bacakan soal / perintah pengerjaan Loop Cards dan Mind 

Mapping. 

9) Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards yang 

masih kosong dan menempelkan pada Mind Mapping kelompok. 

10) Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik 

berdasrkan jaring-jaring  

11) Mereview pelajaran 

12) Evaluasi. 

Kondisi Akhir 

Kualitas pembelajaran IPA meningkat ditandai dengan: 

1. Keterampilan guru meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik. 

2. Aktivitas siswa meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik. 

3. Hasil belajar siswa meningkat. Dari ranah kognitif siswa 

menunjukkan 80% siswa mendapat nilai diatas KKM (70), 

ranah afektif sikap ilmiah siswa dalam percobaan dan 

berkelompok muncul seta dari ranah psikomotor siswa 

menjadi lebih aktif dan terampil dalam proses pembelajaran. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah  penerapan  model Mind Mapping berbantuan media 

Loop Cards dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.  Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama 

(Arikunto 2014 : 3). Dalam pelaksanaannya terdapat empat tahap penting yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian tindakan 

kelas akan dilaksanakan sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai sesuai dengan indikator keberhasilan. 

3.2   PROSEDUR ATAU LANGKAH-LANGKAH PTK 

 Pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap–tahap penelitian tindakan kelas 

yang pelaksanaan  tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri 

atas 4 tahap dalam sebuah daur ulang yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Prosedur tersebut dilakukan secara berulang 

sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kategori 

keberhasilan), sebagaimana sesuai dengan bagan berikut: 
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        (Arikunto, 2014: 16) 

Bagan 3.1.  Siklus Penelitian 

 

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam penelitian: 

1) Perencanaan 

 Menurut Arikunto (2014: 17) dalam tahap ini peneliti menjelaskan  

tentang  apa,  mengapa,  kapan,  di  mana,  oleh  siapa,  dan bagaimana tindakan 

tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati 

proses jalannya tindakan.  

Dalam tahap perencanaan ini meliputi: 

a) Mengidentifikasi  masalah  dan  menetapkan  alternatif  pemecahan masalah 

b) Menelaah materi pembelajaran IPA serta indikator bersama tim kolaborasi. 
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c) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan  

d) Menyiapkan alat dan media penunjang pembelajaran. 

e) Menyiapkan alat evaluasi berupa soal evaluasi, percobaan dan LKS.. 

f) Menyiapakan lembar observasi untuk guru dan siswa serta  catatan  lapangan. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau epnerapan rancangan 

yang telah ditetapkan (Arikunto, 2014:18)  Penelitian ini dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan pelaksanaan  penelitian  tindakan  kelas   yaitu  dengan  

melaksanakan pembelajaran melalui model Mind Mapping berbantuan media 

Loop Cards. Dalam pelaksanaan PTK ini telah dilaksankan dalam 2 siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 

3) Observasi  

 Menurut Daryanto (2012: 27) Observasi adalah kegiatan pengamatan dan 

pencatatan semua hal yang diperlukan dan terjadi selam pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru 

pengamat untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunkan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards.  

4) Refleksi  

 Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2014: 19). Pada tahap ini dilakukan 

pengkajian tentang keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Dari hasil refleksi dapat dilihat apakah sudah efektif dalam melihat ketercapaian 

indikator kinerja pada siklus pertama serta mengkaji kekurangan dan membuat 
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daftar permasalahan  kemudian bersama tim kolaborasi membuat perencanaan 

tindak lanjut siklus berikutnya. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

 Subyek penelitian ini adalah guru kelas dan siswa kelas VC sebanyak 41 

siswa yang terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakn di SD Negeri Purwoyoso 03. 

3.4 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 Penelitian dilaksankan di kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03. Pemilihan 

tempat penelitian ini didasarkan atas SD yang digunakan selama melakukan PPL. 

Penelitian berlangsung mulai tanggal 31 Maret – 10 Aprl 2015.  

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menggunkan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunkan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards. 

c. Hasil belajar siswa kelas VC dalam pembelajaran IPA menggunkan model 

Mind Mapping berbantuan media Loop Cards. 

3.6 SIKLUS PENEITIAN 

3.6.1 Siklus 1 Pertemuan 1 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 
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a. Menyusun RPP dengan dengan penerapan model Mind Mapping berbantuan 

media Loop Cards  bersama tim kolaborasi pada KD 7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah, dengan indikator: 

7.2.1 Mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah. 

7.2.2 Melakukan percobaan bahan pembentuk tanah. 

7.2.3 Membuat laporan percobaan. 

b. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran  

c. Mempersiapkan Center Image Mind Mapping dan Loop Cards. 

d. Mempersiapkan alat evaluasi. 

e. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas  siswa.  

2. Pelaksanaan tindakan 

 Alokasi waktu 2 x 35 menit 

a. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya, “Apakah kalian pernah 

memperhatikan tanah di kebun? Tanah dikebun terdiri dari apa saja?”  

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

c. Guru menjelaskan materi lapisan tanah dan bahan pembentuk tanah  

d. Siswa mencatat hal-hal penting  

e. Siswa membentuk kelompok. 

f. Siswa menyiapakn alat dan bahan untuk percobaan  

g. Siswa melakukan percobaan tentang bahan pembentuk tanah . 

h. Siswa membuat laporan percobaan. 

i. Guru menempelkan Center Image Mind Mapping. 

j. Guru memberikan contoh Mind Mapping. 
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k. Guru menjelaskan cara mengerjakan Loop Cards pada Mind Mapping. 

l. Guru membacakan soal atau perintah mengerjakan Mind Mapping. 

m. Setiap kelompok menliskan jawaban pada Loop Cards kemudian 

menempelkannya dalam Mind Mapping kelompok. 

n. Guru bersama siswa membrainstorming (mengungkapkan gagasan) tetang  

topik berdasrkan Mind Mapping. 

o. Guru bersama siswa menyimpulkan/mereview pelajaran  

p. Siswa mengerjakan evaluasi. 

3. Observasi  

a. Pengamat melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran  

b. Pengamat melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

dengan materi lapisan – lapisan tanah. 

c. Pengamat melakukan pengamatan terhadap hal-hal / kendala yang terjadi 

selama pembelajaran yang tidak terdapat dalam lembar pengamatan. 

4. Refleksi  

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA, KD 7.2 Mengidentifikasi jenis-

jenis tanah dengan materi lapisan – lapisan tanah. 

b. Mengevaluasi hasil pembelajaran IPA pada siklus 1 pertemuan 1. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1 pertemuan 1. 

d. Membuat perencanaan untuk pertemuan selanjutnya. 

3.6.2 Siklus 1 Pertemuan 2 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 
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a. Menyusun RPP dengan dengan penerapan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards  bersama tim kolaborasi pada KD 7.2 

Mengidentifikasi jenis-jenis tanah,dengan indikator: 

7.2.4 Menyebutkan 5 jenis-jenis tanah. 

7.2.5 Menjelaskan 3 ciri-ciri berbagai macam jenis tanah. 

7.2.6 Menjelaskan 2 sifat-sifat tanah. 

b. Memepersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

c. Mepersiapkan Center Image Mind Mapping dan Loop Cards. 

d. Mepersiapkan alat evaluasi, lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan  aktivitas  siswa. 

2. Pelaksanaan tindakan 

alokasi waktu 2 x 35 menit 

a. Guru melakukan aperepsi,“ Apakah kalian pernah merasakan 

perbedaan tanah yang kalian injak di daerah sungai,gunung,kebun 

dan daerah berpasir?Apakah nama masing-masing tanah tersebut?” 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu mengetahui jenis-jenis 

tanah berdasarkan sifat dan ciri-ciri setiap tanah. 

c. Guru menjelaskan materi tentang jenis-jenis tanah. 

d. Siswa mencatat poin penting dari materi.   

e. Siswa membentuk kelompok. 

f. Siswa menyiapakn alat dan bahan untuk percobaan  

g. Siswa melakukan percobaan tentang penyerapan air dengan jenis 

tanah yang berbeda.  
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h. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa secara berkelompok. 

i. Guru menempelkan Center Image Mind Mapping. 

j. Guru menjelaskan cara menuliskan jawaban pada Loop Cards. 

k. Siswa bersama kelompok mengisi Loop Cards yang masih kosong dan 

menmpelkannya dalam Mind Mapping  

l. Guru bersama siswa membrainstorming (mengungkapkan gagasan) 

dari  Mind Mapping kelompok yang sudah lengkap..  

m. Guru bersama siswa menyimpulkan (mereview) pelajaran  

n. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

3. Observasi 

a. Pengamat melakukan pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah dengan 

materi jenis tanah berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. 

b. Pengamat melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA KD 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah dengan materi jenis 

tanah berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. 

c. Pengamat melakukan pengamatan terhadap hal yang terjadi selama 

pembelajaran yang tidak terdapat dalam lembar pengamatan. 

d. Refleksi  

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA, KD 7.2 Mengidentifikasi jenis-

jenis tanah dengan materi jenis tanah berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada pertemuan 2. 
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d. Membuat perencanaan untuk siklus berikutnya. 

3.6.3 Siklus 2 Pertemuan 1 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP dengan dengan penerapan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards  bersama tim kolaborasi pada KD 7.2 

Mengidentifikasi jenis-jenis tanah,dengan indikator: 

7.2.1 Mengidentifikasi 4 macam pengikisan tanah. 

7.2.2 Menyelidiki 3 akibat yang disebabkan oleh pengikisan tanah. 

7.2.3 Menguraikan 5 cara penanggulangan pengikisan tanah. 

b. Memepersiapkan sumber dan media pembelajaran  

c. Mempersiapkan Center Image Mind Mapping dan Loop Cards. 

d. Mempersiapkan alat evaluasi, lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan guru dan  aktivitas  siswa. 

2. Pelaksanaan tindakan  

a. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan gamabr-gambar 

tentang akibat pengikisan tanah. 

b. Guru bertanya, “apa yang menyebabkan kejadian pada gambar yang 

baru saja kita amati bisa terjadi?” 

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui 

macam-macam pengikisan tanah, sebab-akibat pengikisan tanah dan  

cara menanggulangi pengikisan tanah. 

d. Guru menjelaskan materi tentang pengkisan tanah  

e. Siswa mencatat poin penting  
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f. Siswa berkelompok  

g. Guru melakukan demonstrasi tentang pengikisan tanah  

h. Siswa mengamati demonstrasi dari guru  

i. Guru menuliskan Center Image Mind Mapping di papan tulis .  

j. Guru membacakan soal serta menyampaikan cara mengerjakan. 

k. Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards. 

l. Membrainstorming sesuai dengan Mind Mapping yang telah lengkap. 

m. Guru bersama siswa menyimpulkan/mereview pelajaran. 

n. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

3. Observasi 

a. Pengamat melakukan pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA materi pengikisan tanah. 

b. Pengamat melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan materi pengikisan tanah. 

c. Pengamat menuliskan hal atau kendala yang trejadi selama proses 

pembelajaran yang tidak ada dalam lembar observasi. 

d. Refleksi  

1. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA KD 7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah dengan materi pengikisan tanah. 

2. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards. 

3. Membuat daftar permasalahan pada siklus 2 pembelajaran 1. 

4. Membuat perencanaan pembelajaran pembelajaran berikutnya.  
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3.6.4 Siklus 2 Pertemuan 2 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menyusun RPP dengan dengan penerapan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards  bersama tim kolaborasi pada KD 7.2 

Mengidentifikasi jenis-jenis tanah,dengan indikator: 

7.2.4 Menjelaskan manfaat tanah untuk kehidupan. 

7.2.5 Mengidentifikasi ciri-ciri tanah yang baik 

7.2.6 Menguraikan cara merwat kesuburan tanah. 

b. Memepersiapkan sumber dan media pembelajaran  

c. Mempersiapkan Center Image Mind Mapping dan Loop Cards 

d. Mempersiapkan alat evaluasi, lembar pengamatan keterampilan guru 

dan aktivitas  siswa. 

2. Pelaksanaan tindakan  

Alokasi waktu 2 x 35 menit 

a. Guru melakukan apersepsi “apakah kalian pernah melihat cacing di 

dalam tanah? apakah cacing itu hewan yang bermanfaat?” 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu tentnag kesuburan tanah. 

c. Siswa berkelompok untuk melakukan pengamatan. 

d. Siswa melakukan pengamatan dilingkungan sekolah untu melihat 

menentukan lokasi tanah yang subur dan tidak subur di area sekolah.  

e. Guru menjelaskan materi tentang kesuburan tanah  

f. Siswa mencatat poin penting setiap materi. 

g. Guru menempelkan Center Image Mind Mapping di papan tulis. 
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h. Setiap kelompok menuliskan jawaban pada Loop Cards.  

i. Membrainstorming sesuai dengan Mind Mapping yang telah lengkap. 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan/mereview pelajaran. 

k. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut 

3. Observasi 

a. Pengamat melakukan pengamatan keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA KD 7.2  Mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah dengan materi kesuburan tanah. 

b. Pengamat mencatat hal yang terjadi dan tidak ada dalam lembar 

pengamatan. 

4. Refleksi  

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran IPA KD 7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah dengan materi kesuburan tanah. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards. 

3.7 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.7.1 Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2014: 

129). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Siswa 

Sumber data siswa berasal dari hasil pelaksanaan observasi secara 

sistematik  yang  mencakup  aktivitas  siswa  di  kelas  selama  siklus 
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pertama dan siklus kedua yang termuat di lembar observasi, hasil evaluasi 

pada setiap pembelajaran. 

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru pada  

saat  pembelajaran  IPA selama  siklus pertama dan  siklus kedua. 

c. Wawancara 

Sumber data wawancara berasal dari informasi kolabolator (guru kelas). 

d. Dokumentasi  

Sumber data dokumentasi berasal dari foto dan video selama proses 

pembelajaran. 

e. Catatan Lapangan 

Sumber  data  berupa  catatan  lapangan  berasal  dari  catatan selama proses 

pembelajaran dari hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran tetapi 

tidak tercantum dalam deskriptor keterampilan guru maupun aktivitas siswa. 

3.7.2 Jenis Data 

 Menurut Sugiyono (2010: 23) data menurut sifatnya terdiri dari: 

a. Data Kuantitatif 

 Data  kuantitatif  adalah  data  yang  berbentuk  bilangan.  Data  ini 

diwujudkan dari hasil  belajar  siswa. 

b. Data Kualitatif 

 Data  kualitatif  adalah  data  yang  berbentuk  kategori. Data  ini diperoleh 

dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan keterampilan 
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guru, aktivitas siswa dan catatan lapangan ketika pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards. 

3.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan  data  dalam  penelitian  menggunakan teknik: tes, 

observasi, catatan lapangan, dokumentasi, angket dan wawancara. Adapun dari 

teknik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tes 

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 

2008:1.5). Kegunaan  tes  dalam  penelitian adalah mengukur  peningkatan  

hasil  belajar terhadap  materi yang dipelajari. 

b. Observasi 

 Menurut Arikunto (2014:127), observasi adalah kegiatan pengamatan 

(pengumpulan  data)  untuk  memotret  seberapa  jauh efek tindakan telah 

mencapai sasaran. 

c. Catatan lapangan 

 Teknik  catatan lapangan mencakup   kesan   dan penafsiran   subjektif.   

Deskripsi   boleh   mencakup   rujukan   atau pendapat, misalnya materi 

pelajaran yang menarik siswa, tindakan guru  yang  kurang  terkontrol,  

tindakan  siswa yang  kurang  diperhatikan  guru,  pemakaian  media  yang  

kurang semestinya, perilaku siswa tertentu yang mengganggu situasi kelas. 



71 

 

 

 

d. Dokumentasi 

 Peneliti  menggunakan  teknik  dokumentasi berupa foto  dan perekam  

video. Keduanya digunakan untuk mengambil gambar penting dan 

merekan kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran.  

e. Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara ini digunakan oleh 

peneliti untuk menilai keadaan. 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

a. Kuantitatif 

  Hasil belajar dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

statistik deskriptif dengan menentukan mean dan ketuntasan hasil belajar 

secara individual maupun klasikal. Adapun rumus presentase tersebut 

sebagai berikut: 

Menghitung mean 

  Menurut Sugiyono (2010, 49) mean adalah teknik penjelasan 

kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. 

Rumus mean: 

 ̅ = 
∑ 

∑ 
 

Keterangan: 

X    :  Nilai rata- rata 

 ∑ X      :  Jumlah semua nilai siswa 

∑ N     :   Jumlah siswa 
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Menentukan Ketintasa Belajar 

Menggunakan Rumus sebagai berikut : 

  
∑                         

∑               
       

                                               (Aqib, 2014: 40) 

Tabel 3.1  

Kategori Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Klasikal  

 

Tingkat Keberhasilan % Kualifikasi 

> 80% Sangat Tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

< 20% Sangat Rendah 

                                                              (Aqib, 2014: 41) 

  Hasil penghitungan tersebut didiskusikan dengan guru kolaborator. 

Berdasarkan hasil diskusi ditentukan nilai ketuntasan klasikal sebanyak 

80% siswa mendapat nilai diatas KKM. Kategori ketuntasan minimal 

(KKM) SD Negeri Purwoyoso 03 secara individu sebesar 70. KKM 

klasikal dan individual dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan 

tidak tuntas, dengan kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.2  

Kategori Ketuntasan individu 

 

Kategori Ketuntasan 

individu 

Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

(KKM SD Negeri Purwoyoso 03 Semarang) 
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b. Data Kualitatif  

 Data kualitatif berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas 

siswa, hasil catatan lapangan, dan angket selama pembelajaran IPA melalui model 

Mind Mapping berbantuan media Loop Cards yang dianalisis dengan deskriptif 

kualitatif.  Data kualitatif dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, hasil observasi terhadap 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dikelompokkan sesuai dengan kategori 

yang telah ditentukan. Adapun data keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dianlisis berdasarkan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang 

sesuai dengan skor yang telah ditetapkan.  

Data kualitatif  diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen  

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Adapun kategori penilaian 

terhadap pencapaian masing-masing indikator yaitu: 

a. Mendapat skor satu bila satu deskriptor tampak / tidak nampak sama sekali. 

b. Mendapat skor dua bila dua deskriptor tampak.  

c. Mendapat skor tiga bila tiga deskriptor tampak. 

d. Mendapat skor empat bila empat deskriptor tampak  

(Sukmadinata:2014:233) 

Langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi adalah: 

a. Mengidentifikasi skor tertinggi dan terendah. 

b. Mencari rentang skor. 

R = skor tertinggi – skor terendah.  

c. Mencari banyak kelas. 
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d. K = 4, dengan kategori (sangat baik, baik, cukup, dan kurang). 

e. Mencari lebar kelas. 

  
       

            
 

f. Membuat distribusi frekuensi berdasarkan lebar kels. 

g. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel (Arikunto, 2014:294). 

Dengan menggunkan rumus distribusi frekuensi, maka dibuat tabel 

klasifikasi kategori keterampilan guru dan aktivitas siswa. Untuk skor pengamatan 

keterampilan guru dengan jumlah indikator 9 sebagai berikut : 

Tabel 3.3  

Tabel Skor Pengamatan Keterampilan Guru 

 

SKOR KATEGORI 

30   skor   36 Sangat Baik  

23   skor   30 Baik  

16   skor   23 Cukup  

9   skor   16 Kurang  

 

 Skor aktivitas siswa dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi 

dengan jumlah indikator 11 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4  

Tabel skor penilaian aktivitas siswa 

 

SKOR KATEGORI 

35,75        44 Sangat Baik 

27,5          35,75 Baik 

19,25         27,5 Cukup 

11        19,25 Kurang 
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 Skor hasil belajar siswa baik dari ranah afektif maupun psikomotor 

dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi dengan jumlah indikator 5 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Tabel skor penilaian hasil belajar ranah afektif dan psikomotor 

 

SKOR KATEGORI 

16,25         20 Sangat Baik 

12,5          16,25 Baik 

8,75         12,5 Cukup 

5        8,75 Kurang 

 

3.9  INDIKATOR KEBERHASILAN 

 Penerapan model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran menggunkan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor minimal 23 dan skor maksimal 36. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunkan model Mind Mapping 

berbantuan media Loop Cards meningkat dengan kategori sekurang-

kurangnya baik dengan skor minimal 27,5 dan skor maksimal 44. 

c. Hasil belajar siswa dalam ranah kognitif meningkat dengan ketuntasan 

klasikal  80% dan ketuntasan individual    ., hasil belajar ranah afektif  dan 

psikomotor siswa meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya baik dengan skor 

minimal 12,5 dan skor maksimal 20.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Model Mind Mapping berbantaun Media Loop Cards 

pada Siswa Kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03”  maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan model Mind Mapping berbantaun Media Loop Cards dapat 

meningkatkan keterampilan guru. Pada siklus 1 skor yang diperoleh 23 

dengan presentase skor (63,8%) kategori baik. Pada siklus 2 keterampilan 

guru meningkat dengan skor 31 dengan presentas skor (86,1%) kategori 

sangat baik. Peningkatan terjadi sebesar 22,3%. 

2. Penerapan model Mind Mapping berbantaun Media Loop Cards dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Pada siklus 1 skor rata-rata yang diperoleh 

28,8 dengan presentase skor (65,4%) kategori baik. Pada siklus 2 skor rata-

rata siswa 36 dengan presentas skor (81,8%) kategori sangat baik. 

Peningkatan terjadi sebesar 16,4%. 

3. Penerapan model Mind Mapping berbantaun Media Loop Cards dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus 1 sebanyak 65,85% siswa 

mendapat nilai diatas KKM (70). Pada siklus 2 sebanyak 81% siswa 

mendapat nilai diatas KKM (70). Hasil tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan hasil belajar klasikal yang ditentukan peneliti yaitu 80% dengan 

ketuntasan individu      Dari segi afektif, sikap ilmiah siswa nampak 
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selama percobaan, sikap ilmiah tersebut meliputi: rasa ingin tahu, berani, 

bertanggung jawab, teliti dan bekerja sama. Dari ranah psikomotor siswa juga 

meningkat, dalam tiap pertemuan hasil Mind Mapping siswa semakin rapi 

dan konten materinya lengkap. 

 Dengan demikian ketiga variabel penelitian diatas sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan hipotesis tindakan yang tentukan 

terbukti diterima, yaitu melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop 

Cards dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas VC SD 

Negeri Purwoyoso 03. 

5.2 SARAN  

 Dari hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPA melalui 

model Mind Mapping berbantaun Media Loop Cards, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Guru 

 D a l a m  m e n e r a p k a n  model Mind Mapping berbantaun 

Media Loop Cards perlu dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sesuai 

dengan kondisi siswa. Hal-hal yang perlu dipersiapkan meliputi : materi, 

percobaan, lembar kerja siswa, Loop Cards dengan ukuran 1,5cm x 10cm dan 

5cm x 5 cm serta karton yang digunakan untuk membuat Mind Mapping. Guru 

diharapkan dapat memanagement waktu dengan baik, karena pembuatan Mind 

Mapping akan membutuhkan waktu yang lama jika guru tidak tanggap terhadap 

kondisi kelas. Dengan management waktu yang baik maka kegiatan lain dalam 
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pembelajaran tidak akan terganggu. Selain itu, guru perlu membiasakan siswa 

untuk dapat menemukan kata kunci dalm tiap materi dan kemudian dituliskan 

dalam bentuk Mind Mapping, karena terbukti dengan cara belajar seperti ini hasil 

belajar dan aktivivtas belajar siswa dapat meningkat.  

2. Bagi Sekolah 

 Mind Mapping berbantuan media Loop Cards dapat dikembangkan lebih 

lanjut guna meningkatkan mutu pembelajaran secara khusus, dan meningkatkan 

mutu sekolah maupun guruan pada umumnya.  
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 
Dalam Pembelajaran IPA melalui Model Mind Mapping Berbantuan  

Media Loop Cards pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 

Keterampilan Guru Sintaks Pembelajaran 

Model Mind Mapping 

berbantuan Media Loop 

Cards 

Indikator Keterampilan 

Guru dalam 

Pembelajaran Model 

Mind Mapping 

berbantuan Media Loop 

Cards 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

4. Keterampilan 

menggunakan 

variasi 

5. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

6. Keterampilan 

mengelola kelas 

7. Keterampilan 

mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

8. Keterampilan 

membimbing 

diskusi dan 

kelompok kecil 

1. Guru melakukan 

apersepsi. 

2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan 

materi. 

4. Guru menuliskan atau 

menempelkan Center 

Image Mind Mapping 

di papan tulis. 

5. Guru memberikan  

contoh Mind Mapping 

dalam powerpoint. 

6. Guru membantu siswa 

membentuk kelompok. 

7. Guru menjelaskan cara 

bermain. 

8. Guru membimbing 

siswa untuk menempel 

jawaban yang tepat 

pada Mind Mapping. 

9. Guru bersama siswa  

membrainstorming 

atau mengungkapkan 

gagasan sesuai dengan 

Mind Mapping yang 

telah selesai 

dikerjakan. 

 

1. Guru membuka 

pelajaran dengan cara 

melakukan 

apersepsi,menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan 

memeberikan motivasi 

belajar pada siswa. 

(keterampilan membuka 

pelajaran). 

2. Guru 

menyampaikan 

pertanyaan yang 

berhubungan dengan 

materi yang akan 

dipelajari (keterampilan 

bertanya) 

3. Guru menjelaskan 

materi pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

4. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan 

percobaan (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

5. Memberikan contoh 

mengerjakan Loop Cards 

pada Mind Mapping 

(keterampilan 

mengadakan variasi 

pembelajaran). 

6. Membimbing siswa 
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dalam pembuatan Mind 

Mapping dengan Loop 

Cards (keterampilan 

mengajar kelompok kecil 

dan perorangan) 

7. Guru 

mengondisikan siswa 

tertib dalam pembuatan 

Mind Mapping 

(keterampilan mengelola 

kelas) 

8. Mengungkapkan 

gagasan sesuai dengan 

Mind Mapping yang telah 

selesai dikerjakan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

9. Menutup pelajaran 

dengan cara menarik 

kesimpulan dan 

mengerjakan evaluasi 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Dalam Pembelajaran IPA melalui Model Mind Mapping Berbantuan  

Media Loop Cards pada siswa kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 

Aktivitas siswa  Sintaks Pembelajaran 

Model Mind Mapping 

berbantuan Media Loop 

Cards 

Indikator Aktivitas 

Siswa dalam 

Pembelajaran Model 

Mind Mapping 

berbantuan Media Loop 

Cards 

1) Visual activities, 

yang termasuk di 

dalamnya; 

membaca, 

memperhati-kan, 

demonstrasi, 

percobaan, 

pekerjaan orang 

lain. 

2) Oral activities, 

seperti; 

menyatakan, 

bertanya, memberi 

sesuatu, 

mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, 

diskusi dan 

interupsi. 

3) Listening 

activities, 

misalnya; 

mendengarkan, 

uraian, percakapan, 

musik dan pidato. 

4) Writing activities, 

seperti; menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket 

dan menyalin. 

5) Drawing activities, 

misalnya; 

1. Siswa melakukan 

apersepsi. 

2. Siswa memperhatikan 

tujuan pembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan 

materi dari guru. 

4. Siswa mencatat poin 

penting dalam setiap 

bahasan. 

5. Siswa memperhatikan 

contoh Mind Mapping 

dalam powerpoint. 

6. Siswa membentuk 

kelompok. 

7. Siswa mendengarkan 

penjelasan cara mengisi 

Loop Cards. 

8. Setiap kelompok 

menuliskan jawaban pada 

Loop Cards sesuai soal 

kemudian menempel pada 

Mind Mapping kelompok 

9. Siswa  bersama guru 

mengungkapkan gagasan 

sesuai dengan Mind 

Mapping yang telah 

selesai dikerjakan  

10. Siswa bersama guru 

menyimpulkan pelajaran  

11. Siswa melakukan evaluasi  

 

1. Menunujukkan sikap 

antusias atau 

kesiapan untuk 

belajar (emotional 

activities) 

2. Siswa 

memperhatikan 

materi dari guru 

(listening and 

drawing activities) 

3. Siswa mencatat poin 

penting dalam setiap 

bahasan (writing 

activities) 

4. Siswa membentuk 

kelompok untuk 

percobaan dan Mind 

Mapping (mental 

activities) 

5. Siswa melakukan 

percobaan (visual 

activities) 

6. Siswa 

memperhatikan 

contoh Mind 

Mapping (visual 

activities). 

7. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan cara 

mengerjakan Loop 

Cards dan Mind 

Mapping (listening 
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menggambar, 

membuat grafik, 

peta dan diagram. 

6) Motor activities, 

misalnya; 

melakukan 

percobaan, 

membuat 

konstruksi, model 

persepsi, bermain, 

berkebun, dan 

beternak. 

7) Mental activities, 

seperti; 

menganggap, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisa, 

melihat dukungan, 

mengambil 

keputusan. 

8) Emotional 

activities, 

misalnya; menaruh 

minat, merasa 

bosan, berani, 

tenang, gugup. 

acivities) 

8. Setiap kelompok 

menuliskan jawaban 

pada Loop Cards 

sesuai soal kemudian 

menempel pada 

Mind Mapping 

kelompok (mental 

activities) 

9. Siswa  bersama guru 

mengungkapkan 

gagasan sesuai 

dengan Mind 

Mapping yang telah 

selesai dikerjakan 

(oral activities) 

10. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pelajaran (mental 

activities). 

11. Siswa melakukan 

evaluasi (writing and 

emotional activities) 
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KISI- KISI INSTRUMEN PENILAIAN 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Mind Mapping 

Berbantuan Media Loop Cards di Kelas VC SD Negeri Purwoyoso 03 

 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

instrumen 

1.  Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA Melalui 

Model Mind 

Mapping 

berbantuan media 

Loop Cards 

1. Guru membuka 

pelajaran dengan cara 

melakukan 

apersepsi,menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan 

memeberikan motivasi 

belajar pada siswa.  

2. Guru 

menyampaikan 

pertanyaan yang 

berhubungan dengan 

materi yang akan 

dipelajari  

3. Guru menjelaskan 

materi pelajaran 

4. Guru membimbing 

siswa dalam melakukan 

percobaan  

5. Memberikan contoh 

mengerjakan Loop Cards 

pada Mind Mapping. 

6. Membimbing siswa 

dalam pembuatan Mind 

Mapping dengan Loop 

Cards. 

7. Guru 

mengondisikan siswa 

tertib dalam pembuatan 

Mind Mapping  

8. Mengungkapkan 

gagasan sesuai dengan 

Mind Mapping yang telah 

selesai dikerjakan  

9. Menutup pelajaran 

dengan cara menarik 

kesimpulan dan 

mengerjakan evaluasi 

 Siswa  

 Doku

menta

si   

 Lembar 

observasi  

 Catatan 

lapangan 

 Wawancar

a 
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2.  Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA Melalui 

Model Mind 

Mapping 

berbantuan media 

Loop Cards 

1. Siswa melakukan 

apersepsi. 

2. Siswa memperhatiakan 

tujuan pembelajaran  

3. Siswa memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru. 

4. Siswa mencatat poin 

penting dalam setiap 

bahasan  

5. Siswa memperhatikan 

contoh Mind Mapping 

dalam powerpoint  

6. Siswa berkelompok 

untuk mengerjakan 

Mind Mapping. 

7. Siswa mendengarkan 

penjelasan cara 

mengerjakan Loop 

Cards dan Mind 

Mapping. 

8. Setiap kelompok 

menuliskan jawaban 

pada Loop Cards sesuai 

soal kemudian 

menempel pada Mind 

Mapping kelompok. 

9. Siswa  bersama guru 

mengungkapkan 

gagasan sesuai dengan 

Mind Mapping yang 

telah selesai dikerjakan. 

10. Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

11. Siswa melakukan 

evaluasi  

 Siswa 

 Dokum

entasi  

 Lembar 

observasi 

 Catatan 

lapangan 

 

3.  Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPA Melalui 

Model Mind 

Mapping 

Aspek kognitif: 

1. Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan tanah. 

2. Melakukan percobaan 

bahan pembentuk tanah. 

3. Membuat laporan hasil 

percobaan. 

4. Menyebutkan jenis-jenis 

tanah. 

 Siswa 

 Video 

 Foto 

 Tes 

Tertulis 

(Evaluasi) 

 Lembar 

kerja 

Siswa 
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berbantuan media 

Loop Cards 

5. Menjelaskan ciri-ciri 

berbagai macam jenis 

tanah. 

6. Menjelaskan sifat-sifat 

tanah. 

7. Mengidentifikasi 

macam -macam 

pengikisan tanah. 

8. Menjelaskan akibat 

yang disebabkan oleh 

pengikisan tanah. 

9. Menjelaskan cara 

penanggukangan 

pengikisan tanah. 

10. Mengidentifikasi 

manfaat tanah dalam 

kehidupan. 

11. Menjelaskan ciri-ciri 

tanah yang subur. 

12. Menguraikancara 

merawat tanah. 

Aspek afektif: 

1. Sikap rasa ingin 

tahu.. 

2. Sikap bekerja sama. 

3. Sikap teliti. 

4. Sikap percaya diri. 

5. Sikap bertanggung 

jawab. 

 

Aspek psikomotor: 

1. Membuat Mind 

Mapping (rapi, kreatif, 

materi lengkap). 

2. Melakukan percobaan 

(menyiapkan alat dan 

bahan, sesuai langkah 

kerja). 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

Dalam Pembelajaran IPA melalui model Mind Mapping  

berbantuan media Loop Cards 

Siklus .... Pertemuan . . . 

Nama SD  :SD Negeri Purwoyoso 03 

Nama Guru  : Arina Fadhilah 

Kelas/Semester : VC / 2 

Hari/Tanggal  :............/............. 

Petunjuk : 

Berilah tanda chek (√) pada kolom chek yang sesuai dengan deskriptor 

pengamatan! 

Skor KETERANGAN 

Skor  1 Jika deskriptor nampak 1/ tidak nampak. 

Skor 2 Jika deskriptor nampak 2 

Skor  3 Jika deskriptor nampak 3 

Skor  4 Jika deskriptor nampak 4 

     (Sukmadinata, 2014:230-233) 

No. 
Indikator 

Keterampilan Guru 
Deskriptor Chek Skor 

1.  Membuka pelajaran  1. Menarik perhatian siswa. 

2. Memberikan apersepsi. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Memberikan motivasi. 

  

2.  Menyampaikan 

pertanyaan yang 

berhubungan dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

1. Pertanyaan yang disampaikan sesuai 

dengan materi. 

2. Penyampaian pertanyaan jelas dan 

mudah dimengerti. 

3. Memberikan motivasi pada siswa 

untuk menjawab pertanyaan. 

4. Memberikan waktu berpikir untuk 

menjawab pertanyaan. 

  

3.  Menjelaskan materi 

pelajaran 

1. Menyampaiakn materi dengan 

bahasa yang mudah dimengerti 

siswa. 

2. Materi sesuai dengan indikator dan 

tujuan pembelajaran. 

3. Menggunakan intonasi yang jelas 

dalam penyampaian materi. 
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4. Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya. 

4.  Membimbing siswa 

dalam melakukan 

percobaan  

 

1. Percobaan sesuai dengan materi. 

2. Guru merangsang siswa untuk  

bersikap ilmiah selama melakukan 

percobaan. 

3. Tidak mendominasi dalam 

percobaan. 

4. Memberikan pengawasan terhadap 

benda/hal yang membahayakan 

dalam percobaan. 

  

5.  Memberikan contoh 

mengerjakan Loop 

Cards pada Mind 

Mapping 

1. Menempelkan Center Image Mind 

Mapping di kertas karton dengan 

rapi. 

2. Memberikan contoh Loop Cards 

yang mudah dipahami siswa. 

3. Memberikan contoh Mind Mapping 

yang sudah jadi dan yang belum jadi. 

4. Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya  

  

6.  Membimbing siswa 

dalam pembuatan 

Mind Mapping 

dengan Loop Cards 

1. Guru membimbing siswa dalam 

penulisan jawaban pada Loop Cards. 

2. Membimbing siswa baik dalam 

kelompok maupun individu. 

3. Membantu siswa menempel Loop 

Cards pada Mind Mapping. 

4. Memberikan penguatan jawaban 

  

7.  Mengelola kelas 1. Memusatkan perhatian siswa. 

2. Menegur siswa yang ramai. 

3. Menunjukkan sikap tanggap terhadap 

kondisi kelas yang kurang kondusif. 

4. Menunjukkan perhatian ke semua 

siswa. 

  

8.  Mengungkapkan 

gagasan sesuai 

dengan Mind 

Mapping yang telah 

selesai dikerjakan  

1. Gagasan yang diungkapkan sesuai 

dengan Mind Mapping. 

2. Guru tidak mendominasi dalam 

pengungkapan gagasan. 

3. Gagasan yang diungkapkan  

menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami. 

4. Memberika kesempatan pada siswa 

untuk bertanya. 

  

9.  Menutup pelajaran 1. Menarik kesimpulan. 

2. Memberikan kesempatan siswa 

bertaya tentang materi yang belum 

dipahami. 

  



195 

 

 

 

3. Memberikan evaluasi. 

4. Memberikan tindak lanjut, 

Jumlah skor  

 

 Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan guru mendapat 

skor..... dengan kategori........ 

Keterangan penilaian: 

Nilai terendah  :  9 x 1 = 9 

Nilai tertinggi  : 9 x 4 = 36 

R = Niai tertinggi – Nilai terendah = 36 – 9 = 27 

K = menggunakan 4 kategori 

    
       

            
  
  

 
      

 

SKOR KATEGORI 

30   skor   36 Sangat Baik  

23   skor   30 Baik  

16   skor   23 Cukup  

9   skor   16 Kurang  

 

      Semarang ,.................................2015 

       Pengamat  

 

 

       (-------------------------) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Pembelajaran IPA melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

Siklus ..... Pertemuan . . . . 

Nama SD  :SD Negeri Purwoyoso 03 

Nama Siswa  :.............................. 

Kelas/Semester :VC / 2 

Hari/Tanggal  :................../......................... 

Petunjuk : 

Berilah tanda chek (√) pada kolom chek yang sesuai dengan deskriptor  

pengamatan! 

Skor KETERANGAN 

Skor  1 Jika deskriptor nampak 1/ tidak nampak. 

Skor 2 Jika deskriptor nampak 2 

Skor  3 Jika deskriptor nampak 3 

Skor  4 Jika deskriptor nampak 4 

     (Sukmadinata, 2014:230-233) 

No. Indikator Deskriptor Chek Skor 

1.  Menunujukkan sikap 

antusias atau 

kesiapan mengikuti 

pelajaran  

1. Melakukan apersepsi dengan sungguh-

sungguh. 

2. Memperhatikan tujuan pembelajaran 

dari guru. 

3. Memperhatikan motivasi belajar yang 

disampaikan guru. 

4. Menunjukkan sikap yang baik. 

  

2.  Siswa 

memperhatikan 

materi dari guru 

1. Mendengarkan penjelasan guru dengan 

sungguh-sungguh. 

2. Tertib saat mendengarkan penjelasan 

guru. 

3. Mencatat penjelasan guru. 

4. Mengikuti penjelasan guru dengan baik. 

  

3.  Siswa mencatat poin 

penting dalam setiap 

bahasan 

1. Mencatat dengan rapi. 

2. Hanya poin penting yang dicatat. 

3. Catatan jelas. 

4. Mencatat dengan tenang. 

  

4.  Siswa berkelompok 

untuk percobaan dan 

mengerjakan Mind 

1. Tertib dalam pembentukan anggota 

kelompok. 

2. Dapat bekerjasama dalam kelompok 

3. Tidak menyita banyak waktu dalam 
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Mapping berkelompok. 

4. Bersikap baik dalam kelompok. 

5.  Siswa melakukan 

percobaan 

1. Sikap ilmiah muncul. 

2. Dapat bekerja sama dengan kelompok. 

3. Berhati-hati dalam melakukan 

percobaan. 

4. Membuat laporan percobaan. 

  

6.  Siswa 

memperhatikan 

contoh Mind 

Mapping 

1. Memperhatikan contoh Mind Mapping 

dengan sungguh-sungguh. 

2. Bersikap kritis tentang contoh yang 

diberikan. 

3. Tidak mengganggu teman. 

4. Mendengarkan penjelasan guru tentang 

Mind Mapping. 

  

7.  Siswa 

memperhatikan 

penjelasan cara 

mengerjakan Loop 

Cards dan Mind 

Mapping 

1. Mendengarkan dengan sungguh-

sungguh.  

2. Memperhatikan contoh penulisan 

jawaban pada Loop Cards. 

3. Menanyakan hal-hal yang belum Mind 

Mapping.jelas. 

4. Tertib saat mendengarkan penjelasan. 

  

8.  Setiap kelompok 

menuliskan jawaban 

pada Loop Cards 

sesuai soal kemudian 

menempel pada Mind 

Mapping kelompok 

1. Menuliskan jawaban sesuai dengan 

kaidah penulisan dalam Loop Cards. 

2. Tulisan jelas dan rapi. 

3. Menempel Loop Cards pada Mind 

Mapping dengan rapi. 

4. Menunjukkan sikap yang baik. 

  

9.  Siswa  bersama guru 

mengungkapkan 

gagasan sesuai 

dengan Mind 

Mapping yang telah 

selesai dikerjakan 

1. Berbicara dengan jelas.  

2. Gagasan yang diungkapkan sesuai  

dengan Mind Mapping. 

3. Tertib dalam mengungkapkan gagasan. 

4. Menunjukkan sikap percaya diri. 

  

10.  Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

pelajaran 

1. Mengungkapkan kesimpulan dengan 

bahasa yang mudah dipahami. 

2. Kesimpulan sesuai dengan materi yang 

telah dipelajari. 

3.  Secara mandiri berani mengungkapkan 
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kesimpulan di depan kelas. 

4. Kesimpulan diungkapkan dengan jelas 

bersama-sama. 

11.  Siswa melakukan 

evaluasi 

1. Evaluasi dikerjakan mandiri. 

2. Evaluasi dikerjakan sesuai petunjuk. 

3. Menyelesaikan evaluasi tepat waktu. 

4. Tertib dan tenang saat mengerjakan. 

  

Jumlah skor  

 

 Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa mendapat 

skor........ dengan kategori...................... 

Keterangan penilaian: 

Nilai terendah  :  11 x 1 = 11 

Nilai tertinggi  : 11 x 4 = 44 

R = Niai tertinggi – Nilai terendah = 44 – 11 = 33 

K = menggunakan 4 kategori 

   
       

            
 
  

 
     = 8 

SKOR KATEGORI 

35,75        44 Sangat Baik  

27,5          35,75 Baik  

19,25         27,5 Cukup  

11        19,25 Kurang  

       

      Semarang ,.................................2015 

       Pengamat  

 

 

       (----------------------------) 
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Rubrik Pengamatan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Pembelajaran IPA melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

Siklus ..... Pertemuan . . . . 

Indikator  Sangat baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Rasa Ingin 

tahu 

Siswa terlihat 

antusias 

dalam seluruh 

kegiatan 

selama proses 

pembelajaran. 

Siswa terlihat 

antusias dalam 

sebagian 

kegiatan selama 

proses 

pembelajaran. 

Siswa terlihat 

kurang 

antusias 

dalam proses 

pembelajaran 

dan sering 

bermain-main. 

Siswa tidak 

antusias 

dalam seluruh 

kegiatan 

selama proses 

pembelajaran. 

Bekerja 

sama 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

terlihat 

bersungguh-

sungguh 

melakukan 

percobaan dan 

membuat 

Mind 

Mapping  

Beberapa 

anggota 

kelompok 

terlihat 

bersungguh-

sungguh 

melakukan 

percobaan dan 

membuat Mind 

Mapping 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

terlihat 

bermain-main 

namun masih 

mau 

mengerjakan 

tugas 

sekalipun 

dalam 

pengawasan 

guru 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

bermain-main 

sekalipun 

sudah 

berulang kali 

diperingatkan 

oleh guru 

Teliti  Siswa secara 

teliti 

menggunakan 

dan 

menuliskan 

seluruh 

informasi 

yang didapat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

Siswa secara 

teliti 

menggunakan 

dan menuliskan 

sebagian 

informasi yang 

didapat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

Siswa 

menggunakan 

dan 

menuliskan 

sebagian 

informasi 

yang didapat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

Siswa 

menggunakan 

dan 

menuliskan 

hanya sedikit 

informasi 

yang didapat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

Percaya diri  Siswa terlihat 

percaya diri 

dalam 

Siswa terlihat 

percaya diri 

dalam 

Siswa terlihat 

kurang 

percaya diri 

Siswa terlihat 

tidak percaya 

diri dalam 
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menyampaika

n pendapat 

tentang Mind 

Mapping atau 

bertanya 

tentang hal-

hal  yang 

belum 

dipahami. 

menyampaikan 

pendapat tentang 

Mind Mapping 

atau bertanya 

tentang hal-hal  

yang belum 

dipahami tetapi 

harus dibimbing 

oleh guru. 

dalam 

menyampaika

n pendapat 

tentang Mind 

Mapping atau 

bertanya 

tentang hal-

hal  yang 

belum 

dipahami 

walaupun 

sudah 

dibimbing 

oleh guru. 

menyampaika

n pendapat 

tentang Mind 

Mapping atau 

bertanya 

tentang hal-

hal  yang 

belum 

dipahami. 

Bertanggun

g jawab 

Siswa 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

kegiatan 

selama proses 

pembelajaran 

baik saat 

pembelajaran 

mandiri 

maupun 

kelompok. 

Siswa 

bertanggung 

jawab terhadap 

kegiatan selama 

proses 

pembelajaran 

baik saat 

pembelajaran 

mandiri maupun 

kelompok.denga

n bimbingan 

guru. 

Siswa  kurang 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

kegiatan 

selama proses 

pembelajaran 

baik saat 

pembelajaran 

mandiri 

maupun 

kelompok. 

Siswa  tidak 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

kegiatan 

selama proses 

pembelajaran 

baik saat 

pembelajaran 

mandiri 

maupun 

kelompok. 
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Rubrik Pengamatan Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif 

Pembelajaran IPA melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

Siklus ..... Pertemuan . . . . 

Indikator Sangat baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

Rapi  Seluruh 

anggota 

kelompok 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan rapi. 

Sebagian 

anggota 

kelompok 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan rapi 

Sebagian 

anggota 

kelompok 

memilih 

bermain 

daripada 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan rapi 

Anggota 

kelompok 

tidak 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan rapi. 

Kreatif  Seluruh 

anggota 

kelompok 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan kreatif. 

Sebagian 

anggota 

kelompok 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan kreatf. 

Sebagian 

anggota 

kelompok 

memilih 

bermain 

daripada 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan kreatif. 

Anggota 

kelompok 

tidak 

mengerjakan 

Mind Mapping 

dengan kreatif. 

Materi 

lengkap  

Hasil Mind 

Mapping 

mencakup 

seluruh materi 

dalam 

pembelajaran.  

Hasil Mind 

Mapping 

mencakup 

seluruh materi 

dalam 

pembelajaran 

namun dengan 

bimbingan 

dari guru. 

Hasil Mind 

Mapping 

mencakup 

sebagian besar  

materi dalam 

pembelajaran. 

Hasil Mind 

Mapping 

mencakup 

sebagian kecil 

materi dalam 

pembelajaran 

Menyiapka

n alat dan 

bahan 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

mempersiapka

n alat dan 

bahan 

percobaan 

dengan 

mandiri. 

Seluruh 

anggota 

kelompok 

mempersiapka

n alat dan 

bahan 

percobaan 

dengan 

bimbingan 

guru. 

Sebagian 

anggota 

kelompok 

mempersiapka

n alat dan 

bahan 

percobaan 

dengan 

bimbingan 

guru. 

Perwakilan 

anggota 

kelompok 

mempersiapka

n alat dan 

bahan 

percobaan 

Sesuai Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan 
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langkah 

kerja 

percobaan 

sesuai langkah 

kerja secara 

mandiri.  

percobaan 

sesuai langkah 

kerja dengan 

bimbingan 

guru. 

percobaan 

yang kurang 

sesuai dengan 

sesuai langkah 

kerja  

percobaan 

tidak sesuai 

langkah kerja. 

CATATAN LAPANGAN 

Dalam Muatan Pembelajaran IPA melalui Model Mind Mapping  

berbantuan Media Loop Cards 

Siklus............. Pertemuan ................ 

 

Nama SD :  

Kelas : VC 

Nama Guru :     ....................................... 

Hari/ Tanggal :     ................../.................... 

Pukul  :     ....................................... 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang belum tercatat dalam 

instrumen pengamatan selama pembelajaran IPA melalui Model Mind Mapping 

berbantuan Media Loop Cards 

Catatan : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Semarang, …….................. 

Pengamat 
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Lembar Wawancara 

Pembelajaran mata pelajaran IPA dengan Menggunakan  

Model Mind Mapping berbantuan Media Loop Cards 

 

Nama SD : SD Negeri Purwoyoso 03 

Kelas : VC 

Nama  :    ....................................... 

NIP  : 

Hari/ Tanggal :    ................../.................... 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan penggunaan model Mind Mapping  

dalam pembelajaran IPA yang dilaksanakan? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran dengan model Mind 

Mapping lebih mudah dalam penyampaian materi pada siswa? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apaka menurut Bapak/Ibu model Mind Mapping cocok diterapkan dalam 

pembelajaran IPA? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah menurut Bapak/Ibu model Mind Mapping yang dilaksanakan berhasil 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. Apakah menurut Bapak/Ibu model Mind Mapping yang dilaksanakan berhasil 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Apakah menurut Bapak/Ibu model Mind Mapping yang dilaksanakan berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa? 

 Jawab: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

       Semarang,............................. 

       Kolaborator, 

 

 

 

       (.............................................) 
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LAMPIRAN 2 

HASIL PENELITIAN 
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Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus  1 
 

No.  Nama  LKS 1  Evaluasi 1 LKS 2 Evaluasi 2 

1 SAFD 72 54 78 56 

2 HFY 73 58 80 62 

3 GBP 72 56 78 56 

4 MFA 76 54 88 72 

5 AMY 70 62 73 78 

6 AG 70 54 73 70 

7 AFS 73 78 80 80 

8 ABR 70 80 73 80 

9 ANH 70 76 80 80 

10 ADN 70 64 73 70 

11 BNA 80 54 84 56 

12 BDM 73 78 80 70 

13 DHS 72 62 73 78 

14 DAH 80 72 84 70 

15 ESR 73 70 80 70 

16 FRM 80 82 84 86 

17 FZPP 76 84 88 80 

18 FNM 70 76 84 76 

19 GFM 70 54 73 56 

20 KDR 73 80 80 80 

21 LR 72 84 80 84 

22 MABAR 72 58 80 56 

23 MRP 70 82 78 80 

24 MASR 73 76 80 56 

25 MGI 70 54 73 72 

26 MIHW 72 62 84 70 

27 MMB 70 60 73 74 
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28 NNM 76 86 88 80 

29 NRSW 70 60 73 60 

30 PRA 76 87 88 88 

31 PKD 80 70 84 70 

32 RDN 80 54 84 70 

33 RDY 70 76 73 78 

34 RNA 73 86 80 96 

35 RRP 70 70 73 60 

36 SA 70 78 73 74 

37 TNE 76 88 88 94 

38 VASF 76 70 78 60 

39 YJN 70 60 73 56 

40 MRGP 76 82 88 80 

41 AK 80 82 84 88 

 

Total :  2928     Total:  2972 

Rata-rata: 71,3     Rata-rata: 72,5 

rendah:  54     Rendah: 56 

Tinggi:  88     Tinggi:  96 

Tuntas: 24 (58,5%)    Tuntas: 30(73,2%) 

Tidak Tuntas: 17 (41,5%)    Tidak Tuntas: 11(26,8%) 
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Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus  2 

 

No.  Nama  LKS  Evaluasi   LKS  Evaluasi  

1 SAFD 75 62 70 67 

2 HFY 80 62 80 80 

3 GBP 70 65 70 62 

4 MFA 80 78 75 76 

5 AMY 70 60 70 66 

6 AG 75 74 72 72 

7 AFS 80 80 95 90 

8 ABR 82 87 80 85 

9 ANH 90 88 80 80 

10 ADN 75 73 76 74 

11 BNA 80 76 80 82 

12 BDM 80 75 80 82 

13 DHS 80 75 80 80 

14 DAH 80 83 82 85 

15 ESR 80 70 80 80 

16 FRM 80 75 80 82 

17 FZPP 70 65 80 82 

18 FNM 82 78 78 80 

19 GFM 75 60 65 67 

20 KDR 80 86 95 94 

21 LR 90 87 78 82 

22 MABAR 80 66 80 66 

23 MRP 90 80 80 88 

24 MASR 80 80 95 82 

25 MGI 82 75 85 82 

26 MIHW 80 76 80 84 

27 MMB 90 75 80 84 
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28 NNM 85 88 80 82 

29 NRSW 75 67 70 62 

30 PRA 85 96 80 90 

31 PKD 80 75 80 82 

32 RDN 80 75 86 85 

33 RDY 82 87 80 82 

34 RNA 80 87 95 100 

35 RRP 75 67 65 64 

36 SA 75 78 80 82 

37 TNE 85 88 80 86 

38 VASF 90 84 80 84 

39 YJN 75 78 85 86 

40 MRGP 85 87 80 88 

41 AK 80 81 80 86 

 

Total :  3156     Total:  3293 

Rata-rata: 77     Rata-rata: 80,3 

rendah:  60     Rendah: 62 

Tinggi:  96     Tinggi:  100 

Tuntas: 32 (78%)    Tuntas  34(83%) 

Tidak Tuntas: 9 (22%)    Tidak Tuntas: 7(17%) 
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Hasil Belajar Afektif Siklus 1 Pertemuan 1 

No. Nama Ingin 

tahu 

Bekerja 

sama 

Teliti Percaya 

diri 

Bertanggung 

jawab 

1 SAFD 1 2 1 2 1 

2 HFY 2 2 1 3 2 

3 GBP 1 2 2 2 1 

4 MFA 1 3 1 1 1 

5 AMY 2 1 2 1 2 

6 AG 1 2 1 2 3 

7 AFS 1 3 2 2 1 

8 ABR 3 3 3 3 3 

9 ANH 3 3 3 3 2 

10 ADN 2 2 3 3 2 

11 BNA 3 3 3 3 3 

12 BDM 3 3 3 3 3 

13 DHS 2 2 3 3 2 

14 DAH 3 3 3 3 3 

15 ESR 2 3 3 3 2 

16 FRM 3 3 3 3 3 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 3 3 3 2 

19 GFM 2 2 2 3 2 

20 KDR 3 3 3 3 3 

21 LR 3 3 3 3 3 

22 MABAR 3 3 3 3 3 

23 MRP 3 3 3 3 3 

24 MASR 2 2 3 3 2 

25 MGI 3 3 3 3 2 

26 MIHW 3 3 3 3 2 

27 MMB 3 3 3 3 3 

28 NNM 3 3 3 3 3 

29 NRSW 1 3 2 1 2 

30 PRA 3 4 3 3 4 

31 PKD 2 3 3 2 2 

32 RDN 3 3 3 3 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 3 3 4 3 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 3 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Afektif Siklus 1 Pertemuan 2 

No. Nama Ingin 

tahu 

Bekerja 

sama 

Teliti Percaya 

diri 

Bertanggung 

jawab 

1 SAFD 2 2 1 2 1 

2 HFY 2 2 1 3 3 

3 GBP 1 2 2 2 1 

4 MFA 1 2 2 1 1 

5 AMY 2 1 2 1 2 

6 AG 2 2 1 2 3 

7 AFS 2 3 2 2 1 

8 ABR 3 3 3 3 3 

9 ANH 3 3 3 4 2 

10 ADN 2 2 3 3 2 

11 BNA 3 3 3 3 3 

12 BDM 2 3 3 3 3 

13 DHS 2 3 3 3 2 

14 DAH 3 3 3 3 3 

15 ESR 2 3 3 3 3 

16 FRM 3 3 3 3 2 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 3 3 3 2 

19 GFM 2 2 2 3 2 

20 KDR 3 4 3 3 3 

21 LR 3 3 3 3 3 

22 MABAR 3 3 3 3 3 

23 MRP 2 3 2 2 1 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 3 3 3 4 2 

26 MIHW 3 2 3 3 2 

27 MMB 3 3 2 3 3 

28 NNM 3 3 3 3 3 

29 NRSW 1 2 2 1 3 

30 PRA 3 4 3 3 4 

31 PKD 2 3 3 3 2 

32 RDN 3 3 3 3 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 3 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Afektif Siklus 2 Pertemuan 1 

No. Nama Ingin 

tahu 

Bekerja 

sama 

Teliti Percaya 

diri 

Bertanggung 

jawab 

1 SAFD 2 1 1 2 2 

2 HFY 2 2 1 3 3 

3 GBP 1 2 2 2 1 

4 MFA 1 2 2 1 2 

5 AMY 2 1 2 1 2 

6 AG 2 2 1 2 3 

7 AFS 1 3 2 2 1 

8 ABR 4 3 3 3 3 

9 ANH 3 4 3 4 2 

10 ADN 2 2 4 3 2 

11 BNA 3 3 3 3 3 

12 BDM 2 3 3 3 3 

13 DHS 2 3 3 3 3 

14 DAH 3 3 4 3 3 

15 ESR 2 4 3 3 3 

16 FRM 3 4 4 3 1 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 3 3 3 2 

19 GFM 2 2 1 3 2 

20 KDR 3 4 3 3 3 

21 LR 3 3 3 3 3 

22 MABAR 3 3 3 3 3 

23 MRP 2 3 1 2 1 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 3 3 3 4 1 

26 MIHW 3 2 3 4 2 

27 MMB 4 3 2 3 3 

28 NNM 1 3 3 3 3 

29 NRSW 1 2 2 1 3 

30 PRA 3 4 3 4 4 

31 PKD 2 3 3 3 1 

32 RDN 3 4 3 4 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 3 3 

37 TNE 4 4 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 4 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Afektif Siklus 2  Pertemuan 2 

No. Nama Ingin 

tahu 

Bekerja 

sama 

Teliti Percaya 

diri 

Bertanggung 

jawab 

1 SAFD 2 2 1 2 1 

2 HFY 2 2 2 3 3 

3 GBP 1 2 2 2 2 

4 MFA 2 2 2 1 2 

5 AMY 2 1 2 1 2 

6 AG 2 2 1 2 3 

7 AFS 2 3 2 2 2 

8 ABR 3 4 3 3 3 

9 ANH 3 3 3 4 3 

10 ADN 2 3 3 3 2 

11 BNA 3 3 3 3 3 

12 BDM 2 3 3 3 3 

13 DHS 2 3 3 3 3 

14 DAH 3 3 3 3 3 

15 ESR 3 3 3 3 3 

16 FRM 3 3 3 3 3 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 3 3 3 2 

19 GFM 2 2 2 3 2 

20 KDR 3 4 3 3 3 

21 LR 3 3 3 3 3 

22 MABAR 3 3 3 3 3 

23 MRP 2 3 2 2 2 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 3 3 3 4 2 

26 MIHW 3 2 3 3 2 

27 MMB 3 3 2 3 3 

28 NNM 3 3 3 3 3 

29 NRSW 1 2 2 1 3 

30 PRA 3 4 3 3 4 

31 PKD 2 3 3 3 2 

32 RDN 3 3 4 3 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 3 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Psikomotor Siklus 1  Pertemuan 1 

 

No. Nama Rapi  Kreatif  Materi 

lengkap  

Menyiapkan 

alat dan bahan 

Sesuai 

langkah kerja 

1 SAFD 1 3 3 3 3 

2 HFY 3 3 3 2 3 

3 GBP 1 3 3 1 3 

4 MFA 3 3 1 3 3 

5 AMY 3 1 3 2 2 

6 AG 2 2 3 2 2 

7 AFS 3 3 3 3 1 

8 ABR 3 3 3 3 3 

9 ANH 1 3 3 1 3 

10 ADN 3 3 3 3 3 

11 BNA 2 3 3 2 2 

12 BDM 3 3 3 2 2 

13 DHS 1 3 3 1 2 

14 DAH 3 3 3 4 3 

15 ESR 3 3 3 3 4 

16 FRM 3 3 3 2 2 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 3 3 2 3 

19 GFM 3 3 3 3 3 

20 KDR 4 3 3 3 3 

21 LR 3 3 3 2 2 

22 MABAR 2 2 3 2 2 

23 MRP 3 3 3 3 3 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 3 3 3 3 3 

26 MIHW 3 3 3 3 3 

27 MMB 2 3 3 2 2 

28 NNM 3 3 3 2 2 

29 NRSW 3 3 3 2 2 

30 PRA 3 3 3 3 3 

31 PKD 2 3 3 3 2 

32 RDN 3 3 4 3 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 3 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Psikomotor Siklus 1  Pertemuan 2 

 

No. Nama Rapi  Kreatif  Materi 

lengkap  

Menyiapkan 

alat dan bahan 

Sesuai 

langkah kerja 

1 SAFD 1 2 3 3 3 

2 HFY 3 3 3 2 3 

3 GBP 1 2 3 1 3 

4 MFA 3 3 1 3 3 

5 AMY 2 1 3 2 2 

6 AG 2 2 3 2 2 

7 AFS 3 3 3 3 2 

8 ABR 3 3 3 4 2 

9 ANH 1 3 3 1 3 

10 ADN 3 3 3 3 3 

11 BNA 2 3 3 2 3 

12 BDM 4 3 3 2 3 

13 DHS 1 3 3 1 2 

14 DAH 3 3 3 4 3 

15 ESR 3 3 3 3 4 

16 FRM 3 3 3 2 2 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 3 3 2 3 

19 GFM 3 3 3 3 3 

20 KDR 4 3 3 3 3 

21 LR 3 3 3 2 2 

22 MABAR 2 2 3 2 1 

23 MRP 3 3 3 3 3 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 3 3 3 3 2 

26 MIHW 3 3 4 3 4 

27 MMB 2 3 3 2 2 

28 NNM 3 3 3 2 2 

29 NRSW 3 3 3 2 2 

30 PRA 3 3 3 3 3 

31 PKD 2 3 3 3 1 

32 RDN 3 3 4 3 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 3 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Psikomotor Siklus 2  Pertemuan 1 

 

No. Nama Rapi  Kreatif  Materi 

lengkap  

Menyiapkan 

alat dan bahan 

Sesuai 

langkah kerja 

1 SAFD 1 2 3 3 3 

2 HFY 3 3 3 2 3 

3 GBP 1 2 3 1 3 

4 MFA 3 3 2 3 3 

5 AMY 2 1 4 2 2 

6 AG 2 2 3 3 2 

7 AFS 3 4 3 3 2 

8 ABR 3 3 4 4 2 

9 ANH 1 3 4 1 3 

10 ADN 3 3 3 3 3 

11 BNA 2 3 3 2 4 

12 BDM 4 3 4 2 3 

13 DHS 1 3 4 2 2 

14 DAH 3 4 3 4 3 

15 ESR 3 4 3 3 4 

16 FRM 3 3 3 2 3 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 4 3 2 4 

19 GFM 3 4 3 3 3 

20 KDR 4 3 3 3 3 

21 LR 3 3 3 2 2 

22 MABAR 2 2 3 2 1 

23 MRP 3 3 3 4 3 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 3 3 3 3 2 

26 MIHW 3 4 4 4 4 

27 MMB 2 3 3 4 2 

28 NNM 3 3 3 2 4 

29 NRSW 3 4 3 2 3 

30 PRA 3 3 3 3 3 

31 PKD 2 3 3 3 4 

32 RDN 3 3 4 3 3 

33 RDY 3 3 3 2 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 3 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 3 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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Hasil Belajar Psikomotor Siklus 2  Pertemuan 2 

 

No. Nama Rapi  Kreatif  Materi 

lengkap  

Menyiapkan 

alat dan bahan 

Sesuai 

langkah kerja 

1 SAFD 1 2 3 3 3 

2 HFY 3 4 3 2 4 

3 GBP 1 3 3 1 3 

4 MFA 3 3 2 3 3 

5 AMY 2 4 4 2 4 

6 AG 2 3 3 3 3 

7 AFS 4 3 3 3 3 

8 ABR 3 3 4 4 2 

9 ANH 3 3 4 4 3 

10 ADN 4 3 3 3 3 

11 BNA 3 3 3 3 4 

12 BDM 4 3 4 4 3 

13 DHS 1 3 4 3 2 

14 DAH 3 4 3 3 3 

15 ESR 3 4 4 4 4 

16 FRM 3 3 3 2 3 

17 FZPP 3 3 3 3 3 

18 FNM 3 4 4 2 4 

19 GFM 3 4 4 3 3 

20 KDR 4 3 3 3 3 

21 LR 3 3 3 2 2 

22 MABAR 2 2 3 2 4 

23 MRP 3 3 3 4 3 

24 MASR 3 3 3 3 3 

25 MGI 4 3 3 3 4 

26 MIHW 3 4 4 4 4 

27 MMB 3 3 3 4 2 

28 NNM 4 3 3 2 4 

29 NRSW 3 4 3 2 3 

30 PRA 3 3 3 4 3 

31 PKD 2 3 3 3 4 

32 RDN 3 3 4 3 3 

33 RDY 3 3 3 4 3 

34 RNA 4 3 4 4 3 

35 RRP 3 3 3 3 4 

36 SA 4 3 4 4 3 

37 TNE 4 3 4 3 3 

38 VASF 3 3 3 3 3 

39 YJN 3 3 3 4 2 

40 MRGP 4 3 3 3 3 

41 AK 4 3 3 3 2 
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LAMPIRAN 3 

PERAGKAT PEMBELAJARAN 

(SILABUS DAN RPP)
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  :IPA 

Kelas / Semester :V/ 2 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi 

Ajar 

Penilain Alokasi 

Waktu 

Alat/bahan dan 

Sumber belajar 

7.2 

Mengidentifik

asi jenis-jenis 

tanah. 

7.2.1 Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan tanah. 

7.2.2 Melakukan 

percobaan bahan 

pembentuk tanah. 

7.2.3 Membuat laporan 

hasil percobaan.  

 

 

1. Guru menyampaikan 

materi. 

2. Siswa mencatat poin 

penting. 

3. Siswa berkelompok. 

4. Siswa menyiapakn 

alat dan bahan untuk 

percobaan. 

5. Siswa melakukan 

percobaan. 

6. Guru menempel 

Center Image Mind 

Mapping. 

7. Setiap kelompok 

diberikan Mind 

Mapping dan Loop 

Cards yang masih 

kosong.  

Lapisan 

tanah dan 

bahan 

pembentu

k tanah. 

Tes : lembar 

kerja dan 

evaluasi. 

 

Nontes : 

pengamatan. 

2 x 35 

menit 

Buku IPA untuk 

SD kelas V 

 

Loop Cards 

 

Alat dan bahan 

percobaan 

meliputi: tanah 

dari 

kebun/ladang, 

air, 

pengaduk,wadah 

bening. 

 

Alat dan bahan 

,membuat Mind 

Mapping: pensil 

warna, kertas 
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8. Siswa mengisi Loop 

Cards yang masih 

kosong untuk 

ditempel di Mind 

Mapping  

9. Siswa membuat 

laporan percobaan. 

10. Perwakilan siswa 

maju ke depan kelas 

untuk 

mempresentasikan 

Mind Mapping yang 

telah dibuat. 

11. Siswa dan guru 

mengungkapkan 

gagasan 

(membrainstorming) 

berdasarkan Mind 

Mapping yang sudah 

lengkap. 

12. Menyimpulkan 

pelajaran. 

13. Evaluasi  

warna, kertas 

karton dan 

perekat kertas.  

 

Gambar lapisan 

tanah  

 

Lingkungan 

sekitar siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 Pertemuan 1 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

C. Indkator  

7.2.1 Mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah. 

7.2.2 Melakukan percobaan bahan pembentuk tanah. 

7.2.3 Membuat laporan hasil percobaan.  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengidentifikasi 3 lapisan tanah melalui Mind Mapping 

dengan tepat. 

2. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat menjelaskan bahan pembentuk 

tanah dengan tepat. 

3. Melalui Mind Mapping siswa dapat membuat laporan hasil percobaan 

dengan benar. 

Karakter yang diharapkan:Ketelitian (Carefulness), Kerja sama 

(Cooperation), Percaya diri ( Confidence ) dan Kreatif (Creative) 

E. Materi Pokok 

Lapisan tanah dan bahan pembentuk tanah. 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a) Percobaan. 

b) Tanya jawab 

c) Diskusi kelompok 
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d) Ceramah 

2. Model Pembelajaran 

a) Mind Mapping 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

Pra 

pembelajaran 

1. Salam  

2. Berdoa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian kelas 

3 menit 

Kegiatan 

awal 

1. Apersepsi dengan bertanya, “Apakah kalian pernah 

memperhatikan tanah di kebun? Tanah yang ada 

dikebun terdiri dari apa saja?” 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengetahui 

lapisan-lapisan tanah dan bahan pembentuk tanah. 

3. Memberi motivasi dengan tepuk VC dan video tentang 

pembentukan tanah.   

7 menit 

Kegiatan inti  1. Guru menampilakan gambar lapisan-lapisan tanah 

pada powerpoint (Eksplorasi). 

2. Siswa mengamati gambar lapisan tanah dalam 

powerpoint.(Eksplorasi, Mengamati) 

3. Melakukan tanya jawab tentang gambar. Guru 

bertanya, “Dari gambar yang kita amati dalam 

powerpoint, berapa jumlah lapisan-lapisan  tanah? 

apa perbedaan setiap lapisannya?” (Elaborasi, 

Menanya) 

4. Guru menyampaikan materi tentang lapisan-lapisan 

tanah dan bahan pembentuk tanah  (Eksplorasi). 

5. Siswa mencatat poin penting (Elaborasi, 

Mengumpulkan informasi) 

6. Siswa berkelompok untuk melakukan percobaan dan 

membuat Mind Mapping (Elaborasi) 

7. Dengan kerja sama antar kelompok siswa menyiapakn 

alat dan bahan untuk percobaan yaitu air, wadah 

bening, pengaduk dan tanah kebun (Elaborasi) 

8. Siswa melakukan percobaan dengan teliti (Elaborasi, 

Mengumpulakn informasi). 

9. Guru menempel Center Image Mind Mapping. 

10. Setiap kelompok diberikan Mind Mapping dan Loop 

40 menit 
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Cards yang masih kosong.  

11. Siswa mengisi jawaban pada Loop Cards (Elaborasi, 

Menalar) 

12. Siswa membuat laporan percobaan dalam bentuk Mind 

Mapping dengan kreatif (Elaborasi,Menalar). 

13. Perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan Mind Mapping yang telah dibuat 

dengan percaya diri (konfirmasi, membuat jejaring) 

14. Siswa dan guru mengungkapkan gagasan berdasarkan 

Mind Mapping yang sudah lengkap 

(Konfirmasi,Membuat jejaring). 

Kegiatan 

akhir  

1. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran 

2. Siswa melakukan evaluasi  

3. Menutup pelajaran dengan berdo’a bersama. 

20 menit 

 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

a) Azmiyawati, Choiril,dkk. . 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

b) Rositawaty,dkk . 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

c) Sulistyanto,Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

d) Lingkungan  sekitar siswa. 

2. Media belajar  

a) Power point. 

b) Loop Cards. 

c) Alat dan bahan percobaan meliputi : tanah dari kebun/ladang, air, 

pengaduk,wadah bening. 

d) Gambar lapisan tanah. 

e) Alat dan bahan membuat Mind Mapping: pensil warna, kertas warna, 

kertas karton dan perekat kertas. 

I. Penilain  

1. Prosedur Tes  
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a. Tes Awal     : Tanya jawab. 

b. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa). 

c. Tes Akhir  : Tes tertulis (evaluasi)  

2. Jenis Tes  

a. Tes Lisan  : Tanya jawab. 

b. Tes Tertulis  : Tes evaluasi individu  

3. Bentuk Tes  : Pilihan ganda, isian singkat dan uraian. 

4. Alat Tes  

a. Soal-soal Tes  : Terlampir. 

b. Kunci Jawaban  : Terlampir 

c. Kriteria Penilaian : Terlampir      

         

     Semarang,..................2015 

 

Mengetahui,       

Guru kelas VC      Peneliti  

  

       
Malikha, S.Pd.SD      Arina Fadhilah 
NIP 19610727 198012 2 007     NIM 1401411128 
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LAMPIRAN  

MATERI AJAR 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar    : 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

A. Lapisan-Lapisan Tanah 

 Tanah merupakan hasil dari pelapukan yang terjadi pada batuan. Batuan 

yang berada di atas permukaan tanah akan mengalami perubahan secara terus 

menerus karena adanya pengaruh dari lingkungan. Perubahan cuaca, suhu, dan 

tekanan udara dapat menyebabkan batuan memuai kemudian pecah menjadi 

batuan-batuan yang lebih kecil lagi. Batuan-batuan ini lama-kelamaan akan 

menjadi butiran-butiran halus. Apabila terjadi hujan, buitran-butiran halus 

tersebut kemudian akan terbawa oleh air dan mengendap di daerah aliran. 

Pengendapan inilah yang nantinya menyebabkan munculnya tumpukan atau 

lapisan tanah yang kaya akan mineral. Selain pengaruh suhu, curah hujan, dan 

tekanan, pelapukan pada batuan juga dapat disebabkan oleh tumbuhan. 

Tumbuhan yang hidup di atas batuan dapat menyebabkan lapuknya berbagai 

jenis batuan. Apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka batuan 

akan pecah menjadi butiran-butiran halus.  

 Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, lapisan 

tanah bawah, dan bahan induk tanah. Tanah lapisan paling atas umumnya 

sangat subur. Hal ini karena lapisan tanah atas bercampur dengan humus. 

Tanah yang kaya dengan humus berwarna lebih hitam dibandingkan jenis tanah 

yang lain. Sementara itu, tanah lapisan bawah kurang subur dan mempunyai 

warna lebih terang. 
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 Tanah lapisan bawah mengandung sedikit humus. Lapisan tanah yang 

terakhir atau paling bawah yaitu bahan induk tanah. Bahan induk tanah 

merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bahan-bahan asli hasil pelapukan 

batuan. Lapisan ini disebut lapisan tanah asli karena tidak tercampur dengan 

hasil pelapukan dari batuan lain. Biasanya lapisan tanah ini warnanya sama 

dengan warna batuan asalnya. 

 Lapisan tanah yang merupakan hasil dari pelapukan batuan memiliki 

komposisi yang bermacam-macam. Ada tanah yang berpasir ada juga tanah 

yang halus. 

B. Bahan Pembentuk Tanah 

 Tanah yang kita tempati sekarang ini terdiri atas berbagai macam bahan 

padat. Bahan padat ini berasal dari serpihan-serpihan batuan hasil pelapukan. 

Bahan padat lainnya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau sampah yang telah 

membusuk dan hancur. Menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah terdiri atas 

batu, kerikil, pasir, lumpur, tanah liat, serta debu. Batu kerikil merupakan 

penyusun tanah yang terbesar ukurannya. Butiran pasir berukuran lebih kecil 

daripada kerikil. Butiran lumpur lebih kecil daripada pasir dan bercampur dengan 

air. Butiran tanah liat lebih kecil daripada butiran lumpur. Butiran tanah yang 

paling kecil adalah debu. Butiran debu ini sangat halus dan ringan sehingga 

mudah diterbangkan angin. 
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Media Pembelajaran 

Loop Cards 

 

 

  JUDUL 

ALAT DAN 

BAHAN 

TUJUAN 

LANGKAH 

KERJA 

KESIMPULAN 

HASIL 

PERCOBAAN 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

Petunjuk : Kerjakan percobaan dibawah ini bersama kelompokmu dengan teliti. 

Mengamati Susunan Tanah 

Tujuan  

Mengamati susunan lapisan tanah. 

Alat dan Bahan 

1. Gelas bening berukran besar atau stoples. 

2. Pengaduk. 

3. Tanah yang berasal dari kebun. 

4. Air secukupnya. 

Langkah kerja 

1. Isilah gelas atau stoples dengan air, jangan sampai penuh. 

2. Masukkan tanah dalam gelas atau stoples. 

3. Aduklah air dan tanah sampai bercampur.Biarkan selama 10 menit. 

 

 

Hasil percobaan : 

 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah terbentuk endapan? 

2.Berapa banyak lapisan yang terbentuk? 

3.Bagaimana ciri-ciri setiap lapisan pada tanah kebun? 

Kesimpulan: 

   

Nama anggota kelompok: 
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Kisi-Kisi Soal Pertemuan 1 Siklus 1 

 

Materi Indikator Penilaian Ranah Nomor soal 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.2  

Mengidentifi

kasi jenis-

jenis tanah 

7.2.1 

Mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

tanah. 

Tes 

tertulis  

Pilhan ganda, 

Isian singkat, 

Uraian 

C1 

C2 

C4 

Pilgan 

(1,2,3,4,5,8,

10) 

Isian 

(1,2,3,5,6,7,

9,10) 

Uraian 

(1,3,4,5) 

7.2.2 Melakukan 

percobaan bahan 

pembentuk tanah. 

Tes dan 

nontes. 

Percobaan, 

Pilhan 

gandaisian 

singkat, Uraian 

C1 

C3 

Pilgan (6,7) 

Isian 

singkat (4) 

Uraian (2) 

7.2.3 Membuat 

laporan 

percobaan. 

Non test  Membuat 

Mind Mapping 

C6 - 
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EVALUASI 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat! 

1. Berikut ini, yang tidak termasuk lapisan tanah adalah .... 

a. lapisan atas    c. lapisan batuan induk 

b. lapisan bawah    d.tebing  

2. Nama lain bahan induk tanah adalah . . . 

a. Lapisan murni    c. Lapisan utama 

b. Lapisan tanah asli   d. Lapisan awal 

3. lapisan tanah yang paling subur terdapat pada lapisan . . . 

a. Lapisan tanah atas   c. Lapisan tanah asli. 

b. Lapisan tanah bawah   d. Bahan induk tanah 

4. Lapisan tanah yang mengandung sedikit humus terdapat pada...  

a. Lapisan tanah atas   c. Lapisan tanah asli. 

b. Lapisan tanah bawah   d. Bahan induk tanah 

5. Yang bukan merupakan sifat dari lapisan tanah atas adalah . . . 

a. Banyak mengandung humus   c.Warnanya lebuh hitam. 

b. Sangat subur    d. Warna lebuh terang. 

6. Bahan-bahan penyusun tanah yang berupa butiran-butiran sangat halus yaitu . 

. . . 

a. Pasir     c. Debu 

b. Kerikil    d. Batu 

7. Penyusun tanah yang mempunyai ukuran paling besar adalah . . . 

a. Pasir      c. Humus 

b. Kerikil     d Debu.  

8. Tanah merupakan hasil dari pelapukan . . . 

a. Tanaman pada zaman dahulu  c. Letusan gunung berapi 

b. Batuan    d. Dataran tinggi 

9. Pada saat percobaan endapan paling bawah terdapat . ..  

a. Lumpur     c. Kerikil  

Nama  :  

No.  : 
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b.  Humus     d. Tanah liat 

10. Pelapukan biologis disebabkan oleh . ..  

a. Lumut     c. Hujan 

b. Cacing    d. Suhu udara 

II. Isilah titik-titik dibawah dengan jawaban yang tepat! 

1. Batu kerikil merupakan penyusun tanah yang . . . . ukurannya. 

2. Butiran tanah yang paling kecil adalah . . . . 

3. Hasil dari pembususkan hewan dan tumbuhan yang telah mati disebut . . . . 

4. Lapisan yang terbentuk paling bawah dalam percobaan adalah. . . .  

5. Lapisan tanah yang sangat halus dan ringan sehingga mudah diterbangkan 

angin adalah . . . . 

6. Lapisan tanah bawah meimiliki warna . . . . 

7. Bahan induk tanah memiliki warna . . . . 

8. Pada lapisan tanah yang memiliki kandungan humus terbanyak terdapat pada 

. . . . 

9. Menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah terdiri atas . . . . . 

10. Nama lain lapisan tanah asli adalah . . . . 

III. Isilah dengan jawaban yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan hal-hal yang  dapat mempengaruhi pelapukan batuan!  

2. Sebutkan 3 butiran-butiran penyusun tanah! 

3. Sebutkan 3 lapisan-lapisan tanah menurut susunanya! 

4. Tuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang lapisan tanah atas! 

5. Tuliskan apa yang kamu ketahui tentang bahan induk tanah! 
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Kunci Jawaban 

1. Pilihan ganda 

1. D 

2. B 

3. A 

4. B 

5. D 

6. C 

7. B 

8. B 

9. C 

10. A 

II.  Isian singkat 

1. Terbesar  

2. Debu 

3. Humus  

4. Kerikil  

5. Debu 

6. Lebih terang 

7. Sama dengan warna batuan aslinya 

8. Lapisan tanah atas. 

9. Kerikil, debu, tanah liat, batu. 

10. Bahan induk tanah. 

III. Uraian  

1. Perubahan cuaca, suhu, tekanan udara dan tanaman yang menempel pada 

batuan. 

2. Menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah terdiri atas batu, kerikil, 

pasir, lumpur, tanah liat, serta debu. 

3. Lapisan tanah atas, lapisan tanah bawah dan bahan induk tanah. 

4. Lapisan tanah atas adalah lapisan tanah paling atas menurut susunanya. 

Lapisan tanah atas mengandung banyak humus sehingga sangat subur dan 
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baik untuk pertanian. Warna lapisan tanah atas adalah lebih hitam 

dibanding dengan jenis tanah lain. 

5. Bahan induk tanah merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bahan-bahan 

asli hasil pelapukan batuan. Lapisan ini disebut lapisan tanah asli karena 

tidak tercampur dengan hasil pelapukan dari batuan lain. Biasanya lapisan 

tanah ini warnanya sama dengan warna batuan asalnya. 

 

 

Pedoman Penilain 

 

Ketuntasan belajar = 
                                

                 
 x 100%  

 (Trianto, 2011:63) 

Pilihan ganda  = 10 x 1  = 10 

Isian singkat  = 10x 2 = 20 

Uraian   = 5 x 4  = 20 

Total 50 

 

Nilai = 
  

  
 x 100% = 100. 
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Sintak Pembelajaran melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

 

1. Apersepsi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi 

4. Guru menyampaikan materi. 

5. Siswa mencatat poin penting atau kata kunci dalam setiap penjelasan guru. 

6. Siswa membentuk kelompok. 

7. Siswa menyiapakn alat dan bahan untuk percobaan  

8. Siswa melakukan percobaan 

9. Guru menempel Center Image Mind Mapping. 

10. Setiap kelompok diberikan Mind Mapping dan Loop Cards yang masih 

kosong.  

11. Siswa mengisi Loop Cards untuk ditempel di Mind Mapping kelompok. 

12. Siswa membuat laporan percobaan dalam bentuk Mind Mapping. 

13. Perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan Mind 

Mapping yang telah dibuat. 

14. Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik berdasarkan 

jaring-jaring 

15. Mereview pelajaran. 

16. Evaluasi 
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  :IPA 

Kelas / Semester :V/ 2 

Standar Kompetensi : 7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi 

Ajar 

Penilain Alokasi 

Waktu 

Alat/bahan dan 

Sumber belajar 

7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

7.2.4 Menyebutkan 

jenis-jenis tanah. 

7.2.5 Menjelaskan ciri-

ciri berbagai 

macam jenis 

tanah. 

7.2.6 Menjelaskan 

sifat-sifat tanah.  

 

1. Guru menyampaikan 

materi. 

2. Siswa mencatat poin 

penting. 

3. Siswa berkelompok. 

4. Siswa menyiapakn 

alat dan bahan untuk 

percobaan. 

5. Siswa melakukan 

percobaan. 

6. Guru menempel 

Center Image Mind 

Mapping pada karton. 

7. Setiap kelompok 

diberikan Mind 

Mapping dan Loop 

Jenis-

jenis 

tanah.  

Tes : lembar 

kerja dan 

evaluasi. 

 

Nontes : 

pengamatan. 

2 x 35 

menit 

Buku IPA untuk 

SD kelas V 

 

Loop Cards 

 

Alat dan bahan 

percobaan: 

Jenis-jenis tanah 

(tanah humus, 

tanah pasid dan 

tanah 

liat),air,wadah 

bening.  

 

Alat dan bahan 

membuat Mind 
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Cards yang masih 

kosong.  

8. Siswa mengisi Loop 

Cards yang masih 

kosong untuk 

ditempel di Mind 

Mapping kelpompok. 

9. Perwakilan siswa 

maju ke depan kelas 

untuk 

mempresentasikan 

Mind Mapping yang 

telah dibuat 

10. Siswa dan guru 

mengungkapkan 

gagasan 

berdasarkan Mind 

Mapping yang sudah 

lengkap. 

11. Menyimpulkan 

pelajaran. 

12. Evaluasi  

Mapping: pensil 

warna, kertas 

warna, kertas 

karton dan 

perekat kertas.  

 

Gambar jenis-

jenis  tanah 

 

Lingkungan 

sekitar siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 1 Pembelajaran 2 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

C. Indkator  

7.2.4 Menyebutkan jenis-jenis tanah. 

7.2.5 Menjelaskan ciri-ciri berbagai macam jenis tanah. 

7.2.6 Menjelaskan sifat-sifat tanah.  

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Siswa dapat menyebutkan 5 jenis tanah melalui pengamatan gambar 

dalam powerpoint dengan tepat. 

2. Melalui percobaan dan Mind Mapping, siswa dapat menjelaskan 3 ciri-

ciri berbagai macam jenis tanah dengan tepat. 

3. Melalui percobaan dan Mind Mapping, siswa dapat menjelaskan 2 sifat-

sifat tanah dengan benar. 

Karakter yang diharapkan: Tanggung jawab (responsibility), Ketelitian 

(carefulness), Kerja sama ( Cooperation ) dan Percaya diri ( Confidence ) 

E. Materi Pokok 

Jenis-jenis tanah. 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a) Percobaan  

b) Diskusi kelompok 

c) Tanya jawab 
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d) Ceramah  

2. Model Pembelajaran  

a) Mind Mapping 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

Pra 

pembelajaran 

1. Salam  

2. Berdoa 

3. Absensi 

4. Pengkondisian kelas 

3 menit 

Kegiatan 

awal 

1. Apersepsi dengan cara bertanya, “ Apakah kalian 

pernah merasakan perbedaan tanah yang kalian 

injak di daerah sungai,gunung,kebun dan daerah 

berpasir?Apakah nama masing-masing tanah 

tersebut?Apa kalian tahu?” 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

mengetahui jenis, sifat serta ciri-ciri tanah. 

3. Memberi motivasi dengan melihat video jenis-jenis 

tanah yang ada di Indonesia. 

7 menit 

 1. Guru menunjukkan gambar macam-macam jenis 

tanah dalam powerpoint  (Eksplorasi,Mengamati). 

2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang 

gambar. Guru bertanya, “Dimana kalian bisa 

menemukan jenis-jenis tanah tadi?  Apakah kelima 

tanah tersebut dapat ditanami tanaman?”    

(Elaborasi, Menanya) 

4. Guru menyampaikan materi tentang jenis-jenis 

tanah, sifat serta ciri-ciri tanah (Eksplorasi). 

3. Siswa mencatat poin penting dalam setiap materi 

(Elaborasi,Mengumpulkan informasi). 

4. Siswa berkelompok untuk melakukan percobaan 

(Eksplorasi) 

5. Siswa menyiapakn alat dan bahan untuk percobaan 

40 menit 
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berupa 3 jenis tanah yaitu tanah liat, tanah humus 

dan tanah berpasir, air, wadah bening dan 

pengaduk.  (Elaborasi). 

6. Siswa melakukan percobaan bersama kelompoknya  

(Elaborasi, Mengumpulakn informasi). 

7. Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa berupa 

hasil dari percobaan (Elaborasi) 

8. Guru menempel Center Image Mind Mapping pada 

karton. 

9. Setiap kelompok diberikan Mind Mapping dan 

Loop Cards yang masih kosong.  

10. Guru membacakan soal (Eksplorasi, Menanya) 

11. Siswa menjawab pertanyaan dengan cara mengisi 

Loop Cards yang masih kosong untuk ditempel di 

Mind Mapping (Elaborasi,Menalar) 

12. Perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan Mind Mapping yang telah dibuat 

(konfirmasi, membuat jejaring) 

13. Siswa  bersama guru mengungkapkan gagasan 

sesuai dengan Mind Mapping yang telah selesai 

dikerjakan (Konfirmasi). 

Kegiatan 

akhir  

1. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran   

2. Siswa melakukan evaluasi  

3. Menutup pelajaran dengan berdo’a bersama. 

20 menit 

 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

a. Azmiyawati, Choiril,dkk. . 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

b. Rositawaty,dkk . 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 
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c. Sulistyanto,Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

d. Lingkungan sekitar siswa. 

2. Media belajar  

a. Power point. 

b. Loop Cards. 

c. Gambar jenis-jenis tanah. 

d. Alat dan bahan percobaan: tanah berpasir, humus dan tanah liat, air, 

wadah bening dan pengaduk.  

e. Alat dan bahan membuat Mind Mapping: pensil warna, kertas warna, 

kertas karton dan perekat kertas.  

I. Penilain  

1. Prosedur Tes  

a. Tes Awal     : Tanya jawab. 

b. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa). 

c. Tes Akhir  : Tes tertulis (evaluasi)  

2. Jenis Tes  

a. Tes Lisan  : Tanya jawab. 

b. Tes Tertulis  : Tes evaluasi individu  

3. Bentuk Tes    : Pilihan ganda, isian singkat dan uraian. 

4. Alat Tes  

a. Soal-soal Tes  : Terlampir. 

b. Kunci Jawaban  : Terlampir 

c. Kriteria Penilaian : Terlampir      

      Semarang,.......................... 

Mengetahui,        

Guru kelas VC      Peneliti  

       

Malikha, S.Pd,SD     Arina Fadhilah 

NIP 19610727 198012 2 007    NIM 1401411128 
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LAMPIRAN 

MATERI AJAR  

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar    : 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

Jenis-Jenis Tanah 

 Jenis tanah yang dibentuk dari hasil pelapukan batuan tentunya berbeda 

antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh jenis batuan yang membentuknya. Berdasarkan komposisi penyusunnya, 

tanah dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu tanah berpasir, tanah berhumus, tanah liat, 

tanah vulkanik dan tamah kapur. 

1. Tanah humus 

 

   

 Tanah humus adalah tanah yang berasal dari mikroorganisme yang telah 

mati dan membusuk di tanah. Tanah humus  bersifat sangat subur terbentuk dari 

lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Tanah humus 

sangat subur dan banyak mengandung humus sehingga cocok untuk pertanian. 

Ciri-ciri: 
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 berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang membusuk; 

 berwarna kehitaman; 

 sangat baik untuk lahan pertanian; 

 kemampuan menyerap airnya sangat tinggi; 

 dapat menyuburkan tanaman. 

 

2. Tanah liat atau Tanah lempung 

 

   

 Tanah liat atau tanah lempung adalah tanah yang banyak mengandung 

unsur mineral, sedangkan sifat tanah ini adalah lentur dan tidak tembus air dan 

bisa digunakan untuk pembuatan gerabah. 

 

Ciri-ciri: 

 Butiran-butiran tanahnya halus; 

 Setiap butiran saling melekat, sehingga jika basah lengket; 

 sukar menyerap air; 

 sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan, seperti pot bunga, 

 mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya, tanah liat yang telah 

 dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat; 

 tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 
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3. Tanah berpasir 

 Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang 

terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan 

berkerikil. Tanah berpasir merupakan jenis tanah yang gembur dan mudah dilalui 

oleh air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik. Hal inilah yang 

menyebabkan tanah berpasir tidak begitu subur. 

 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun rumah. Tanah ini 

dicampur dengan semen untuk memasang batubata.  

Tanah berpasir merupakan tanah yang mempunyai ciri-ciri: 

 butiran pasirnya sangat banyak; 

 mudah menyerap air; 

 tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 

 

4. Tanah Vulkanik 
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 Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari muntahan gunung berapi 

yang meletus. Tanahnya sangat subur dan banyak mengandung unsur hara 

sehingga baik dan cocok untuk pertanian. 

Tanah vulkanik merupakan tanah yang mempunyai ciri-ciri: 

 banyak mengandung unsur hara 

  warnanya lebih gelap; 

 berasal dari gunung berapi yang meletus 

  sangat mudah menyerap air; 

 sangat subur sehingga baik untuk  lahan pertanian. 

 
5. Tanah kapur atau Tanah Mediteran 

 

 

 Tanah kapur adalah tanah yang berasal dari pelapukan batu kapur, tanah 

ini biasanya digunakan untuk membuat kapur tulis dan gamping sebagi 

campuran bahan bangunan. Tanah mediteran sifatnya tidak subur yang terbentuk 

dari pelapukan batuan yang kapur. Contoh : Nusa Tenggara, Maluku, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. 
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Media Pembelajaran 

Loop Cards  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TANAH  

HUMUS 

TANAH  

LIAT 

TANAH  

VULKANIK 

TANAH  

BERPASIR 

TANAH  

KAPUR 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

Petunjuk : Kerjakan percobaan dibawah ini bersama kelompokmu dengan teliti. 

Penyerapan Air oleh Tanah 

Tujuan  

Mengamati kemampuan tanah dalam menyerap air. 

 

Hasil Percobaan: 

 

 

Pertanyaan : 

 

Kesimpulan : 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok : 
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Kisi-Kisi Soal Siklus 1 Pertemuan 2 

 

Materi Indikator Penilaian Ranah Nomor 

soal Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.2  

Mengident

ifikasi 

jenis-jenis 

tanah 

7.2.1 Menyebutkan 

jenis-jenis 

tanah. 

Tes tertulis Pilihan 

ganda,isian 

singkat dan 

uraian  

C1 

C3 

C4 

Pilgan 

(3,4,7,8

,10) 

Isian 

singkat 

(7,9) 

Uraian  

(4,5) 

7.2.2 Menjelaskan 

ciri-ciri 

berbagai 

macam jenis 

tanah. 

C1 

C2 

C3 

C4 

Pilgan 

(5) 

Isian 

singkat 

(1,3,5) 

Uraian 

(1,2) 

7.2.3 Menjelaskan 

sifat-sifat 

tanah.  

C1 

C2 

C3 

 

Pilgan 

(1,2,6,9

) 

Isian 

singkat 

(2,6,8) 

Uraian 

(3) 
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EVALUASI 

 

 

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat! 

1. Tanahnya sangat subur dan banyak mengandung humus sehingga cocok 

untuk pertanian adalah ciri tanah. . .  

a. Liat      c. Kapur  

b. Lempung     d. Humus 

2. Dibawah ini tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman adalah tanah . . . 

a. Pegunungan      c. Vulkanik  

b. Lempung     d. Humus 

3. Hal dapat menyebabkan batuan memuai kemudian pecah menjadi batuan-

batuan yang lebih kecil lagi adalah . . . 

a. Cuaca, suhu, tekanan udara  c.Tekanan udara dan ulah manusia 

b. Suhu dan air     d. Cuaca, suhu dan hewan kecil 

4.  Tanah yang berasal dari letusan gunung berapi disebut tanah. . . 

a. Kapur    c. Vulkanik  

b. Lempung     d. Humus 

5. Tanah humus adalah tanah yang .... 

a. sukar menyerap air. 

b. kurang baik untuk lahan pertanian 

c. butiran tanahnya halus 

d. berasal dari pelapukan sisa hewan atau tumbuhan 

6. Tanah yang dapat dibuat menjadi bahan baku gerabah seperti pot bunga 

adalah tanah . .  

a. Vulkanik     c.. Kapur  

b. Liat      d.Humus 

7. Tanah merupakan hasil pelapukan dari .... 

a. Tanah liat    b. Pasir 

b. Batuan    d. Tebing 

Nama  : 

No.  : 
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8. Tanah yang mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari makhluk 

hidup dan merupakan jenis tanah yang tidak begitu subur disebut .... 

a.  Tanah berpasir    b.Tanah berhumus 

b. Tanah liat    d.Tanah berkapur 

9. Tanah liat banyak digunakan dalam pembuatan .... 

a. Mainan     c. Kaca 

b. Alat musik     d. Keramik 

10. Dibawah ini yang bukan merupakan jenis tanah menurut komposisinya 

adalah . . .              

a. Tanah humus    c. Tanah atas 

b. Tanah liat     d.Tanah kapur 

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat. 

1. Tanah dikebun subur karena banyak mengandung . . . . 

2. Sifatnya lentur dan tidak tembus air adalah sifat dari  . . . . 

3. Butiran tanah liat saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah akan 

menjadi . . . . 

4. Tanah yang paling mudah dilalui air adalah . . . . 

5. Contoh tumbuhan yang dapat tumbuh ditempat berpasir adalah . . . . 

6. Tanah yang berasal dari letusan gunung berapi bersifat . . . . 

7. Tanah yang berasal dari pelapukan batu kapur disebut . . .  

8. Manfaat tanah kapur adalah . . . . 

9. Jenis-jenis tanah yang baik untuk pertanian adalah  . . . . dan  . . . . 

10. Manfaat tanah liat digunakan untuk membuat . . . . 

III. Islah dengan jawaban yang tepat dan jelas! 

1. Sebutkan 3 ciri-ciri tanah liat! 

2. Mengapa lahan yang berupa tanah liat tidak cocok untuk lahan pertanian? 

3. Sebutkan 2 sifat dari tanah humus! 

4. Sebutkan 5 jenis-jenis tanah berdasarkan komposisi penyusunnya! 

5. Apa yang kamu ketahui tentang tanah vulkanik? 
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Kunci Jawaban 

I.  Pilihan Ganda 

1. D 

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

6. B 

7. C 

8. A 

9. D 

10. C 

II. Isian Singkat 

1. Humus.  

2. Tanah liat. 

3. Lengket  

4. Tanah berpasir. 

5. Kaktus. 

6. Subur/ baik untuk pertanian. 

7. Tanah kapur 

8. Dibuat kapur tulis dan gamping. 

9. Tanah humus dan tanah vulkanik. 

10. Gerabah. 

III.Uraian  

1. Ciri-Ciri Tanah liat  

a. Butiran-butiran tanahnya halus; 

b. Setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah 

lengket; 

c. sukar menyerap air. 

2. Karena tanah liat sukar untuk menyerap air sehingga tanaman akan sulit 

untuk tumbuh karena tidak mendapatkan air.  
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3. Mengandung banyak humus, Mudah menyerap air dan baik untuk lahan 

pertanian. 

4. Tanah humus, tanah vulkanik, tanah liat atau lempung, tanah kapur dan 

tanah berpasir. 

5. Tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari muntahan gunung berapi 

yang meletus. Tanahnya sangat subur dan banyak mengandung unsur hara 

sehingga baik dan cocok untuk pertanian. Warnyanya lebih gelap dan 

dapat dengan mudah menyerap air. 

 

Pedoman Penilain 

 

Ketuntasan belajar = 
                                

                 
 x 100%  

 (Trianto, 2011:63) 

Pilihan ganda  = 10 x 1  = 10 

Isian singkat  = 10x 2 = 20 

Uraian   = 5 x 4  = 20 

Total 50 

 

Nilai = 
  

  
 x 100% = 100. 
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Sintak Pembelajaran melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

 

1. Apersepsi. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi 

4. Guru menyampaikan materi. 

5. Siswa mencatat poin penting atau kata kunci dalam setiap penjelasan guru. 

6. Siswa menyiapakn alat dan bahan untuk percobaan  

7. Siswa melakukan percobaan 

8. Guru menempel Center Image Mind Mapping. 

9. Setiap kelompok diberikan Mind Mapping dan Loop Cards yang masih 

kosong.  

10. Guru membacakan pertanyaan. 

11. Siswa mengisi Loop Cards yang masih kosong untuk ditempel di Mind 

Mapping kelompok. 

12. Perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan Mind 

Mapping yang telah dibuat. 

13. Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik berdasarkan 

jaring-jaring 

14. Mereview pelajaran. 

15. Evaluasi 
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  :IPA 

Kelas / Semester :V/ 2 

Standar Kompetensi : 7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi Ajar Penilain Alokasi 

Waktu 

Alat/bahan dan 

Sumber belajar 

7.2 

Mengidentifikas

i jenis-jenis 

tanah. 

7.2.1 Mengidentifikasi 

pengikisan tanah. 

7.2.2 Menyelidiki akibat 

yang disebabkan 

oleh pengikisan 

tanah. 

7.2.3 Menguraikan 

berbagai cara 

penanggulangan 

pengikisan tanah. 

 

1. Guru menyampaikan 

materi. 

2. Siswa mencatat poin 

penting. 

3. Guru 

mendemonstrasikan 

terjadinya erosi. 

4. Siswa bersama 

kelompoknya 

membuaat catatan 

penting berkaitan 

dengan demonstrasi 

Pengikisan 

tanah  

Tes : lembar 

kerja dan 

evaluasi. 

 

Nontes : 

pengamatan

. 

2 x 35 

menit 

Buku IPA untuk SD 

kelas V 

 

Loop Cards 

 

Alat dan bahan 

demonstrasi : 3 botol  

yang terdiri dari 1 

botol banyak 

tanaman, 1 botol 

sedikit tanaman, 1 

botol tanpa tanaman, 
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erosi. 

5. Guru menempel Center 

Image Mind Mapping 

pada karton. 

6. Setiap kelompok 

mendapat Mind 

Mapping dan Loop 

Cards yang kosong. 

7. Siswa bersama 

kelompok menuliskan 

jawaban pada Loop 

Cards kemudian 

menempel pada Mind 

Mapping yang masing 

kosong.  

8. Siswa dan guru 

mengungkapkan 

gagasan berdasarkan 

Mind Mapping yang 

air secukupnya, 3 

wadah bening  

 

Alat dan bahan 

membuat Mind 

Mapping: pensil 

warna, kertas warna, 

kertas karton dan 

perekat kertas.  

 

Gambar macam-

macam pengikisan 

tanah, akibat 

pengkisan tanah. 

 

Lingkungan sekitar 

siswa 
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sudah lengkap. 

9. Menyimpulkan 

pelajaran. 

10. Evaluasi  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2 Pembelajaran 1 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

C. Indikator  

7.2.1 Mengidentifikasi macam-macam pengikisan tanah. 

7.2.2 Menjelaskan akibat yang disebabkan oleh pengikisan tanah. 

7.2.3 Menguraikan berbagai cara penanggulangan pengikisan tanah. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui gambar pada powerpoint, siswa dapat mengidentifikasi 4 macam 

pengikisan tanah dengan tepat. 

2. Melalui demonstrasi dan Mind Mapping, siswa dapat menjelaskan 3 akibat 

pengikisan tanah dengan tepat. 

3. Melalui demonstrasi dan Mind Mapping,, siswa dapat menjelaskan 4 cara 

menanggulangi pengikisan tanah dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan: Ketelitian ( Carefulness), Kerja sama 

( Cooperation ), Percaya diri ( Confidence ) 

E. Materi Pokok 

Pengikisan tanah. 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a) Demonstrasi  

b) Tanya jawab 

c) Diskusi kelompok 
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d) Ceramah  

2. Model Pembelajaran 

a) Mind Mapping 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskriptor Waktu 

Pra 

pembelajar

an  

1. Salam  

2. Berdoa 

3. Absensi 

4. Pengkondisian kelas 

3 menit 

Kegiatan 

awal  

1. Apersepsi dengan cara guru menampilkan 

gambar-gambar tentang akibat pengikisan 

tanah.Guru bertanya, “apa yang menyebabkan 

kejadian pada gambar yang baru saja kita amati 

bisa terjadi?” 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

mengetahui berbagai macam pengikisan tanah, 

akibat serta cara penanggulangannya. 

3. Memberikan motivasi dengan melihat video 

tentang akibat pengikisan tanah. 

7 menit 

Kegiatan 

inti 

1. Guru menampilkan gambar-gambar tentang macam 

pengikisan tanah (Eksplorasi) 

2. Guru dan siswa melakukan tanya tentang gambar, 

“Mengapa hal demikian dapat terjadi?”(Elaborasi) 

3. Guru menyampaikan materi tentang berbagai 

macam pengikisan tanah, akibat serta cara 

penanggulangannya (Eksplorasi). 

4. Siswa mencatat poin penting dalam setiap materi 

(Elaborasi,Mengumpulkan informasi). 

5. Guru melakukan demonstrasi tentang erosi 

(Eksplorasi, mengamati). 

6. Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan 

guru. (Elaborasi, Mengumpulkan informasi) 

7. Guru menempelkan Center Image Mind Mapping 

di karton. 

8. Siswa memperhatiakan contoh Mind Mapping 

dalam powerpoint (Elaborasi,Mengamati). 

9. Guru membagi Loop Cards pada tiap kelompok. 

10. Siswa mengisi Loop Cards yang masih kosong 

40 menit 
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kemudian menempelkan pada Mind Mapping 

(Elaborasi, Menalar) 

11. Siswa  bersama guru mengungkapkan gagasan 

sesuai dengan Mind Mapping yang telah selesai 

dikerjakan (Konfirmasi, Membuat jaring-jaring). 

Kegiatan 

akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran  

2. Siswa melakukan evaluasi  

3. Guru menutup pelajaran dengan berdo’a bersama. 

20 menit 

 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

a. Azmiyawati, Choiril,dkk. . 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

b. Rositawaty,dkk . 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

c. Sulistyanto,Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

d. Diri siswa 

e. Lingkungan  

2. Media belajar  

a. Alat dan bahan demonstrasi: 2 botol berisi tanaman dan  1 botol hanya 

bersi tanah, air, ember / wadah. 

b. Alat dan bahan membuat Mind Mapping: pensil warna, kertas warna, 

kertas karton dan perekat kertas.  

c. Gambar tentang akibat pengkisan tanah. 

d. Gambar macam-macam pengikisan tanah. 

e. Power point 

f. Loop Cards 

I. Penilain  

1. Prosedur Tes  

a. Tes Awal     : Tanya jawab. 

b. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa). 

c. Tes Akhir  : Tes tertulis (evaluasi)  
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2. Jenis Tes  

a. Tes Lisan  : Tanya jawab. 

b. Tes Tertulis  : Tes evaluasi individu  

3. Bentuk Tes    : Pilihan ganda, isian singkat dan uraian. 

4. Alat Tes  

a. Soal-soal Tes  : Terlampir. 

b. Kunci Jawaban  : Terlampir 

c. Kriteria Penilaian : Terlampir  

       

      Semarang,............................ 

Mengetahui,        

Guru kelas VC      Peneliti  

        

Malikha, S.Pd. SD      Arina Fadhilah 

NIP 19610727 198012 2 007     NIM 1401411128 
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LAMPIRAN 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar    : 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

Materi Ajar 

Pengikisan tanah  

 Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan 

partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, creep 

pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk 

hidup semisal hewan yang membuat liang, dalam hal ini disebut bio-erosi. Erosi 

tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca, yang mana merupakan proses 

penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik, atau 

gabungan keduanya. 

 Jenis erosi tanah dikategorikan berdasarkan agen yang memicu erosi. 

Berikut dibawah ini adalah 4 jenis utama erosi tanah:  

 Erosi Air  : Aliran air adalah penyebab erosi tanah yang paling umum. Ada 

macam-macam jenis erosi akibat air, antara lai: Abrasi yaitu erosi yang 

disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marine. Tinggi rendahnya 

erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. 

Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir.  

 Erosi Angin (Deflasi) : Erosi angin biasa terjadi di tempat kering dimana 

angin kencang melewati berbagai bentang alam, melonggarkan partikel tanah, 

yang kemudian terkikis dan terangkut oleh angin kencang tersebut. Contoh 

struktur yang terbentuk secara alami oleh erosi angin adalah batu jamur, yang 

biasa ditemukan di padang pasir. 

 Erosi Glasial (Eksarasi) : Erosi glasial adalah erosi yang disebabkan es. 

Erosi glasial ini biasa terjadi di daerah dingin yang tinggi. Ketika tanah 

bersentuhan dengan es yang bergerak, tanah menempel pada dasar gletser 

tersebut. Tanah yang menempel itu diangkut oleh gletser, dan ketika gletser 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Angin
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Es
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Creep&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bio-erosi&action=edit&redlink=1
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mulai mencair tanah yang diangkut tersebut tertinggal di jalur bongkahan es 

bergerak tersebut. 

 Erosi Gravitasi : Meskipun erosi gravitasi tidak umum seperti erosi air, erosi 

ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada alam, serta struktur-struktur 

buatan manusia. Pada dasarnya erosi gravitasi adalah gerakan massa tanah 

yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Contoh terbaik untuk erosi gravitasi 

adalah tanah longsor 

 Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian 

atas, yang akan menyebabkan menurunnnya kemampuan lahan (degradasi 

lahan). Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk 

meresapkan air (infiltrasi). Penurunan kemampuan lahan meresapkan air ke 

dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan 

mengakibatkan banjir di sungai. Selain itu butiran tanah yang terangkut oleh 

aliran permukaan pada akhirnya akan mengendap di sungai (sedimentasi) 

yang selanjutnya akibat tingginya sedimentasi akan mengakibatkan 

pendangkalan sungai sehingga akan memengaruhi kelancaran jalur pelayaran. 

 Erosi dapat menyebabkan tanah longsor. Tanah itu akan bergerak ke 

daerah di bawahnya. Akan sangat berbahaya jika daerah di bawahnya terdapat 

pemukiman penduduk. Erosi bisa disebabkan oleh tanah yang gundul. Tanah 

menjadi gundul dikarenakan banyak pohon yang ditebang secara liar. 

Penebangan pohon dengan cara ini disebut ilegal logging. Jika hujan terjadi, 

tanah bagian atas akan mudah terkikis, sehingga terjadilah erosi.  

Selain itu, masalah lain yang muncul akibat erosi adalah: 

1. Hilangnya lapisan tanah atas (top soil) sebagai media pertumbuhan dan resapan 

air. 

2. Merosotnya peroduktivitas tanah pada lahan yang tererosi, yang disertai dengan 

erosotnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
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3. Sungai, waduk, dan saluran irigasi/drainase di daerah hilir menjadi dangkal, 

sehingga daya guna dan basil guna berkurang. 

4. Secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya banjir yang kronis pada setiap 

musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. 

5.  Terjadi pemindahan tanah beserta senyawa-senyawa kimia yang ada di 

dalamnya seperti unsur-unsur hara, bahan-bahan organik serta sisa-sisa pestisida. 

6. Pemiskinan tanah/hilangnya tanah lapisan atas. 

 Dengan terjadinya erosi ini maka menimbulkan pelumpuran sistem irigasi 

disamping terjadinya pencemaran air dan berkurangnya kapasitas waduk. Erosi 

tanah dan pelumpuran aliran sungai makin lama makin bertambah, salah satu 

penyebabnya adalah penggundulan hutan di hulu sungai dan tofografi/kemiringan 

tanah. 

 Selain itu, proses erosi juga memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan 

dari proses erosi ini dengan demikian harus kita lihat dari sudut pandang yang 

lebih luas dan menyeluruh. Kita harus melihat bahwa erosi menguntungkan, 

karena tanpa erosi maka sedimentasi tidak akan terjadi. Tanpa erosi, maka tak kan 

ada sedimentasi, maka tidak akan ada lahan persawahan dataran rendah yang 

subur. Tanpa erosi di darat, maka tak kan ada sedimentasi di pantai atau laut 

dalam, maka tidak akan ada delta-delta atau endapan laut yang darinya kita 

mendapatkan minyak dan gas bumi. 

 

 Cara Penanggulangan Erosi 

1. Terassering, yaitu menanam tanaman dengan sistem berteras-teras untuk 

mencegah erosi tanah. 

2. Contour Farming, yaitu menanami lahan menurut garis kontur, sehingga 

perakaran dapat menahan tanah. 

3. Pemupukan  

4. Pembuatan Tanggul Pasangan untuk menahan hasil erosi. 

5. Contour Plowing, yaitu membajak searah garis kontur sehingga terjadilah alur2 

horisontal. 



294 

 

 

 

6. Contour Strip Cropping, yaitu bercocok tanam dengan cara membagi bidang2 

tanah itu dalam bentuk sempit dan memanjang dengan mengikuti garis kontur 

sehingga bentuknya berbelok-belok. 

7. Crop Rotation, yaitu usaha pergantian jenis tanaman supaya tanah tidak 

kehabisan salah satu unsur hara akibat diisap terus oleh salah satu jenis tanaman. 

8. Reboisasi, yaitu menanami kembali hutan-hutan yang gundul. 

9. Drainase, yaitu pengaturan sirkulasi air untuk kesuburan tanah 
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Media Pembelajaran 

Loop Cards 

  

PENGERTIAN 

KATEGORI 

PENYEBAB 

DAMPAK/ 

AKIBAT 

CARA 

MENGATASI 
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Demonstrasi Terjadinya Erosi 

Alat dan Bahan : 

 Botol 1 isi dengan tanah dan tumbuhkan rumput atau pohon perdu 

secukupnya sampai akarnya dirasa kuat 

 Botol 2 isi dengan tanah dan tutupi dengan sampah daun atau ranting. 

 Botol 3 isi dengan tanah polos tanpa sisa tanaman  

 Air  

 Ember  

Langkah Kerja: 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Siapkan ember atau wadah tepat dibawah botol 

3. Siramkan air secara perlahan pada masing-masing botol. 

4. Amati banyak sedikit tanah yang keluar melalui mulut botol. 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

Isilah laporan percobaan dibawah ini berdasarkan pengamatan demonstrasi 

tentang terjadinya erosi. 

LAPORAN PERCOBAAN TERJADINYA EROSI 

A. Judul  : 

B. Tujuan  : 

C. Alat dan Bahan : 

 

 

 

 

D. Langkah kerja  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hasil percobaan : 

 

  

Nama Anggota Kelompok: 
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Kisi-Kisi Soal Siklus 2 Pertemuan 1 

 

Materi Indikator Penilaian Ranah Nomor 

soal Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.2  

Mengidenti

fikasi jenis-

jenis tanah 

1. 7.2.1 

Mengidentifikasi 

pengikisan tanah. 

Tes tertulis Pilihan 

ganda, isian 

singkat dan 

uraian  

C1 

C2 

 

Pilgan 

(1,3,5,8,

10) 

Isian  

(1,2,3,5,

6) 

Uraian 

(1,2,3) 

2. 7.2.2 Menjelaskan 

akibat yang 

disebabkan oleh 

pengikisan tanah. 

C2 Pilgan 

(8) 

Isian 

(10) 

Uraian 

(5)  

7.2.1 7.2.3 Menguraikan 

berbagai cara 

penanggulangan 

pengikisan tanah. 

CI 

C2 

C3 

C4 

Pilgan 

(2,4,6,9) 

Isian 

(4,7,8,9) 

Uraian 

(4) 
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EVALUASI  

 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat! 

1. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh angin disebut . . . 

a. Ablasi       c. Deflasi 

b. Abrasi       d. Erosi  

2.  Dibawah ini yang bukan merupakan cara penanggulangan erosi adalah . .  

a. Reboisasi      c. Drainase 

b. Terasering      d. Membuka lahan baru  

3. Dibawah ini yang merupakan penyebab dari erosi adalah . . . 

a. Angin dan air     c. Air dan jamur. 

b. Air dan tumbuhan     d. Es dan hewan. 

4. Untuk mencegah terjadinya erosi, pada lahan miring harus dilakukan .... 

a. Pencangkulan     c. Terasering 

b. Reboisasi     d. semua jawaban benar 

5. Terkikisnya tanah di pesisir pantai oleh air laut disebut .... 

a. Ablasi      c. Deflasi 

Abrasi       d. Erosi 

6. Usaha pergantian jenis tanaman supaya tanah tidak kehabisan salah satu 

unsur hara akibat diisap terus oleh salah satu jenis tanaman disebut . . . 

a. Crop Rotation     c. Drainase 

b. Pemupukan      d. Contour Farming 

7. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan . . . . 

a. Kebakaran    c.Ikan mati 

b. Banjir    d. Ikan berkemabng dengan baik 

8. Dibawah ini yang bukan merupakan dampak dari erosi adalah . . . 

a. Banjir    c. menipisnya lapisan permukaan tanah 

b. Pendangkalan sungai  d. kebakaran hutan 

9. Penanaman kembali hutan yang telah gundul disebut . . . 

a. Crop Rotation     c. Reboisasi 

Nama  : 

No. : 
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b. Pemupukan      d. Contour Farming 

10.  Erosi glasial disebabkan oleh . . . 

a. Angin      c. Air  

b. Es       d.Hujan 

B.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Erosi yang disebabkan oleh air disebut . . . . dan  . . . . 

2. Peristiwa pengikisan padatan akibat angin,air dan es disebut . . . . 

3. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh . . . . 

4. Menanam tanaman dengan sistem berteras-teras untuk mencegah erosi 

tanah disebut . . .  

5. Erosi angin banyak ditemukan di daerah . . . . 

6. Erosi glasial adalah erosi yang disebabkan oleh . . . . 

7. Pengaturan sirkulasi air untuk kesuburan tanah disebut . . . . 

8. Menanami kembali hutan-hutan yang gundul disebut  . . . . 

9. Usaha pergantian jenis tanaman supaya tanah tidak kehabisan salah satu 

unsur hara akibat diisap terus oleh salah satu jenis tanaman disebut . . . . 

10. Dampak dari erosi antara lain . . . . 

C. Isilah dengan jawaban yang tepat dan jelas! 

1. Sebutkan 4 macam-macam erosi! 

2. Sebutkan 4 faktor penyebab erosi! 

3. Sebutkan 3 akibat dari  erosi! 

4. Sebutkan 4 cara menanggulangi erosi? 

5. Hal apa yang dapat menyebabkan erosi? 
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Kunci jawaban 

A. Pilihan ganda  

1. C 

2. D 

3. A 

4. C 

5. B 

6. A 

7. B 

8. C 

9. C 

10. B 

B.  Isian singkat  

1. Abrasi dan Ablasi 

2. Erosi  

3. Air yang mengalir 

4. Terrasering  

5. Lahan kering atau padang pasir 

6. Es  

7. Drainase  

8. Reboisasi  

9. Crop rotation 

10. Banjir,tanah longsor,kemampuan tanah lapisan atas menurun. 

C. Uraian  

1. Abrasi, Ablasi, Deflasi, Eksarasi. 

2. Air, angin dan es. 

3. Pendangkalan sungai, banjir, menipisnya lapisan tanah bagian atas. 

4. Penanggulangan erosi antara lain: 

a. Terassering, yaitu menanam tanaman dengan sistem berteras-teras 

untuk mencegah erosi tanah. 
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b. Contour Farming, yaitu menanami lahan menurut garis kontur, 

sehingga perakaran dapat menahan tanah. 

c. Pembuatan Tanggul Pasangan untuk menahan hasil erosi. 

d. Contour Strip Cropping, yaitu bercocok tanam dengan cara membagi 

bidang2 tanah itu dalam bentuk sempit dan memanjang dengan 

mengikuti garis kontur sehingga bentuknya berbelok-belok. 

e. Crop Rotation, yaitu usaha pergantian jenis tanaman supaya tanah tidak 

kehabisan salah satu unsur hara akibat diisap terus oleh salah satu jenis 

tanaman. 

f. Reboisasi, yaitu menanami kembali hutan-hutan yang gundul. 

g. Drainase, yaitu pengaturan sirkulasi air untuk kesuburan tanah 

5. Penggundulan hutan dan monotonnya tanaman yang ditaman pada daerah 

tertentu. 

 

 

Pedoman Penilain 

 

Ketuntasan belajar = 
                                

                 
 x 100%  

 (Trianto, 2011:63) 

Pilihan ganda  = 10 x 1  = 10 

Isian singkat  = 10x 2 = 20 

Uraian   = 5 x 4  = 20 

Total 50 

 

Nilai = 
  

  
 x 100% = 100. 
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Sintak Pembelajaran melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

 

1. Apersepsi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi 

4. Guru melakukan demonstrasi tentang terjadinya erosi. 

5. Guru menyampaikan materi. 

6. Siswa mencatat poin penting atau kata kunci dalam setiap penjelasan guru. 

7. Guru menempelkan topik utama(Image Center mind map) dipapan tulis. 

8. Guru membagi Loop Cards pada tiap kelompok. 

9. Siswa mengisi Loop Cards yang masih kosong kemudian menempelkan pada 

Mind Mapping. 

10. Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik berdasarkan 

jaring-jaring 

11. Mereview pelajaran. 

12. Evaluasi 
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PENGGALAN SILABUS SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  :IPA 

Kelas / Semester :V/ 2 

Standar Kompetensi : 7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi 

Ajar 

Penilain Alokasi 

Waktu 

Alat/bahan dan 

Sumber belajar 

7.2 

Mengidentifikas

i jenis-jenis 

tanah. 

7.2.4 Menjelaskan 

manfaat tanah 

untuk kehidupan.. 

7.2.5 Mengidentifikasi 

ciri-ciri tanah yang 

baik. 

7.2.6 Menguraikan cara 

merwat kesuburan 

tanah. 

1. Guru menyampaikan 

materi. 

2. Siswa mencatat poin 

penting. 

3. Siswa membentuk 

kelompok. 

4. Siswa melakukan 

pengamatan tanah 

yang subur dan 

kurang subur di 

lingkungan sekolah. 

5. Guru menempel 

Manfaat 

tanah  

Tes : lembar 

kerja dan 

evaluasi. 

 

Nontes : 

pengamatan

. 

2 x 35 

menit 

Buku IPA untuk 

SD kelas V 

 

Lingkungan 

sekitar siswa 

 

Powerpoint 

 

Loop Cards 

 

Alat untuk  

membuat Mind 



305 

 

 

 

Center Image Mind 

Mapping pada karton. 

6. Setiap kelompok 

mendapat Mind 

Mapping dan Loop 

Cards yang kosong. 

7. Siswa bersama 

kelompok menuliskan 

jawaban pada Loop 

Cards kemudian 

menempel pada Mind 

Mapping.  

8. Siswa dan guru 

mengungkapkan 

gagasan berdasarkan 

Mind Mapping yang 

sudah lengkap. 

9. Menyimpulkan 

pelajaran. 

Mapping::Kertas, 

spidol atau pensil 

warna, perekat 

kertas. 
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10. Evaluasi  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Siklus 2 Pembelajaran 2 

Sekolah   : SD Negeri Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas / Semester : V/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

7.Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

C. Indikator  

7.2.4 Mengidentifikasi manfaat tanah dalam kehidupan. 

7.2.5 Menjelaskan ciri-ciri tanah yang subur 

7.2.6 Menguraikan cara merawat tanah   

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan langsung di lingkungan sekolah, siswa dapat 

mengidentifikasi minimal 4 manfaat tanah dalam kehidupan. 

2. Melalui Mind Mapping, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tanah yang 

subur dengan tepat. 

3. Melalui Mind Mapping, siswa dapat menguraikan cara merawat tanah  

dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan: Ketelitian (Carefulness), Kerja sama  

(Cooperation),Percaya diri ( Confidence ) dan Berani (Brave) 

E. Materi Pokok 

Manfaat tanah 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran 

a) Pengamatan  

b) Tanya jawab 

c) Diskusi kelompok 
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d) Ceramah  

2. Model Pembelajaran 

a) Mind Mapping 

G. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

Prapembelaj

aran  

1. Salam  

2. Berdoa 

3. Absensi 

4. Pengkondisian kelas 

3 menit 

Kegiatan 

awal  

1. Guru bertanya, “apakah kalian pernah melihat cacing 

di dalam tanah? apakah cacing itu hewan yang 

bermanfaat?” 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengetahui 

manfaat tanah dan cara merawat tanah agar tetap 

subur.. 

3. Memberikan motivasi dengan melihat video 

keindahan alam Indonesia. 

7 menit 

Kegiatan 

inti 

1. Guru menujukkan gambar tentang tanah subur dan 

tidak subur (Eksplorasi). 

2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang 

gambar, “Apa perbedaan dari tanah yang subur 

dengan tanah yang tidak subur? Bagaimana tanah 

bisa menjadi tidak subur?” (Elaborasi) 

3. Guru menyampaikan materi tentang manfaat tanah 

dan cara menjaga kesuburan tanah (Eksplorasi). 

4. Siswa mencatat poin penting dalam setiap materi 

(Elaborasi,Mengumpulkan informasi). 

5. Siswa bersama kelompoknya melakukan pengamatan 

di lingkungan sekolah tentang tanah yang subur dan 

tanah yang tidak subur (Elaborasi,Mengamati). 

6. Siswa bersama kelompok mencatat hal penting 

selama pengamatan (Elaborasi,Mengumpulkan 

informasi). 

7. Siswa memperhatiakan contoh Mind Mapping dalam 

powerpoint (Elaborasi,Mengamati). 

8. Siswa bersama kelompok membuat Mind Mapping 

secara mandiri berdasarkan materi yang telah 

dipelajari (Elaborasi,Membuat jejaring) 

9. Siswa mengungkapkan gagasan sesuai dengan Mind 

Mapping yang telah selesai dikerjakan 

(Konfirmasi,Membuat jejaring). 

40 menit 

Kegiatan 1. Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran  

2. Siswa melakukan evaluasi  

20 menit 
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akhir  3. Guru menutup pelajaran dengan berdo’a bersama. 

H. Sumber dan Media Belajar 

1. Sumber belajar 

a) Azmiyawati, Choiril,dkk. . 2008. IPA 5 Salingtemas. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

b) Rositawaty,dkk . 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Guruan Nasional. 

c) Sulistyanto,Heri, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Guruan Nasional 

d) Lingkungan sekolah 

2. Media belajar  

a) Power point. 

b) Loop Cards 

c) Alat untuk  membuat Mind Mapping::Kertas, spidol atau pensil warna, 

perekat kertas. 

I. Penilain  

1. Prosedur Tes  

a. Tes Awal     : Tanya jawab. 

b. Tes dalam Proses : Ada (Lembar Kerja Siswa). 

c. Tes Akhir  : Tes tertulis (evaluasi)  

2. Jenis Tes  

a. Tes Lisan  : Tanya jawab. 

b. Tes Tertulis  : Tes evaluasi individu  

3. Bentuk Tes    : Pilihan ganda, isian singkat dan uraian. 

4. Alat Tes  

a. Soal-soal Tes  : Terlampir. 

b. Kunci Jawaban  : Terlampir 

c. Kriteria Penilaian : Terlampir      
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 Semarang,.......................... 

Mengetahui,        

Guru kelas VC      Peneliti  

        

Malikha, S.Pd,SD      Arina Fadhilah 

NIP 19610727 198012 2 007     NIM 1401411128 
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LAMPIRAN 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan 

hubungannya dengan penggunaaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar    : 7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

 

Materi Ajar 

A. Manfaat Tanah 

 Pada dasarnya, tanah berasal dari batu-batuan. Proses pembentukan tanah 

dipengaruhi oleh beberapa unsur penting seperti iklim, bahan induk, organisme, 

topografi dan waktu. Proses pembentukan tanah berlangsung secara terus menerus 

sehingga kemungkinan terdapat bahan (unsur) pada tanah yang bertambah 

maupun yang hilang. 

Berikut manfaat sumber daya tanah untuk kehidupan,  yaitu; 

1. Penyediaan unsur hara untuk tumbuhan. Ketersediaan unsur hara yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat produksi suatu tumbuhan.  

2. Penyedia makanan untuk biota tanah. Tanah menjadi habitat pengurai 

yang menguraikan sisa organisme mati menjadi bahan makanan yang 

dibutuhkan oleh tanaman dan organisme lain. 

3. Sebagai habitat hidup dan melakukan kegiatan. Tanah merupakan tempt 

manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya. Di dalam 

tanah, hidup pula berbagai organisme tanah, misalnya cacing tanah. 

4. Sumber bahan baku barang kerajianan atau perabot rumah tangga. 

Kandungan tanah liat dapat di manfaatkan manusia untuk membuat batu 

bata, barang-barang seni dan kerajinan, maupun alat-alat rumah tangga. 

Tanah liat juga dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai bahan baku 

genteng penutup atap rumah atau bangunan. 

5. Memiliki nilai ekologi, yaitu mampu menyerap dan menimpan air 

(melindungi tata air), menekan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. 

6. Memiliki nilai ekonomis yaitu sebagai aset yang dapat disewakan atau 

diperjual belikan. 
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7. Mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna untuk 

manusia. 

8. Lokasi pembangunan berbagai infrastruktur, seperti : rumah, sekolah, 

kantor. 

B. Ciri – Ciri Tanah yang Subur 

 Kesuburan biologi tanah sangat dipengaruhi pada jumlah hewan atau 

tumbuhan yang hidup di dalamnya. Indikator tanah sehat secara biologi dilihat 

dari banyaknya mikroorganisme dan fauna tanah yang hidup didalamnya. 

Aktivitas biologi dari tanaman atau tumbuhan yang hidup di dalam tanah sangat 

penting untuk mengubah residu menjadi humus. Miroorganisme tanah terdiri atas 

bakteri,ganggang,jamur,virus dan lain-lain sedangkan fauna tanah terdiri atas 

cacing tanah, rayap,semut,kolembola,tungau dan sebagaininya. 

 Cacing tanah dan serangga membantu tanaman memindahkan residu 

tanaman ke tanah, memperkecil pori tanah, dan membantu mengatasi masalah 

keretakan tanah. Pengikisan tanah dapat mengurangi aktivitas biologi hewan-

hewan atau tumbuhan yang hidup di dalam tanah, dan merusak habitat mereka. 

Cara untuk meningkatkan kesuburan biologi tanah adalah dengan menghindari 

terjadinya pengikisan tanah dan memperbanyak residu tanaman pada permukaan 

tanah. 

 Ciri-ciri tanah subur menurut yang dipelajari di pelajaran geografi :  

 Struktur tanahnya bagus, butir2 tanahnya renggang tak terlalu besar dan tdk 

terlalu kecil  

 Punya garam2 dalam jumlah banyak sebagai bahan makanan dan tumbuhan  

 Punya persediaan air yang cukup (zat hara)  

 Tanahnya berwarna coklat kehitam-hitaman 

C. Cara Merawat Tanah agar Tetap Subur 

 Tanah adalah media tumbuh tanaman atau tumbuh-tumbuhan, tempat 

bepinjak akar sehingga tanaman tegak berdiri.sumber penyedia unsure hara yang 

dibutuhkan tanaman. Untuk itu tanaman akan tumbuh baik jika unsure hara 

tersebut tidak berkurang unsure haranya. Untuk itu di sini akan di jelaskan cara 

merawat tanah yang baik, sehingga tanaman menjadi subur. 

http://www.anneahira.com/serangga-7271.htm
http://www.anneahira.com/kliping-biologi.htm
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Cara merawat tanah adalah : 

 Memberi pupuk / pemupukan sesuai dengan jenis tanah baik pupuk kandang 

maupun pupuk buatan 

 Membuat saluran irigasi untuk pengairan sawah yang jauh dari mata air 

 Membuat sengkedan untuk mencegah erosi tanah 

 Menjaga tanah dari penggunaan zat / bahan-bahan kimua yang merugikan 

 Menanami lahan yang gundul untuk membantu terjadinya erosi 

 Melakukan rotasi tanaman alias gonta-ganti jenis tanaman yang ditanam pada 

suatu bidang tanah 

 Melaksanakan penghijauan dengan cara memberi humus pada tanah 

 Memelihara cacing tanah dalam tanah untuk membantu menggemburkan 

tanah. 

Tidak membuang sampah sembarangan di tanah. 

 Tambahkan kotoran hewan untuk menyuburkan tanah. 
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Media pembelajaran 

Loop Cards    

  

MANFAAT  

TANAH 

CIRI-CIRI  

TANAH 

CARA 

MEMPERTAHAN

KAN KESUBURAN 

TANAH 
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Lembar Kerja Siswa 

 

 

Petunjuk ! 

Pergilah bersama kelompokmu ke lingkungan sekolah dan amatilah tanah yang 

mengandung humus dan tanah yang mengandung sedikit humusnya. 

Tuliskan hasil pengamatanmu dalam taneg berikut: 

 

Tanah subur Tanah tidak subur 

Tempat :  

 

Tempat: 

Ciri-ciri: 

 

 

 

 

 

 

Ciri-ciri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok: 
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Kisi – Kisi Soal Siklus 2 Pertemuan 2 

Materi Indikator Penilaian Ranah Nomor 

soal Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

7.2  

Mengidentif

ikasi jenis-

jenis tanah 

7.2.4 Mengidentifikasi 

manfaat tanah 

dalam kehidupan. 

Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda, isian 

singkat dan 

uraian  

C1 

C2 

C3 

Pilgan (1) 

Isian 

(3,8,10) 

Uraian 

(1,2) 

7.2.5 Menjelaskan ciri-

ciri tanah yang 

subur 

 

C1 

C2 

C4 

Pilgan 

(2,3,6,9,10

) 

Isian (2,4) 

Uraian (4) 

7.2.6 Menguraikan cara 

merawat tanah   

C1 

C2 

C3 

Pilgan 

(4,5,7,8) 

Isian 

(1,5,6,7,9) 

Uraian (5) 
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EVALUASI 

 

 

 

A.  Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat! 

1. Manfaat utama tanah adalah  . . . 

a. Dapat diperjual belikan   c. tempat bermain 

b. Agar bumi lebih menarik  d. tempat hidup bagi makhluk hidup 

2. Dibawah ini yang bukan termasuk miroorganisme tanah adalah . . . 

a. Bakteri    c.Ganggang 

b. Cacing     d.Jamur  

3. Dibawah ini yang bukan termasuk fauna tanah adalah . . . . 

a. Rumput     c. Cacing 

b. Rayap     d. Semut 

4. Cara merawat tanah yang baik adalah . . . 

a.  Ditanami terus menerus  c.Disemprot persitisida 

b. Memberi pupuk   d.Ditanami pohon besar 

5. Hewan yang baik untuk menggemburkan tanah adalah  . . . . 

a. Bakteri    c.Ganggang 

b. Cacing     d.Kambing   

6. Ciri tanah yang tidak subur adalah . . . 

a. Struktur tanah baik  c.Tersedia garam mineral 

b. Kurang air   d. Banyak pohon besar tumbuh   

7. Tanah disawah subur karena mengandung banyak . . .  

a. Rayap     c.Humus 

b. Gulma    d.Hama 

8. Gonta-ganti jenis tanaman yang ditanam pada suatu bidang tanah disebut . 

. . 

a. Revolusi tanah    c. Pindah tanama 

b. Perputaran tanaman  d.Rotasi tanaman 

Nama  : 

No.  : 
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9. Menghindari terjadinya pengikisan tanah dan memperbanyak residu 

tanaman pada permukaan tanah adalah cara meningkatkan kesuburan 

tanah secara  . . . . 

a. Fisika     c. Kimia  

b. Biologi     d.Fisik 

10. Tekstur tanah menunjukkan proporsi pelatif dari ukuran partikel-partikel 

tanah adalah cara meningkatkan kesuburan tanah secara  . . . . 

a. Fisika     c. Kimia  

b. Biologi     d.Fisik 

B. Isilah titik-tiitk dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Fungsi kotoran hewan untuk tanah adalah  . . . . 

2. Aktivitas biologi hewan-hewan atau tumbuhan yang hidup di dalam 

tanah, dan merusak habitat mereka diakibatkan oleh . . .  

3. Kandungan tanah liat dapat di manfaatkan manusia untuk membuat . . . . 

4. Punya garam2 dalam jumlah banyak sebagai bahan makanan dan 

tumbuhan adalah ciri tanah secara . . . . 

5. Contoh bahan-bahan kimia yang merugikan tanah adalah . . . . 

6. Untuk membantu pengairan sawah yang jauh dari mata air dibuatlah . . . .  

7. Menanami lahan yang gundul untuk mencegah tanah dari erosi adalah . . .  

8. Menguraikan sisa organisme mati menjadi bahan makanan yang 

dibutuhkan oleh tanaman dan organisme lain dilakukan oleh . . . . 

9. Fungsi cacing didalam tanah adalah untuk . . . . 

10. Tanah dapat dijadikan aset yang dapat disewakan atau diperjual belikan 

sehingga tanah memiliki nilai . . . . 

C. Isilah dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebutkan contoh mikroorganisme di dalam tanah ! 

2. Sebutkan hewan-hewan yang bermanfaat bagi tanah! 

3. Sebutkan 4 manfaat tanah bagi kehidupan! 

4. Sebutkan 3 ciri-ciri tanah subur! 

5. Bagaimana cara merwat tanah agar tetap subur? 
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Kunci Jawaban 

A. Pilihan ganda 

1. D 

2. B 

3. A 

4. B 

5. B 

6. B 

7. C 

8. D 

9. B 

10. D 

B. Isian singkat 

1. Menyuburkan tanaman. 

2. Erosi  

3. Gerabag,batu bata. 

4. Geografi  

5. Pestisida, sabun cuci. 

6. Irigasi  

7. Reboisasi  

8. Pengurau atau bakteri 

9. Menggemburkan tanah 

10. Ekonomis  

C. Uraian  

1. Miroorganisme tanah terdiri atas bakteri,ganggang,jamur,virus.  

2. Fauna tanah terdiri atas cacing tanah, rayap,semut,kolembola,tungau. 

3. Manfaat tanah: 

a. Penyediaan unsur hara untuk tumbuhan.  

b. Penyedia makanan untuk biota tanah.  

c. Memiliki nilai ekonomis yaitu sebagai aset yang dapat disewakan atau 

diperjual belikan. 
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d. Mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna untuk 

manusia. 

e. Lokasi pembangunan berbagai infrastruktur, seperti : rumah, sekolah, 

kantor dll 

4. Ciri-ciri tanah yang subur: 

 Struktur tanahnya bagus, butir2 tanahnya renggang tak terlalu 

besar dan tdk terlalu kecil  

 Mempunya garam-garam dalam jumlah banyak sebagai bahan 

makanan dan tumbuhan  

 Punya persediaan air yang cukup (zat hara)  

 Tanahnya berwarna coklat kehitam-hitaman 

5. Cara merawat tanah adalah : 

 Memberi pupuk / pemupukan  

 Membuat saluran irigasi  

 Membuat sengkedan untuk mencegah erosi tanah 

 Menjaga tanah dari penggunaan zat / bahan-bahan kimua yang 

merugikan 

 Menanami lahan yang gundul untuk membantu terjadinya erosi 

 Melakukan rotasi tanaman  

 Melaksanakan penghijauan dengan cara memberi humus pada tanah 

 Memelihara cacing tanah dalam tanah untuk membantu 

menggemburkan tanah 

 Tidak membuang sampah sembarangan di tanah. 

 Tambahkan kotoran hewan untuk menyuburkan tanah. 
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Pedoman Penilain 

 

Ketuntasan belajar = 
                                

                 
 x 100%  

 (Trianto, 2011:63) 

Pilihan ganda  = 10 x 1  = 10 

Isian singkat  = 10x 2 = 20 

Uraian   = 5 x 4  = 20 

Total 50 

 

Nilai = 
  

  
 x 100% = 100. 
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Sintak Pembelajaran melalui model Mind Mapping berbantuan media Loop Cards 

 

1. Apersepsi. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi 

4. Siswa membentuk kelompok. 

5. Melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. 

6. Guru menyampaikan materi. 

7. Siswa mencatat poin penting atau kata kunci dalam setiap penjelasan guru. 

8. Siswa bersama kelompok membuat Mind Mapping berdasrkan materi. 

9. Membrainstorming semua hal yang diketahui tentang topik berdasarkan 

jaring-jaring 

10. Mereview pelajaran. 

11. E
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LAMPIRAN  4 

FOTO – FOTO PENELITIAN
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Foto-Foto Proses Pembelajaran 

  Guru Menyampaikan materi 

 Siswa berkelompok untuk percobaan  

 Menyiapkan alat dan bahan 

percobaan 
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 Membimbing siswa melakukan 

percobaan 

  Menjelaskan cara mengerjakan Loop 

Cards pada Mind Mapping 

 Membuat Mind Mapping kelompok  
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Hasil Mind Mapping Siklus 1 

 



327 

 

 

 

 



328 

 

 

 

 

 

Hasil Mind Mapping Siklus 2 
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LAMPIRAN  5 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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