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ABSTRAK 

Septia, Trifosa Veni. 2017. Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping 

terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus Mahesa Jenar 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Sarjana Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Dr. Eko Purwanti, M.Pd. dan 

Drs. A. Busyairi, M.Ag. Halaman 

 

 Survei dari United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menempati 

peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Rendahnya kualitas pendidikan di 

Indonesia disebabkan oleh hasil belajar siswa di beberapa mata pelajaran 

tergolong rendah, salah satunya adalah mata pelajaran IPS. Hal tersebut didukung 

oleh data hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mahesa Jenar Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah guru belum 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan regulasi pendidikan. Guru 

sering menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Oleh karena 

itu, pembelajaran menjadi pasif, kurang menyenangkan, serta kurang memotivasi. 

Berdasarkan masalah tersebut, Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui 

keunggulan model pembelajaran Mind Mapping dibandingkan dengan model 

pembelajaran Direct Instruction, (2) mengetahui perbedaan hasil belajar pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen, (3) menguji pengaruh model pembelajaran 

Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas V di SD Gugus Mahesa Jenar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan teknik 

sampling cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan tes. Subjek dalam 

penelitian ini adalah kelas V SD N Lodoyong 03 sebanyak 26 siswa sebagai kelas 

eksperimen, kelas V SD N Lodoyong 02 sebanyak 32 siswa. 

Data hasil belajar dianalisis dengan menggunakan uji-t untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai thitung (14,152) > ttabel 

(1,672). Data hasil belajar siswa menunjukkan bahwa rata-rata pretest kelas 

eksperimen sebesar 33, rata-rata hasil posttest kelas eksperimen adalah 76. 

Peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 0,64 dalam kategori 

sedang. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-rata pretest sebesar 39 dan 

rata-rata posttest sebesar 45. Peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol sebesar 

0,10 dalam kategori rendah. 

 Simpulannya bahwa model pembelajaran Mind Mapping lebih unggul 

dibandingkan dengan model pembelajaran Direct Instruction, terdapat perbedaan 

hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, serta model pembelajaran 

Mind Mapping berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V 

SD. Guru dan siswa diharapkan untuk menerapkan model pembelajaran Mind 

Mapping dalam pembelajaran di kelas dan untuk model mencatat sehari-hari agar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar; IPS; Model Pembelajaran Mind Mapping. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, karena pendidikan memiliki pengaruh yang 

sangat besar untuk membangun suatu bangsa dalam rangka menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berkarakter. Dalam pembukaan 

UUD 1945 tercantum bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai bangsa yang sejahtera. 

Pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan landasan filosofis 

tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk 

yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas 

memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia 

yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyatakan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Maka dari itu, kajian nilai-nilai Pancasila harus dijadikan titik tolak dalam rangka 

praktik pendidikan maupun studi pendidikan lanjut. 
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan.  

Pendidikan yang dijalankan pada semua jenjang pendidikan harus memiliki 

fungsi dan tujuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 3, yaitu “Pendidikan 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 beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Kualitas pendidikan Indonesia kini semakin merosot, bahkan survei 

internasional menempatkan tingkat pendidikan di Indonesia pada ranking bawah. 

Berdasarkan data dari United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 

dari 14 negara berkembang. Hal tersebut didukung juga oleh survei internasional 

dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

menempatkan Indonesia di urutan 64 dari 65 negara. 
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Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, 

Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetauhan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan 

Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan 

lokal. Sejalan dengan hal tersebut, mengacu pada Permendiknas No 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

menjelaskan bahwa Struktur Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, yang 

salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial.  

IPS adalah Ilmu Pengetahuan Sosial yang merupakan suatu istilah untuk 

menamai satu Bidang Studi/Pelajaran, yang mencakup sejumlah ilmu-ilmu sosial 

yang diorganisir untuk program-program pembelajaran di sekolah. Tujuan Social 

Sudies atau program pembelajaran IPS adalah untuk membantu dan melatih anak 

didik, agar mampu memiliki kemampuan untuk mengenal dan menganalisis suatu 

persoalan atau permasalahan dari berbagai sudut pandang secara komprehensif 

(Supardan. 2015:16-17). 

Mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI 

dalam peraturan menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006, Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat 

materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, 

peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 
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Berdasarkan aturan tersebut sangatlah jelas bahwa IPS memiliki urgensi dalam 

pendidikan dasar, yaitu sebagai wadah untuk membentuk siswa menjadi warga 

negara yang baik.  

Berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 

proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. Oleh karena itu, pembelajaran IPS haruslah dirancang 

menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

Dewasa ini, timbul beberapa permasalahan terkait dengan pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar. Permasalahan utama yang sering terjadi pada pembelajaran IPS 

adalah terkait dengan standar proses. Berdasarkan Naskah Akademik Kajian 

Kebijakan Kurikulum mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2007, masih 

ditemukan berbagai permasalahan pada mata pelajaran IPS. Permasalahan tersebut 

adalah permasalahan yang berkaitan dengan isi dokumen kurikulum, utamanya 

tentang Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Selain 

permasalahan dokumen kurikulum, permasalahan dalam implementasi kurikulum 

terutama masalah belum optimalnya guru dalam menyusun program silabus dan 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), struktur program yang tidak seimbang 

antara alokasi waktu dengan jumlah Kompetensi Dasar (KD), strategi 

pembelajaran yang masih satu arah, penilaian yang berbasis kelas yang kurang 

variatif, dan sarana pembelajaran yang masih minim, serta kualifikasi guru yang 

masih rendah. Masalah lain yang sering muncul adalah rendahnya hasil belajar 

IPS siswa, serta nilai evaluasi pembelajaran hanya diukur berdasarkan ranah 

kognitif. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 65 tahun 2013 bab V tentang penilaian hasil dan proses 

pembelajaran menyatakan bahwa penilaian proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, 

proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 

tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau 

bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan 

dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. Namun, di SD Gugus 

Mahesa Jenar nilai evaluasi mata pelajaran IPS hanya diukur berdasarkan ranah 

kognitif. 

  Permasalahan pada mata pelajaran IPS yang telah disebutkan didukung oleh 

data pra penelitian yang diambil oleh peneliti di SD Gugus Mahesa Jenar 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan teknik pengumpulan data 

observasi dan wawancara. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SD Negeri Lodoyong 03, 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, guru lebih sering menggunakan 
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metode ceramah pada pembelajaran IPS. Saat guru menjelaskan materi dengan 

metode ceramah, siswa cenderung bosan dan mudah mengalihkan perhatiaannya, 

misalnya melihat ke arah luar kelas, mengobrol dengan teman disekitarnya, saling 

mengganggu dengan teman sebangku, dan ada yang mengantuk. Hal tersebut 

disebabkan oleh komunikasi pada kegiatan pembelajaran IPS di kelas V SD 

Negeri Lodoyong 03 masih cenderung satu arah dengan menggunakan metode 

ceramah. Hal tersebut diperkuat dengan data hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Lodoyong 03 Kecamatan Ambarawa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial diperoleh data bahwa nilai rata-rata UTS mata pelajaran tersebut tergolong 

rendah. Hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Lodoyong 03 Kecamatan 

Ambarawa memiliki rata-rata 63,08. Selain itu juga ditunjukkan dengan data 

bahwa sebagian besar siswa kelas V SD Negeri Lodoyong 03 Kecamatan 

Ambarawa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditentukan oleh 

sekolah. Dari 26 siswa terdapat 23 siswa (88,46%) yang mendapat nilai dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, sedangkan sisanya 3 siswa 

(11,54%) nilainya berada di atas KKM. 

Rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran IPS disebabkan karena 

pelaksanaan pembelajaran IPS tidak dirancang menjadi pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. Di SD Gugus Mahesa Jenar, pembelajaran IPS 

menggunakan metode ceramah dan komunikasinya cenderung satu arah sehingga 

siswa tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru, dan sesekali guru melempar pertanyaan yang 

kemudian dijawab oleh siswa. Apabila disesuaikan dengan regulasi, proses 
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pembelajaran yang baik adalah pembelajaran berbasis masalah, inkuiri, proyek, 

dan penemuan. Selain itu,  pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang di 

dalamnya terdapat interaksi atau hubungan timbal balik yang baik antara guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Interaksi tersebut bertujuan untuk 

membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, bukan hanya guru yang 

dominan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan siswa mengalami sendiri kegiatan 

belajar maka ingatan siswa terhadap materi yang diajarkan akan lebih setia dan 

tahan lama. Partisipasi aktif siswa dapat memicu terjadinya peningkatan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk 

meingkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar, yaitu dengan menerapkan 

metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif, juga bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. 

Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, guru harus menentukan 

metode pembelajaran yang tepat. Pertimbangan pokok dalam menentukan metode 

pembelajaran terletak pada keefektifan proses pembelajaran (Hamdani. 2011:82).  

Agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

maka perlu diterapkan model pembelajaran yang melibatkan otak kanan dan otak 

kiri siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model 

pembelajaran Mind Mapping. Mind Map adalah cara mencatat yang kreatif, 

efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran (Buzan. 2013:4). 

Dengan model pembelajaran Mind Mapping dapat melibatkan siswa aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dengan model pembelajaran tersebut siswa 

berpartisipasi aktif dalam membuat peta pikiran (mind map) yang nantinya 
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digunakan untuk mempelajari materi yang sudah didapatkannya. Ketika siswa 

membuat peta pikirannya masing-masing juga dapat meningkatkan kreativitas 

siswa dan cara berpikir kritis siswa. Mind mapping selaras dengan cara kerja 

alami otak, karena mind mapping melibatkan kedua belahan otak, seseorang 

mencatat dengan melibatkan simbol-simbol atau gambar-gambar yang disukainya, 

menggunakan warna-warna untuk percabangan-percabangan yang 

mengindikasikan makna tertentu dan bisa melibatkan emosi, kesenangan, 

kreativitas seseorang dalam membuat catatan-catatan. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Buzan (2013:60) bahwa Mind Map melibatkan kedua sisi otak karena 

Mind Map menggunakan gambar, warna, dan imajinasi (wilayah otak kanan) 

bersamaan dengan kata, angka, dan logika (wilayah otak kiri). Dengan 

menggunakan model pembelajaran Mind Maping, diharapkan hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Hasil belajar adalah perbahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 

dari kegiatan belajar (Susanto. 2013:5). 

Penelitian yang relevan dengan permasalahan tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh S O Adodo Ph.D. (Vol. 4 No. 6 tahun 2013) berjudul “Effect of 

Mind-Mapping as a Self-Regulated Learning Strategy on Students’ Achievement 

in Basic Science and Technology”. Hasil penelitian menbutkan bahwa, “The study 

showed that mind-mapping strategy as a SRL, helped to improve students 

performance in Basic Science and Technology (BST) and should be employed in 

the classroom as a better approach to teach BST as its potency is very clear in 

this study at improving learners’ critical thinking and creative skills”, artinya 
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strategi Mind Mapping sebagai Self-Regulated Learning (SRL), membantu untuk 

meningkatkan kinerja siswa dalam BST dan harus digunakan di kelas sebagai 

pendekatan yang baik untuk mengajar Basic Science dan Technology (BST), dan 

potensinya sangat jelas dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan kreatif peserta didik. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yunita Anggraeni dan Drs. Soeprajitno, 

M.Pd. (Vol. 01 No. 01 tahun 2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode 

Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Materi 

Pokok Perjuangan Melawan Penjajah dan Pergerakan Nasional Indonesia Kelas V 

SDN Janti 1 Waru-Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan Penelitian Eksperimen 

True-Experimental, dengan menggunakan desain Pretest-Posttest Control Group 

Design. Uji-t dari posttest diperoleh thitung 2.790 yang lebih besar dari ttabel yaitu 

1.671. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang 

signifikan  hasil belajar kelompok eksperimen yang menggunakan Mind Mapping 

dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode ceramah. 

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi 

Wuslatun Khalifah (Vol. 2 No. 1 tahun 2015) dengan judul “Pengaruh Teknik 

Belajar Mind Mapping terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar 

Kimia”. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi experimental design dengan 

desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design. Berdasarkan uji-t 

diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (2,98 > 2,010), hal tersebut menyatakan 

bahwa teknik pembelajaran Mind Mapping berpengaruh positif terhadap hasil 
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belajar Kimia, tetapi teknik belajar Mind Mapping berpengaruh negatif dalam 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penelitian lain dilakukan oleh Ni Putu Stya Prahita, I Nyoman Jampel, dan I 

Gede Sudatha (Vol. 2 No. 1 tahun 2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 

IV”. Dari data perhitungan uji-t diperoleh hasil thitung = 3,87 ; ttabel = 2,076 yang 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajran Mind Mapping dan siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional kelas IV SD di 

Desa Yehembang Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan menkaji 

melalui penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Mind 

Mapping terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus Mahesa Jenar 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, identifikasi masalah yang ditemukan di 

kelas V SD Negeri Lodoyong 03 Kecamatan Ambarawa antara lain: 

a. Guru belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran pada 

pembelajaran IPS. 
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b. Guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif yang sesuai regulasi, 

yaitu pembelajaran berbasis masalah, inkuiri, project, dan penemuan. 

c. Media pembelajaran yang digunakan belum bervariasi, dan kurang 

melibatkan siswa aktif dalam penggunaan media. 

d. Materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sangat luas, sehingga 

siswa sulit memahami dan mengingat materi yang diajarkan. 

e. Kurangnya motivasi dan minat belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada pengujian pengaruh peggunaan 

model pembelajaran pada mata pelajaran IPS Kelas V SD Negeri Lodoyong 03 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang yang berdasar salah satu akar 

permasalahan bahwa guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif 

dalam kegiatan belajar mengajar IPS. Pada kelas eksperimen diterapkan model 

pembelajaran Mind Mapping, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan model 

pembelajaran Direct Instruction.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang permasalahan tersebut, permasalahan yang akan 

diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Apakah model pembelajaran Mind Mapping lebih unggul dibandingkan 

dengan model pembelajaran Direct Instruction? 
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1.4.2 Adakah perbedaan hasil belajar IPS dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dengan model 

pembelajaran Direct Instruction? 

1.4.3 Adakah pengaruh model pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil 

belajar IPS pada siswa kelas V di SD Gugus Mahesa Jenar Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1.5.1 Mengetahui keunggulan model pembelajaran Mind Mapping dibandingkan 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

1.5.2 Mengetahui perbedaan hasil belajar IPS dalam pembelajaan yang 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

1.5.3 Menguji pengaruh penggunaan model pembelajaran Mind Mapping 

terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas V di SD Gugus Mahesa Jenar 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis. 
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1.6.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuktikan teori 

pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan. Selain itu 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan bahwa model pembelajaran 

Mind Mapping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dapat 

menjadi pendukung teori untuk penelitian-penelitian, serta dapat 

menambah wawasan pengetahuan bagi dunia pendidikan khususnya dalam 

lingkup IPS. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan model Mind Mapping dapat meningkatkan cara berpikir kritis 

siswa, pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, dan kreativitas 

siswa dalam membuat catatan sehingga siswa dapat dengan mudah 

mengingat materi yang diajarkan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model Mind Mapping dapat memberikan pengalaman pada guru 

dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran IPS, 

serta mengembangkan keterampilan guru dalam menerapkan pembelajaran 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penerapan model Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa maka mutu sekolah menjadi 

semakin baik. 
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1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian dan 

menambah pengetahuan mengenai pengaruh model pembelajaran Mind 

Mapping. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada sub bab ini akan dipaparkan kajian teori berdasarkan studi pustaka yang 

relevan dengan variabel dalam penelitian ini. Kajian pustaka pengaruh model 

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS terdiri atas beberapa hal 

yang akan dikaji, yaitu: (1) Hakikat Belajar dan Pembelajaran, (2) Hakikat Ilmu 

Pengetahuan Sosial, (3) Hakikat Model Pembelajaran, dan (4) Hakikat Hasil 

Belajar. 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Manusia selalu melakukan aktivitas dalam kehidupannya, ada aktivitas 

yang vital dan ada aktivitas yang tidak vital. Salah satu aktivitas vital manusia 

dalah belajar. Semua manusia pasti mengalami proses belajar, karena belajar 

adalah suatu aktivitas yang terjadi secara terus menerus selama manusia tersebut 

hidup. 

Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan (Suprijono. 2013:3). 

Belajar merupakan proses yang bersifat internal (a purely internal event) yang 

tidak dapat dilihat dengan nyata. Proses itu terjadi di dalam diri seseorang yang 

sedang mengalami proses belajar (Thobroni. 2016:16). Good dan Brophy 

mengemukakan arti belajar dengan kata-kata yang singkat, yaitu “Learning is the 

development of new association as a result of experience.” Jadi, yang dimaksud 
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“belajar” menurut Good dan Brophy bukan tingkah laku yang tampak, melainkan 

yang utama adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam individu dalam 

usahanya memperoleh hubungan-hubungan baru. Hubungan-hubungan baru 

tersebut dapat berupa antara perangsang-perangsang, antara reaksi-reaksi, atau 

antara perangsang dan reaksi (Purwanto dalam Thobroni. 2016:16). 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto. 

2013:2). 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak 

(Susanto. 2013:4). 

Berikut ini adalah pengertian belajar menurut beberapa ahli: (Purwanto 

dalam Thobroni. 2016:18-19) 

a. Hilgard dan Bower 

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang 

dalam situasi itu, perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecenderungan respons pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan 

sesaat, misalnya kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya. 
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b. Morgan 

Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku 

yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

c. Whiterington 

Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suau pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. 

d. Travers 

Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. 

e. Harold Spears, “Learning is to observe, to read, to imitate, to try something 

themselves, to listen, to follow direction.” Belajar adalah mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar, dan mengikuti arah 

tertentu”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada seseorang sebagai hasil latihan 

maupun pengalaman yang terjadi selama manusia tersebut hidup. 

2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip merupakan 

asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan 

sebagainya. Kaitannya dengan belajar, prinsip belajar merupakan hal-hal yang 

dijadikan pokok dasar dalam melakukan tindakan belajar. 

Prinsip-prinsip belajar terdiri atas tiga hal. Pertama, prinsip belajar adalah 

perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Sebagai tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari. 

b. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

c. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

d. Positif atau berakumulasi. 

e. Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

f. Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai 

“any relatively permanent change in an organism’s behavioral repertoire 

that accurs as a result of experience”. 

g. Bertujuan dan terarah. 

h. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, 

konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai 

komponen belajar. Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman 

pada dasarnya adalah hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya. 

William Burton mengemukakan, “A good learning situation consist of a rich and 

varien seriesof learning experiences unified around a vigorous purpose and 

carried on in interaction with a rich varied abd propocative environtment.” 

(Suprijono. 2013:4-5). 

2.1.1.3 Tujuan dan Karakteristik Belajar 

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia memiliki tujuan, terlebih belajar. 

Belajar dilakukan oleh seseorang tentunya bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki 

suatu tujuan yang mengarah pada perubahan individu pebelajar. 
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Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan 

instruksional yang dinamakan instructional effects, yang biasanya berbentuk 

pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, tujuan sebagai hasil yang menyertai 

tujuan belajar insktuksional disebut nurturant effects. Bentuknya berupa 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima 

orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta 

didik “menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan belajar tertentu (Suprijono. 

2013:5). 

Tujuan belajar dapat tercapai apabila guru memahami karakteristik belajar. 

Kegiatan belajar memiliki beberapa karakteristik yang harus yang harus dikenali 

oleh guru dalam membelajarkan siswa agar tujuan belajar dapat tercapai. 

Karakteristik tersebut antara lain (Hamalik. 2009:27-28): 

a. Kebermaknaan, dalam hal ini belajar harus lebih bermakna bagi siswa; 

b. Prasyarat, dalam artian bahan yang dipelajari siswa harus terkait dengan 

pengalaan prasyarat yang dimiliki siswa; 

c. Model Belajar, dalam hal ini model yang disajikan sesuai dengan model 

yang disajikan sesuai dengan model perilaku yang dapat diamati dan ditiru 

siswa; 

d. Komunikasi Terbuka, dalam artian penyajian bahab belajar ditata agar 

pesan-pesan yang disampaikan guru bersifat terbuka terhadap pendapat 

siswa; 

e. Daya Tarik, dalam artian bahan belajar memiliki daya tarik penyajian; 

f. Aktif dalam Latihan, artinya berusaha mengaktifkan peran siswa dalam 

latihan atau praktik; 

g. Latihan yang Terbagi, dalam artian proses latihan dilaksanakan dengan 

cara membagi kepada siswa dalam jangka waktu yang pendek; dan  

h. Tekanan Instruksional, yang diusahakan dengan menekankan kewajiban 

belajar yang dimulai dari yang kuat tetapi lambat laun semakin melemah. 
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2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Aktivitas belajar tentunya memiliki beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi proses belajar, dan dapat disebut sebagai faktor yang 

mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi 2 

golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor Intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar.  

1) Faktor Jasmaniah 

a) Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal 

sehat. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, agar seseorang dapat belajar dengan baik harus 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin. 

b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Siswa yang cacat belajarnya 

juga terganggu (Slameto. 2013:54-55). 

2) Faktor Psikologis 

a) Inteligensi 

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri atas tiga jenis, yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui menggunakan 
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konsep-konsep yang abstrak secara efektif mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Siswa yang mempunyai tingkat 

intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang rendah. 

b) Perhatian 

Menurut Gazali, perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, 

jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau 

sekumpulan obyek. Siswa harus memiliki perhatan terhadap bahan 

yang dipelajarinya agar hasil belajar yang baik dapat terjamin. 

c) Minat 

Hildard mengartikan minat sebagai berikut, “Interest is presisting 

tendency to pay attention to and enjoy some activity or content”. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhahaviotikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Minat sangat mempengaruhi hasil 

belajar, karena apabila bahan yang dipelajari tidak sesuai dengan 

minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. 

d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jika bahan pelajaran yang 

dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih 

baik karena ada kesenangan dalam belajar sehingga selanjutnya lebih 

giat dalam belajar. 
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e) Motif 

Motive is an effecive-conaive factor which operates in determining the 

direction of an individual’s behavior to wards an end goal, consiustly 

apprehended or unconsiously”. Motif adalah sesuatu yang mendorong 

siswa untuk belajar. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, 

di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 

baru. Anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap atau matang. 

g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Jika 

siswa sudah memiliki kesiapan dalam belajarnya, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik (Slameto. 2013:55-59). 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi faktor kelelahan jasmani dan 

faktor kelelahan rohani. Faktor kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang 

(Slameto. 2013:59). 
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b. Faktor Ekstern, yaitu faktor yang ada di luar individu. 

1) Faktor Keluarga 

a) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap 

belajarnya. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan 

anaknya, menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

b) Relasi Antaranggota Keluarga 

Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan 

relasi yang baik antara anak dan orang tua, anak dengan saudara, serta 

degan anggota keluarga yang lain. Hubungan yang baik adalah 

hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan 

bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan 

belajar anak. 

c) Suasana Rumah 

Suasana rumah yaitu situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi 

di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Agar anak dapat 

belajar dengan baik perlu diciptakan suasana rumah yang tenang dan 

tenteram. 

d) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, 

juga membutuhkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar akan terpenuhi 

jika keluarga berkecukupan. 
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e) Pengertian Orang Tua 

Orang tua wajib memberi pengertian dan mendorong anak, membantu 

sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. 

f) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi 

sikap anak dalam belajar, maka perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik kepada anak agar mendorong semangat anak untuk belajar 

(Slameto. 2013:60-64). 

2) Faktor Sekolah 

a) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dialalui 

dalam mengajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode 

mengajar harus diusahakan yang tepat, efisien, dan efektif. 

b) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran 

agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan pelajaran itu. 

Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik pula terhadap 

belajar. 

c) Relasi Guru dengan Siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Guru yang 

kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan proses 

belajar mengajar kurang lancar. 
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d) Relasi Siswa dengan Siswa 

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

e) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Seluruh staf sekolah yang mengikuti 

tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin 

pula, selain itu juga memberi pengaruh yang positif terhadap 

belajarnya. 

f) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran yang dipakai guru pada waktu mengajar dipakai pula 

oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang 

lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran 

yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran 

dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih 

maju. 

g) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah, baik pagi, siang, sore, atau malam hari. Memilih waktu 

sekolah yang tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap 

belajar, karena berkaitan dengan konsentrasi untuk berpikir dan 

kondisi badan. 
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h) Standar Pelajaran di atas Ukuran 

Guru dalam menuntun penguasaan materi harus sesuai dengan 

kemampuan siswa masing-masing. Yang terpenting tujuan yang telah 

dirumuskan dapat tercapai. 

i) Keadaan Gedung 

Keadaan gedung harus memadai di dalam setiap kelas karena jumlah 

siswa banyak dan karakteristik siswa bervariasi. 

j) Metode Belajar 

Belajar secara teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan 

meningkatkan hasil belajar 

k) Tugas Rumah 

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, disamping belajar siswa 

perlu melakukan kegiatan lain saat dirumah, maka guru jangan terlalu 

banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah (Slameto. 

2013:64-69). 

3) Faktor Masyarakat 

a) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Pembatasan kegiatan siswa dalam masyarakat diperlukan supaya 

jangan sampai mengganggu belajarnya, pilih kegiatan yang 

mendukung belajar, misal kursus Bahasa Inggris, karangtaruna, 

kelompok diskusi. 
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b) Mass Media 

Perlu adanya bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari pihak 

orang tua dan pendidik, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat 

dalam menggunakan mass media. 

c) Teman Bergaul 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlu diusahakan agar 

siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan 

pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik 

harus cukup bijaksana. 

d) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat 

memberi pengaruh yang positif terhadap anak/siswa sehingga dapat 

belajar sebaik-baiknya (Slameto. 2013:69-72). 

Selain beberapa faktor yang diungkapkan diatas, terdapat bebrapa faktor-

faktor lain yang juga mempengaruhi belajar, meliputi:  

a. Kegiatan belajar 

Belajar memerlukan banyak kegiatan, agar anak memperoleh 

pengalaman guna mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, sikap dan 

nilai, serta pengembangan keterampilan. Pengajaran dianggap efektif jika 

anak bersifat aktif, sedangkan guru bertindak selaku pembimbing. 
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b. Latihan dan ulangan 

Hasil belajar akan menjadi lebih mantap, jika para siswa sering diberikan 

ulangan dan latihan secara kontinu, sistematis, dan terbimbing.  

c. Kepuasan dan kesenangan 

Dorongan belajar akan bertambah besar jika belajar tersebut memberikan 

kepuasan kepada siswa. Kepuasan juga akan tumbuh jika siswa mengetahui 

kemajuan belajarnya, sedangkan kegagalan justru memunculkan rasa frustasi 

yang tidak diharapkan. 

d. Asosiasi dan transfer 

Berbagai pengalaman yang diperoleh, yaitu pengalaman lama dan baru, 

harus diasosiasikan agar menjadi satu kesatuan. Pengalaman dari satu situasi 

perlu diasosiasikan dengan pengalaman dari situasi lain, sehingga 

memudahkan transfer hasil belajar. Berkaitan dengan transfer ini, sering 

dibahas tiga teori berikut: 

1) Teori disiplin formal. Pembentukan berbagai daya pada manusia dapat 

diperkuat melalui latihan akademis. 

2) Teori unsur-unsur yang identik. Transfer terjadi jika di antara dua situasi 

atau kegiatan terdapat unsur-unsur yang bersamaan. 

3) Teori generalisasi. Transfer terjadi jika siswa lelah memiliki pengertian 

atau kesimpulan umum. 
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e. Pengalaman masa lampau dan pengertian 

Berbagai pengalaman dan pengertian yang telah dimiliki siswa akan 

memudahkannya menerima pengalaman baru. Pengalaman dan pengertian 

masa lampau tersebut menjadi dasar serta pengalaman apersepsi. 

f. Kesiapan dan kesediaan belajar 

Faktor kesiapan turut menentukan hasil belajar. Kesiapan di sini 

mengandung arti kesiapan mental, sosial, emosional, dan fisik. Kesiapan akan 

memudahkan para siswa untuk belajar untuk mencapai keberhasilan. 

g. Minat dan usaha 

Kegiatan belajar yang didasari dengan penuh minat akan lebih 

mendorong siswa belajar lebih baik sehingga akan meningkatkan hasil 

belajar. Minat belajar ini akan muncul jika siswa tersebut menyadari kaitan 

hal-hal yang akan dipelajari, atau jika siswa tersebut menyadari kaitan hal-hal 

yang akan dipelajarinya tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pribadinya. 

h. Fisiologis 

Kesehatan dan keeimbangan jasmani siswa perlu mendapat perhatian 

sepenuhnya, karena kondisi fisiologis ini sangat berpengaruh terhadap 

konsentrasi, kegiatan, dan hasil belajar. Keberhasilan atau kegagalan belajar 

banyak ditentukan oleh kondisi fisiologis siswa itu sendiri. Faktor ini pun 

harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. 
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i. Intelegensi atau kecerdasan 

Kemajuan belajar juga ditentukan oleh tingkat perkembangan intelegensi 

siswa seperti cerdas, kurang cerdas, atau lamban. Materi kurikulum harus 

disusun berdasarkan tingkat kecerdasan siswa, sehingga siswa mampu 

menyerap materi tersebut, yang akan memberikan hasil belajar yang memadai 

(Hamalik. 2009:109-111). 

2.1.1.5 Pengertian Pembelajaran 

Kata Pembelajaran adalah terjemahan dari kata berbahasa Inggris learning. 

Pembelajaran adalah dialog interaktif yang merupakan proses organik dan 

konstruktif (Suprijono. 2013:13). Pembelajaran terkait dengan tujuan dan rencana 

kurikulum, yang difokuskan pada persoalan metodologi, seperti teknik mengajar, 

kegiatan implementasi sumber, dan alat pengukuran yang digunakan dalam situasi 

mengajar-belajar yang khusus (Hamalik. 2009:24).  

Berikut ini adalah beberapa definisi pembelajaran yang diungkapkan oleh 

beberapa ahli, yaitu: (Putra. 2013:15-17) 

a. Knowles 

Pembelajaran adalah cara pengorganisasian siswa untuk mencapai tujuan 

penidikan. 

b. Slavin 

Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. 
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c. Woolfolk 

Pembelajaran berlaku apabila suatu pengalaman secara relatif menghasilkan 

perubahan kekal dalam pengetahuan dan tingkah laku. 

d. Crow & Crow 

Pembelajaran adalah pemerolehan tabiat, pengetahuan, dan sikap. 

e. Rahil Mahyuddin 

Pembelajaran ialah perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan 

kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelektual. 

f. Achjar Chalil 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar 

di suatu lingkungan belajar. 

g. Corey 

Pembelajaran ialah suatu proses yang menunjukkan bahwa lingkungan 

seseorang sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingah 

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus. 

h. G.A. Kimble 

Pembelajaran merupakan perubahan kekal secara relatif dalam keupayaan 

kelakuan akibat latihan yang diperkukuh. 

i. Munif Chatib 

Pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah, yakni antara guru sebagai 

pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. 
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j. Dr. Oemar Hamalik 

Pembelajaran ialah suatu kombinasi yang tersusun dari unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa definisi pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses transfer ilmu dari guru kepada siswa di 

suatu lingkungan belajar yang mengarah pada perubahan tingkah laku peserta 

didik. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, keterampilan serta pembentukan 

sikap dan kepercayaan pada peserta didik.  

Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat peserta didik 

belajar, itu terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa yang belajar, di mana 

perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu 

yang relatif lama dan karena adanya usaha. Dengan demikian, dapat diketahui 

bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa 

komponen sebagai berikut:  

a. Peserta didik: seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

b. Guru: seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran 

lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 
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c. Tujuan: pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, 

afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

d. Materi pelajaran: segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. 

e. Metode: cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 

f. Media: bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan inormasi kepada siswa. 

g. Evaluasi: cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan 

hasilnya (Fathurrohman. 2015:20). 

2.1.1.6 Ciri-ciri Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, karena pembelajaran terdiri atas 

unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. Ciri-ciri 

pembelajaran terletak pada adanya unsur-unsur dinamis dalam proses belajar 

siswa, yakni motivasi belajar, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, 

dan kondisi subjek belajar. Semua ciri-ciri tersebut harus diperhatikan dalam 

proses belajar-mengajar.  

a. Motivasi Belajar 

Motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang bersedia dan ingin melakukan 

sesuatu. Apabila tidak suka dengan hal tersebut, maka ia akan berusaha untuk 
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mengelakkan perasaan tidak suka tersebut. Jadi, motivasi bisa dirangsang oleh 

faktor luar, namun motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang. 

Kegiatan belajar sangat lekat hubungannya dengan motivasi. Perubahan suatu 

motivasi akan turut mengubah wujud, bentuk, dan hasil belajar. Ada atau tidaknya 

motivasi seseorang untuk belajar sangat berpengaruh dalam proses aktivitas 

belajar itu sendiri. 

Dalam konteks belajar, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau daya 

penggerak dari dalam diri seseorang yang membuat seseorang memiliki keinginan 

untuk belajar dan mencapai tujuannya. 

b. Bahan Belajar 

Bahan pembelajaran adalah isi dalam pembelajaran. Bahan atau materi 

belajar perlu berorientasi dalam tujuan yang akan dicapai oleh siswa dan 

memperhatikan karakteristiknya agar dapat diminati olehnya. Bahan belajar 

merupakan segala fakta prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

c. Media Belajar 

Istilah “media" berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau penghantar. Media adalah 

perantara atau penghantar pesan dari pegirim ke penerima pesan. 

Asosiasi Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, media adalah bentuk-

bentuk komunikasi, baik yang tercetak maupun audiovisual, serta peralatan-

peralatannya. Dalam hal ini, media hendaknya dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, dan dibaca. 
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Media belajar atau alat bantu belajar merupakan alat-alat yang bisa membantu 

siswa belajar untuk mencapai tujuan belajar. Alat bantu pembelajaran adalah 

semua alat yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, dengan maksud 

menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Apabila pengajaran disampaikan 

dengan bantuan alat-alat menarik, maka siswa akan merasa senang dalam 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

d. Suasana Belajar 

Suasana belajar sangat penting dan akan berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran. Suasana belajar akan berjalan dengan baik, apabila terjadi 

komunikasi dua arah, yaitu antara guru dengan siswa, serta adanya kegairahan dan 

kegembiraan belajar. Jika suasana belajar berlangsung dengan baik, serta isi 

pelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa, maka tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. 

e. Kondisi Subjek Belajar 

Setiap siswa memiliki sifat yang unik dan berbeda, tetapi juga mempunyai 

kesamaan, yaitu langkah-langkah perkembangan dan potensi yang perlu 

diaktualisasi melalui pembelajaran. Dengan kondisi siswa yang demikian, maka 

akan dapat berpengaruh terhadap partisipasinya dalam proses belajar.  

Untuk itu, dalam kegiatan pembelajaran dituntut adanya pastisipasi aktif dari 

siswa, sehingga siswa bertindak sebagai subjek belajar bukan objek belajar, bukan 

guru yang berperan dominan dalam pembelajaran, namun peran guru adalah 

sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing (H.J Gino dalam Putra. 2013:26-

30). 
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2.1.1.7 Prinsip Pembelajaran 

Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk 

mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu 

mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam mewujudkan masyarakat 

belajar. Dalam istilah pembelajaran, guru tetap harus berperan secara optimal, 

demikian juga halnya dengan siswa. Istilah pembelajaran (instruction) 

menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat 

perlakuan guru (Fathurrohman. 2015:20). 

Bruce Well mengemukakan tiga prinsip penting dalam proses 

pembelajaran, yaitu: (1) Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi 

lingkungan yang dapat membentuk atau menguah struktur kognitif siswa; (2) 

Pembelajaran berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. 

(3) Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial 

(Fathurrohman. 2015:21-23). 

Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut (Fathurrohman. 2015:24-29):  

a. Pembelajaran adalah proses berpikir 

Belajar berpikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan 

pengetahuan melalui interaksi antara individu dan lingkungan. Asumsi yang 

mendasari pembelajaran merupakan proses berpikir adalah bahwa pengetahuan itu 

tidak datang dari luar, akan tetapi dibentuk oleh individu itu sendiri dalam struktur 

kognitif yang dimilikinya.  
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b. Proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak 

Pembelajaran adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. 

Otak manusia terdiri dari dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua 

bagian otak tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Pembelajaran berlangsung sepanjang hayat 

Belajar adalah proses yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti dan 

tidak terbatas pada dinding kelas. Prinsip belajar sepanjang hayat sejalan dengan 

empat pilar pendidikan universal seperti yang dirumuskan UNESCO (1996), 

yaitu: learning to know (learning to learn), learning to do, learning to be, dan 

learning to live together. Learning to know atau learning to learn mengandung 

pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada 

produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses 

belajar.  

Learning to do mengandung makna bahwa belajar itu bukan hanya sekadar 

mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi belajar 

untuk berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan 

dalam era persaingan global.  

Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia 

yang “menjadi dirinya sendiri”.  

Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama. Pembelajaran 

bertujuan membentuk masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari 

akan adanya setiap perbedaan pandangan antara individu. 
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2.1.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.2.1 Definisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial pada pendidikan dasar dan menengah di  

Indonesia muncul bersamaan dengan diberlakukannya Kurikulum SD, SMP, dan 

SMA tahun 1975. Ilmu Sosial merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagai 

makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota 

masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Berbeda dengan 

Ilmu Sosial, Studi Sosial atau Socal Studies merupakan bidang pengkajian tentang 

gejala masalah sosial. Tujuan utama Studi Sosial adalah untuk membina warga 

masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapinya 

serta dapat menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan 

ungkapan Barr, Barth, dan Shermis (1978), 

“Social Studies is an integration of Social Sciences and 

Humanities for the purposes of instruction in citizenship education. 

We emphasize ‘integration’ for Social Studies is the only field which 

deliberately attempts to draw upon, in an integrated fashion, the data 

of the Social Sciences and the insights of humanities. We emphazise 

‘citizenship’ for Social Studies, despite the different in orientation 

outlook, purpose, and methods of teachers, is almost universally 

perceived as preparation for citizenship in a democracy”. 

 

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Social 

Studies itu menuntut pengkajian yang terpadu atau terintegrasi; (2) misi utama 

dalam Social Studies untuk membantu mewujudkan good citizenship; (3) sumber 

kajian utama konten Social Studies diambil dari Social Sciences dan Humanities; 

(4) dalam upaya mewujudkan warga negara yang demokratis, terbukanya peluang 



39 
 

 
 

dalam perbedaan orientasi, maupun metode pembelajarannya (Winataputra dan 

Darojat dalam Supardan. 2015:10). 

Jika dilihat dari definisi dan tujuan Social Studies, maka dapat ditegaskan 

bahwa: 

1) Social Studies merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan 

di persekolahan; 

2) Tujuan utama mata pelajaran tersebut adalah membantu mengembangkan 

siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam mewujudkan 

kehidupan yang demokrasi; 

3) Isi pelajaran diambil dan diseleksi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora 

maupun sains; 

4) Pembelajarannya menggunakan cara-cara yang mencerminkan kesadaran 

pribadi kemasyarakatan, pengalaman budaya serta perkembangan pribadi 

siswa (Supardan. 2015:11). 

 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah istilah untuk menamai suatu Bidang 

Studi/Pelajaran, yang mencakup sejumlah ilmu-ilmu sosial yang diorganisir untuk 

program-program pembelajaran di sekolah-sekolah. Social Studies ataupun IPS 

adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan melatih anak 

didik, agar mampu memiliki kemampuan untuk mengenal dan menganalisis suatu 

persoalan dari berbagai sudut pandang secara komprehensif (Supardan. 2015:16-

17). 
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Ilmu Pengetahuan Sosial, yang sering disingkat dengan IPS adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang mendalam  kepada peserta didik, khususnya di 

tingkat dasar dan menengah (Susanto. 2013:137).  

Nilai-nilai yang wajib dikembangkan dalam pendidikan IPS, yaitu: nilai-

nilai edukatif, praktis, teoritis, filsafat, dan kebutuhan. Menurut Forum 

Komunikasi II HISPIPSI Tahun 1991 di Yogyakarta membagi rumusan 

pengertian pendidikan IPS ke dalam dua bagian, yaitu pengertian pendidikan IPS 

menurut versi pendidikan dasar dan menengah, dan pengertian IPS menurut versi 

pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Pertama, menurut versi pendidikan dasar 

dan menengah, pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan 

pendidikan. Kedua, menurut versi di perguruan tinggi, pendidikan IPS adalah 

seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan (Susanto. 2013:139-140). 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya (Susanto. 2014:6). 
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Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan IPS adalah suatu ilmu yang  mempelajari kehidupan manusia dengan 

tujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. 

2.1.2.2 Pembelajaran IPS DI SD 

Pelajaran IPS di SD mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk 

membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik (Susanto. 2014: 7). 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan dasar 

bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut 

(Susanto. 2013:163). 

SKL pada pendidikan sekolah dasar untuk IPS, sesuai petunjuk dari 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, sebagai berikut: 

a. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. 

b. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi di lingkungan sekitarnya. 

c. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan 

kreatif. 

d. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan 

bimbingan guru. 

e. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Menunjukkan gejala alam dan sosial di lingkungan sekitarnya. 

g. Menujukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 
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h. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan Tanah 

Air Indonesia. 

i. Menunukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang (Susanto. 2013:163). 

 

Dari berbagai standar kelulusan tersebut di atas dapat dipahami bahwa 

program pendidikan IPS bertujuan untuk menciptakan lulusan atau siswa yang 

memiliki sikap, etika, kepribadian, serta pengetahuan dan keterampilan yang 

paripurna, yang tidak hanya terampil tangannya saja, tetapi juga lembut hatinya, 

dan cerdas otaknya. 

Pendidikan IPS di sekolah dasar harus memperhaikan kebutuhan anak 

yang berada pada usia berkisar antara 6-7 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Masa 

usia ini, menurut Piaget (1963) berada dalam pekembangan kemampuan 

intelektual/kognitifnya pada tingkatan konkret operasional, mereka memandang 

dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan menganggap tahun yang akan datang 

sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan ialah masa sekarang 

(konkret), dan bukan masa depan yang belum bisa mereka pahami (abstrak). 

Padahal, bahan materi pendidikan IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat 

abstrak. Konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuiy), arah mata 

angin, lingkungan, ritual agama, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, 

permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam program 

studi IPS harus diajarkan kepada siswa sekolah dasar tersebut. 
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Oleh karena iu, berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji untuk 

memungkinkan konsep-konsep abstrak itu dipahami anak. Bruner (1978) 

memberikan pemecahan berbentuk jembatan bailey untuk mengkonkretkan yang 

abstrak itu dengan enactive, iconic, dan symbolic, melalui percontohan dengan 

gerak tubuh, gambar, bagan, peta, grafik, lambang, keterangan lanjut atau 

elaborasi dalam kata-kata yang dapat dipahami siswa. Itulah sebabnya pendidikan 

IPS di sekolah dasar bergerak dari yang konkret menuju ke yang abstrak dengan 

mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas (expanding 

environment approach) dan pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah 

kepada yang sukar, dari yang sempit menjadi lebih luas dari yang dekat menuju ke 

yang jauh, dan seerusnya (Susanto. 2013:152-153).  

2.1.2.3 Tujuan Pembelajaran IPS di SD 

Pendidikan IPS sebagai bidang studi yang diberikan pada jenjang 

pendidikan di lingkungan persekolahan, bukan hanya memberikan bekal 

pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan 

dalam kehidupan peserta didik di masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai 

karakteristik. Tujuan pendidikan ilmu sosial dikembangkan atas dasar pemikiran 

bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial dikembangkan atas dasar pemikiran suatu 

disiplin ilmu, sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan 

institusional menjadi landasan pemikiran mengenai tujuan pendidikan ilmu 

nasional. Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, 
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dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat (Susanto. 2013:144-145). 

Secara khusus, tujuan IPS di sekolah dapat dikelompokkan menjadi empat 

komponen, sebagaimana dikemukakan oleh Chapin & Messick (1992), yaitu: (1) 

memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang; 

(2) menolong siswa untuk untuk mengembangkan keterampilan untuk mencari 

dan mengolah atau memproses informasi; (3) menolong siswa untuk 

mengembangkan nilai/sikap demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat; dan (4) 

menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam kehidupan 

sosial (Susanto. 2013:147). 

Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat 

memerikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal maupun 

global sehingga mampu hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, skolah dasar sebagai lembaga formal dapat 

mengembangkan dan melatih potensi diri siswa yang mampu melahirkan manusia 

yang andal, baik dalam bidang akademik maupun dalam aspek moralnya. 

Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan kurikulum sekolah 

dasar 1994, juga berorientasi kepada kepentingan siswa, ilmu, dan sosial 

(masyarakat). Tujuan pembelajaran IPS yang tercantum dalam kurikulum, adalah 

agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan 

pendidikan IPS bukan hanya sekedar membekali siswa dengan berbagai informasi 
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yang bersifat hafalan (kognitif) saja, akan tetapi IPS harus mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir, agar siswa mampu mengkaji berbagai 

kenyataan sosial beserta permasalahannya (Susanto, 2013:148-149). 

Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar menurut Munir (1997), sebagai 

berikut: 

a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupan kelak di masyarakat. 

b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, 

dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat 

c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama 

warga masyarakat dan bidang keilmuan serta bidang keahlian. 

d. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

keterampilan keilmuan terhadap pemanfaatan lingungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut. 

e. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan 

dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi (Susanto. 2013:151). 

2.1.3 Hakikat Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran merupakan suatu prosedur yang menjadi acuan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran mengarah pada suatu 

pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungan,  
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dan sistem pegelolaannya, sehingga model pembelajaran mempunyai makna yang 

lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode atau prosedur.  

Model pembelajaran adalah suatu rencana yang berpijakdari teori psikologi 

yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Fathurrohman. 2015:30). 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya 

(Rusman. 2014:133). 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yaitu (Hamruni. 

2012:5): 

1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; 2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta 

didik belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai); 3) tingkah laku 

pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil; 4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai.  

 

Model pembelajaran memiliki makna yang lebih luas daripada strategi, 

metode, atau prosedur. Model-model pembelajaran memiliki atribut yang tidak 

dimiliki berbagai strategi dan metode yang spesifik. Arends mengemukakan 

bahwa term model pembelajaran mempunyai empat atribut yang tidak dimiliki 

term strategi dan metode pembelajaran secara spesifik, yakni: 1) rasional teoritis 

yang koheren, yang dibuat secara eksplisit oleh pencipta atau pengembang model; 

2) pandangan tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar; 3) perilaku 

mengajar yang diperlukan yang membuat model bekerja; 4) struktur ruang kelas 

yang dibutuhkan (Fathurrohman. 2015:31) 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu prosedur sistematis sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar yang biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip 

atau teori pengetahuan, dan merupakan bentuk pembelajaran yang 

menggambarkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir.  

 

Model pembelajaran memiliki kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur 

kebaikan model pembelajaran tersebut. Nieveen mengemukakan bahwa model 

pembelajaran dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut 

(Fathurrohman. 2015:31):  

a. sahih (valid), yaitu apakah model yang dikembangkan didasarkan pada 

rasional teoritis yang kuat, dan apakah terdapat koherensi internal;  

b. praktis, hal ini diuji oleh para ahli dan praktisi yang menyatakan bahwa 

model yang dikembangkan dapat dterapkan; 

c. efektif, yaitu para ahli pengembang model berdasarkan pengalamannya 

menyatakan bahwa model tersebut efektif. 

 

Seiring berkembangnya zaman, model pembelajaran pun berkembang 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu, muncul berbagai macam 

variasi model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yang baik adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya keterlibatan intelektual-emosional peserta didik melalui kegiatan 

mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. 

b. Adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama 

pelaksanaan model pembelajaran. 
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c. Guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator 

kegiatan belajar peserta didik. 

d. Penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran. (Fathurrohman. 

2015:31) 

2.1.3.1 Model Pembelajaran Mind Maping 

Model Pembelajaran Mind Mapping merupakan tipe model pembelajaran 

alternatif yang berpijak dari pendekatan student centered. Model pembelajaran ini 

mengutamakan pada partisipasi aktif siswa dalam pemahaman konsep dari suatu 

materi pelajaran. Partisipasi aktif siswa dalam model ini terkait dengan penciptaan 

peta pikiran yang kreatif dan berwarna. 

a. Pengertian Mind Mapping 

Mind map (peta pikiran) dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya 

dalam bentuk diagram radial-hierarkis non-linear. Mind map pada umumnya 

menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral, dalam bentuk kata 

kunci, gambar (simbol), dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan 

diingat secara cepat dan efisien (Fathurrohman. 2015:206). 

Silberman mengemukankan bahwa mind mapping atau pemetaan pikiran 

merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajar untuk menghasilkan gagasan, 

mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Sedangkan menurut 

Hernowo, pemetaan pikiran merupakan cara yang sangat baik untuk menghasilkan 

dan menata gagasan sebelum mulai menulis (Shoimin. 2014:105). Mind mapping 
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merupakan sistem belajar dan berpikir yang mencerminkan secara visual apa yang 

terjadi pada otak saat belajar dan berpikir (Windura. 2013:12). 

Mind map digagas dan dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog 

Inggris. Tony Buzan meyakini bahwa penggunaan mind map tidak hanya mampu 

melejitkan proses memori, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan 

keterampilan menganalisis, dengan mengoptimalkan fungsi belahan otak. Mind 

map dapat mengubah informasi menjadi pengetahuan, wawasan, dan tindakan. 

Informasi yang disajikan fokus pada bagian-bagian penting sehingga dapat 

mendorong orang untuk mengeksplorasi dan mengelaborasinya lebih jauh 

(Fathurrohman. 2015:206). 

Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak 

dan mengambil informasi ke luar otak. Mind map adalah cara mencatat yang 

kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran (Buzan. 

2013:4). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Mind Mapping merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang 

memanfaatkan otak untuk mengasosiasi pengetahuan menjadi sebuah gagasan 

berupa gambar atau peta pikiran yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas 

siswa dalam menghasilkan suatu catatan yang unik dibandingkan dengan catatan 

pada umumnya.   

Mengikuti ikhtisar pola kerja mind maple, mind map terdiri atas tiga 

komponen utama yaitu (Silberman dalam Fathurrohman. 2015:206):  

1) Topik Sentral: pokok atau fokus pikiran/isu yang hendak dikembangkan, 

dan diletakkan sebagi “pohon”. 
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2) Topik Utama: level pikiran lapis kedua sebagai bagian dari Topik Sentral 

dan diletakkan sebagai “cabang” yang melingkari “pohon”. 

3) Sub Topik: level pikiran lapis ketiga sebagai bagian dari cabang can 

diletakkan sebagai “ranting” (dan level pikiran lapis berikutnya).  

 

Gambar 2.1 Contoh Mind Mapping 

b. Manfaat Mind Mapping 

Mind map dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat 

personal maupun kolaboratif. Khusus dalam konteks pembelajaran, mind map 

dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami dan memvisualisasikan 

materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Berikut ini adalah beberapa 

manfaat penggunaan mind mapping dalam pembelajaran bagi siswa:  

1) Siswa dapat memetakan apa yang didiskusikan bersama teman-temannya. 

2) Siswa dapat memetakan tentang proses dan hasil observasi yang 

dilakukannya. 

3) Siswa dapat memetakan tentang apa yang dibacanya. 

4) Siswa dapat memetakan tentang apa yang didengarnya. 

5) Siswa dapat memetakan apa yang harus dipresentasikannya di kelas. 
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6) Siswa dapat memetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan 

dengan perencanaan, pelaksanaan maupun hasil belajarnya (Fathurrohman. 

2015:207). 

Dengan mind map, siswa diajak untuk mengkontruksi pengetahuan secara 

kreatif, sesuai dengan apa yang dipahaminya masing-masing, bukan menjiplak 

pengetahuan secara membabi buta. 

Mind map merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita 

menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak 

dilibatkan sejak awal. Dengan Mind map akan memudahkan untuk mengingat 

informasi daripada dengan menggunakan teknik pencatatan tradisional. Mind map 

akan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1) Memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas. 

2) Memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan 

mengetahui ke mana kita akan pergi dan di mana kita berada. 

3) Mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat. 

4) Mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan 

terobosan kreatif baru.  

5) Menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat (Buzan. 2013:5). 

 

Peta pikiran atau Mind Map dapat mempermudah proses pengulasan materi 

menjadi lebih cepat karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

memahami kembali isi Mind Map. Manfaat Mind Map: Fleksibel, dapat 
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memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, menyenangkan (DePorter. 

2000: 172). 

Mind map memiliki manfaat yang beraneka ragam. Selain manfaat-manfaat 

yang telah disebutkan di atas, Mickael Michalko menyebutkan bahwa mind map 

dapat bermanfaat untuk: 

1) Mengaktikan seluruh otak; 

2) membereskan akal dari kekusutan mental; 

3) memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan; 

4) membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang 

saling terpisah; 

5) memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian; 

6) memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita 

membandingkannya; dan 

7) mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang 

membantu mengalihkan informasi tentangnya dari ingatan jangka pendek ke 

ingatan jangka panjang (Buzan. 2013:6). 

c. Cara Kerja Otak dalam Pembuatan Mind Mapping 

Otak manusia adalah massa protoplasma yang paling kompleks yang pernah 

dikenal di alam semesta ini. Inilah satu-satunya organ yang sangat berkembang 

sehingga dapat mempelajari dirinya sendiri. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat 

dan lingkungan yang menimbulkan rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap 

aktif dan reaktif selama lebih dari seratus tahun (DePorter. 2000:26). Otak terdiri 
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atas beberapa bagian, dan setiap bagian pada otak mengendalikan fungsi yang 

berbeda-beda. Berikut ini adalah fungsi dari bagian-bagian otak: 

1) Batang otak, mengendalikan fungsi-fungsi penyangga kehidupan misalnya 

pernapasan dan laju denyut jantung. 

2) Serebelum atau otak kecil, mengendalikan gerakan tubuh dalam ruang dan 

menyimpan ingatan untuk respons-respons dasar yang dipelajari. 

3) Sistem limbik, yang poisinya sedikit lebih ke depan dan terdiri atas talamus 

dan ganglia basal atau otak tengah. Sistem limbik penting bagi pembelajaran 

dan ingatan jangka pendek tetapi juga menjaga homeostatis di dalam tubuh 

(tekanan darah, suhu tubuh, dan kadar gula darah). 

4) Serebrum, atau korteks serebral, membungkus seluruh otak dan posisinya 

berada di depan. Serebrum bertanggung jawab atas berbagai keterampilan 

termasuk ingatan, komunikasi, pembuatan keputusan, dan kreativitas. 

Serebrum adalah bagian terakhir otak yang berkembang, dan adalah bagian 

yang memungkinkan kita membuat mind map (Buzan. 2013:41-42). 

Tiga bagian otak dibagi menjadi belahan kanan dan kiri, yang lebih dikenal 

dengan “otak kanan” dan “otak kiri”. Masing-masing belahan otak bertanggung 

jawab terhadap cara berpikir, dan masing-masing mempunyai spesialisasi dalam 

kemampuan-kemampuan tertentu. Poses berpikir otak kiri bersifat logis, 

sekuensial, linear, dan rasional. Otak kiri mampu melakukan penafsiran abstrak 

dan simbolis. Cara berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas teratur ekspresi verbal, 

menulis, membaca, asosiasi auditorial, menempatkan detail dan fakta, fonetik, 

serta simbolisme (DePorter 2000:36). Cara berpikir otak kanan bersifat acak, tidak 



54 
 

 
 

teratur, intuitif, dan holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk 

mengetahui yang bersifat nonverbal, seperti perasaan dan emosi, kesadaran yang 

berkenaan dengan perasaan (merasakan kehadiran suatu benda atau orang), 

kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan pola, musik, seni, kepekaan warna, 

kreativitas dan visualisasi (DePorter. 2000:38). Sedangkan Tony Buzan 

menyatakan tugas otak kanan antara lain irama, kesadaran ruang, imajinasi, 

melamun warna, dimensi, dan tugas-tugas yang membutuhkan kesadaran holistik 

atau gambaran keseluruhan. Tugas-tugas otak kiri termasuk kata-kata, logika, 

angka, urutan, daftar, dan analisis (Buzan. 2013:48). 

Mind map adalah alat yang penuh daya dan ramah otak. mind map melibatkan 

kedua sisi otak karena mind map menggunakan gambar, warna, dan imajinasi 

(wilayah otak kanan) bersamaan dengan kata, angka, dan logika (wilayah otak 

kiri). Pembuatan mind map mendorong pemikiran sinergis, cara cabang tumbuh 

ke luar untuk membentuk anak-anak cabang lain mendorong untuk menciptakan 

lebih banyak ide dari setiap pikiran yang ditambahkan ke mind map. Semua 

gagasan dalam mind map saling berkaitan, Mind Map membantu otak membuat 

lompatan pengertian dan imajinasi besar melalui asosiasi (Buzan. 2013:60). 

Mind mapping merupakan sebuah peta atau gambar dari pikiran pembuat 

mind mapping, dengan demikian mind mapping bekerja sesuai dengan bahasa 

alami dan dibuat secara unik, karena setiap mind mapping pasti berbeda 

(Windura. 2013:30).   
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d. Langkah Pembuatan Mind Map 

Dalam membuat mind map terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti agar 

mind map yang dibuat dapat menggambarkan suatu konsep pemikiran dengan 

tepat. Dalam menyusun mind map sebaiknya sesuai dengan prosedur agar mind 

map tersebut mudah diapahami saat dibaca. 

Beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman dalam menyusun mind map 

adalah:  

1) Mulai dari tengah untuk menentukan Topik Sentral (menentukan “pohon”), 

dibuat dalam kertas kosong bentuk landscape, disertai gambar berwarna. 

2) Tentukan Topik Utama (menentukan “cabang”) sebagai bagian penting dari 

Topik Sentral. 

3) Tentukan Subtopik sebagai “ranting” yang diambil dari Topik Utama. 

4) Secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta 

pikiran Anda. 

5) Sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal (maksimal 2 kata), dengan 

huruf kapital atau huruf kecil. 

6) Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan antara Topik Sentral dengan 

Topik Utama dan Subtopik. Untuk stimulasi visual, gunakan warna dan 

ketebalan yang berbeda untuk masing-masing alur hubungan. 

7) Kembangkan mind map sesuai gaya Anda sendiri. 

8) Untuk memahami suatu teks, Anda terlebih dahulu harus membaca teks 

tersebut untuk memperoleh gambaran mental (mental image) yang 

menyeluruh dan bermakna (Fathurrohman. 2015:206-207). 
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Selain pedoman tersebut, terdapat beberapa langkah pembuatan mind map 

(peta pikiran) yang lain, yaitu:  

1) Tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan 

lingkaran, persegi, atau bentuk lain. 

2) Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau 

gagasan utama. Jumlah cabang-cabangnya akan bervariasi, tergantung dari 

jumlah gagasan atau segmen. Gunakan warna yang berbeda untuk tiap-tiap 

cabang. 

3) Tuliskan kata kunci atau frasa pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan 

untuk detail. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang menyampaikan inti 

sebuah gagasan dan memicu ingatan pembelajar. 

4) Tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan ingatan 

yang lebih baik (DePorter. 2000:156). 

 

Lebih rinci lagi, Tony Buzan penggagas mind mapping mengungkapkan tujuh 

langkah dalam membuat mind map, adalah sebagai berikut:  

1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar, karena memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak untuk 

menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih 

bebas dan alami. 

2) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral, karena sebuah gambar bermakna 

seribu kata dan membantu kita menggunakan imajinasi. Sebuah gambar 
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sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap terfokus, membantu kita 

berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak kita. 

3) Gunakan warna, karena bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. 

Warna membuat mind map lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran 

kreatif, dan menyenangkan.  

4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-

cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. Hal 

tersebut dimaksudkan agar otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang 

mengaitkan dua (atau tiga, atau empat) hal sekaligus. Bila kita 

menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan 

mengingat. Perhubungan cabang-cabang utama akan menciptakan dan 

menetapkan struktur dasar atau arsitektur pikiran kita. Ini serupa dengan cara 

pohon mengaitkan cabang-cabangnya yang menyebar dari batang utama. Jika 

ada celah-celah kecil di antara batang sentral dengan cabang-cabang 

utamanya atau di antara cabang-cabang utama dengan cabang dan ranting 

yang lebih kecil, alam tidak akan bekerja dengan baik. 

5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus, karena garis lurus 

akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organis, 

seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena kata kunci tunggal 

memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map. Setiap kata 

tunggal atau gambar adalah seperti pengganda, menghasilkan sederet asosiasi 

dan hubungannya sendiri. Bila kita menggunakan kata tunggal, setiap kata ini 
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akan lebih bebas dan karenanya lebih bisa memicu ide dan pikiran baru. 

Kalimat atau ungkapan cenderung menghambat efek pemicu ini. mind map 

yang memiliki lebih banyak kata kunci seperti tangan yang semua sendi 

jarinya bekerja. Mind map yang memiliki kalimat atau ungkapan adalah 

seperti tangan yang semua jarinya diikat oleh belat kaku. 

7) Gunakan gambar, karena seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna 

seribu kata. Jadi bila kita hanya mempunyai 10 gambar di dalam mind map 

kita, mind map kita sudah setara dengan 10.000 kata catatan (Buzan. 2013:15-

16). 

e. Unsur Model Pembelajaran Mind Mapping 

Suatu prosedur pembelajaran dapat dikatakan sebagai model pembelajaran 

apabila memuat beberapa unsur. Model pembelajaran Mind Mapping adalah 

model pemelajaran yang mempelajari konsep atau teknik mengingat sesuatu 

dengan bantuan mind map (menggunakan peta konsep, pencatatan materi belajar 

dituangkan dalam bentuk diagram yang memuat simbol, kode, gambar, dan warna 

yang saling berhubungan) sehingga kedua bagian otak manusia dapat digunakan 

secara maksimal (Lestari dan Yudhanegara. 2015:76). Unsur model pembelajaran 

Mind Mapping adalah sebagai berikut: 

1) Sintak  

Sintak model pembelajaran merupakan suatu langkah-langkah yang menjadi 

pedoman ketika melaksanakan model pembelajaran dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran Mind Mapping memiliki langkah-langkah 

yang diungkapkan oleh berbagai sumber. 
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Langkah-langkah model Mind Mapping:  

a) Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b) Guru menyampaikan materi pelajaran. 

c) Membentuk kelompok dengan anggota 2-3 orang. 

d) Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat poin-poin penting dari materi 

yang disampaikan. 

e) Tiap kelompok menyajikan kembali materi yang telah disampaikan guru 

dalam bentuk peta konsep (mind map) berupa bagan atau diagram. 

f) Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan peta konsep yang dibuat 

(Lestari dan Yudhanegara. 2015:76). 

Zaenal Aqib juga mengungkapkan langkah-langkah model pembelajaran 

Mind Mapping sebagai berikut: 

a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b) Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, 

sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. 

c) Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang, 

d) Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. 

e) Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil 

diskusinya,guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan 

guru. 

f) Dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru 

memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan guru. (Aqib. 2013:23) 
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Selain beberapa penadpat di atas, teknik model pembelajaran Mind Mapping 

meliputi: 

a) Pertama kali, guru harus menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b) Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 

c) Untuk mengetahui daya tangkap siswa, bentuklah kelompok berpasangan. 

d) Tunjuk salah satu siswa berpasangan itu untuk menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-

catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu juga kelompok lain. 

e) Menugaskan siswa secara bergiliran atau bisa juga dengan cara diacak 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya. 

f) Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang telah didiskusikan. 

g) Dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan (Kurniasih. 2015:54). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Mind Mapping pada penelitian ini antara lain:  

a) guru membuka pelajaran; 

b) guru menyampaikan apersepsi, motivasi, dan kompetensi yang akan dicapai; 

c) guru menyampaikan materi dan menjelaskan cara membuat mind map; 

d) siswa membuat catatan kecil berdasarkan materi yang disampaikan guru;  

e) siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok; 

f) siswa berbagi dan berdiskusi tentang catatan yang telah dibuat; 

g) tiap kelompok membuat mind map sesuai kreativitas masing-masing; 

h) setelah selesai, guru menunjuk perwakilan kelompok mempresentasikan mind 

mapping yang telah dibuat; dan kelompok lain menanggapi 
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i) guru memberi umpan balik dan mengulas materi yang telah didiskusikan, 

kemudian bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran; 

j) guru menutup pelajaran. 

2) Sistem Sosial 

Model pembelajaran Mind Mapping berinduk pada model pembelajaran 

quantum. Model pembelajaran quantum mengubah suasana belajar sehingga 

menggairahkan. Komponen utama dalam membangun suasana belajar yang bagus 

adalah niat, hubungan, kegembiraan dan ketakjuban, pengambilan resiko, rasa 

saling memiliki dan keteladanan. 

3) Prinsip Reaksi 

Guru membangun ikatan emosional dengan siswa, dengan menciptakan 

kesenangan dalam belajar, menjalin hubungan, dan menyingkirkan segala 

ancaman dalam proses pembelajaran. 

4) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional dari model pembelajaran quantum teaching antara lain: 

peningkatan motivasi belajar siswa, peningkatan hasil belajar siswa. 

Sedangkan dampak pengiring dari model pembelajaran quantum teaching 

antara lain: menimbulkan kerja sama antara guru dengan siswa dan antara siswa 

dengan siswa lainnya sehinnga meningkatkan hubungan dan kepercayaan dalam 

pembelajaran, siswa berani mengungkapkan pendapat di muka umum, serta siswa 

belajar menerima pendapat orang lain. 
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5) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk membuat siswa lebih 

bersemangat dalam kegiatan belajar dapat dilakukan dengan mengubah 

lingkungan belajar yang semula membosankan menjadi lingkungan belajar 

yang mendukung siswa lebih aktif dalam belajar. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran adalah dengan 

menggunakan alat bantu atau media, penataan bangku, menghadirkan musik, 

atau menghadirkan benda kongkrit sesuai materi yang dipelajari. 

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Model pembelajaran Mind Mapping merupakan model pembelajaran yang 

menuntut keaktifan siswa, juga dapat mengembangkan imajinasi siswa dalam 

penyusunan Mind Mapping. Model pembelajaran Mind Mapping memiliki 

kelebihan ketika diterapkan dalam suatu pembelajaran, namun juga memiliki 

beberapa kelemahan. 

1) Kelebihan model pembelajaran Mind Mapping  

Cara ini cepat, teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang 

muncul dalam pemikiran, proses menggambar diagram bisa memunculkan 

ide-ide yang lain,  diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk 

menulis (Shoimin. 2014:107).  

Model ini terbilang cukup cepat dalam menyelesaikan persoalan dan cepat 

dimengerti, mind mapping terbukti dapat digunakan untuk mengorganisasikan 

ide-ide yang muncul dalam pemikiran, proses mengambar diagram dapat 
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memunculkan ide-ide yang lain, diagram yang sudah terbentuk dapat menjadi 

panduan untuk menulis (Kurniasih. 2015:54). 

2) Kekurangan model pembelajaran Mind Mapping (Shoimin. 2014:107) 

a) Hanya siswa yang aktif yang terlibat 

b) Tidak seluruh murid belajar 

c) Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan 

Solusi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kekurangan model 

pembelajaran Mind Mapping, yaitu: (1) membiasakan semua siswa terlibat aktif 

dalam membuat peta pikiran dengan cara memberikan pembagian tugas pada 

setiap kelompok; (2) memotivasi semua siswa untuk ikut belajar; (3) 

membiasakan siswa belajar suatu materi dengan konsep, bukan dengan menghafal 

materi dari kata per kata, dan menyarankan siswa untuk memberikan gambar atau 

simbol pada Mind Mapping agar dapat dengan mudah mengingat detail informasi 

dari poin-poin materi yang ada pada cabang-cabang Mind Mapping. 

2.1.3.2 Model Pembelajaran Direct Instruction 

Model pembelajaran langsung merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan dari teori pembelajaran 

behavioristik. Model pembelajaran Direct Instruction merupakan suatu model 

pembelajaran yang bersifat teacher center. 

a. Pengertian Model Pembelajaran Direct Instruction 

Direct Instruction atau pengajaran langsung dilandasi oleh teori belajar 

behavioristik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam model ini adalah 

teacher centered approach, yang mana guru menyajikan materi/mentransfer 
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informasi secara langsung dan terstruktur dengan menggunakan metode ceramah, 

ekspositori, tanya jawab, presentasi/demonstrasi yang dilakukan oleh guru 

(Lestari dan Yudhanegara. 2015:37). 

Dalam menerapkan model pengajaran langsung, guru harus 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan kepada 

siswa secara langkah demi langkah. Pembahasan materi tentang metode 

pengajaran langsung memfokuskan pada pendekatan mengajar yang dapat 

membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang 

dapat diajarkan selangkah demi selangkah.  

Model pembelajaran langsung merupakan suatu model pendekatan mengajar 

yang dapat membantu siswa di dalam mempelajari dan menguasai keterampilan 

dasar serta memperoleh informasi selangkah-selangkah. Keterampilan dasar yang 

dimaksud dapat berupa aspek kognitif maupun psikomotorik, dan juga informasi 

lainnya yang merupakan landasan untuk membangun hasil belajar yang lebih 

kompleks. Dalam model pembelajaran langsung dibutuhkan keaktifan, kelihaian, 

keterampilan dan kreativitas guru tanpa menghilangkan peran siswa sebagai 

peserta didik (Fathurrohman. 2015: 166-167). 

Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang 

khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang 

diajarkan dengan pola kegiatan bertahap (Shoimin. 2014:82). 
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Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Direct Instruction merupakan 

suatu model pembelajaran yang berpusat pada guru dengan proses transfer 

pengetahuan dilakukan selangkah demi selangkah.  

Ciri-ciri dari model pembelajaran pengajaran langsung adalah sebagai 

berikut: (Trianto dalam Fathurrohman. 2015:169) 

1) Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk 

prosedur penilaian belajar. 

2) Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. 

3) Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar 

kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. 

Pengajaran langsung dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau 

praktik. Pengajaran langsung digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang 

ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa (Fathurrohman. 2015:169). 

b. Unsur Model Pembelajaran Direct Instruction 

1) Sintak 

Langkah-langkah pembelajaran model pengajaran langsung pada dasarnya 

mengikuti pola-pola pembelajaran secara umum. Meliputi tahapan-tahapan 

sebagai berikut: (Trianto dalam Fathurrohman. 2015:173-175) 

a) Menyiapkan dan memotivasi siswa 

Tujuan langkah awal ini untuk menarik dan memusatkan perhatian siswa, 

serta memotivasi mereka untuk berperan serta dalam pelajaran itu. 

b) Menyampaikan tujuan 
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Siswa perlu mengetahui dengan jelas, mengapa mereka berpartisipasi dalam 

suatu pelajaran tertentu, dan mereka perlu mengetahui apa yang harus dapat 

mereka lakukan setelah selesai berperan serta dalam pelajaran. 

c) Presentasi dan demonstrasi 

Guru melaksanakan presentasi atau demonstrasi pengetahuan dan 

keterampilan. Kunci keberhasilan kegiatan demonstrasi ialah tingkat kejelasan 

demonstrasi informasi yang dilakukan dan mengikuti pola-pola demonstrasi 

yang efektif. 

d) Mencapai kejelasan 

Hasil-hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan guru 

untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada siswa, 

mempunyai dampak yang positif terhadap proses belajar mengajar. 

e) Melakukan demonstrasi 

Pengajaran langsung berpegang teguh pada asumsi bahwa sebagian besar yang 

dipelajari (hasil belajar) berasal dari mengamati orang lain. Belajar dengan 

meniru tingkah laku orang lain dapat menghemat waktu, menghindari siswa 

dari belajar melalui trial and error. 

f) Mencapai pemahaman dan penguasaan 

Untuk menjamin agar siswa akan mengamati tingkah laku yang benar dan 

bukan sebaliknya, guru perlu benar-benar memerhatikan apa yang terjadi pada 

setiap tahap demonstrasi, guru juga perlu berupaya agar segala sesuatu yang 

didemonstrasikan juga benar. 

g) Berlatih  
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Agar dapat mendemonstrasikan sesuatu dengan benar diperlukan latihan yang 

intensif dan memerhatikan aspek-aspek penting dari keterampilan atau konsep 

yang didemonstrasikan. 

h) Memberikan latihan terbimbing 

Salah satu tahap penting dalam pengajaran langsung ialah cara guru 

mempersiapkan dan melaksanakan “pelatihan terbimbing”. Keterlibatan siswa 

secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar 

berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan siswa menerapan konsep atau 

keterampilan pada situasi baru. 

i) Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

Tahap ini juga disebut tahap resitasi, yaitu guru memberikan beberapa 

pertanyaan lisan atau tertulis kepada siswa dan guru memberi respons 

terhadap jawaban siswa. Kegiatan ini merupakan aspek penting dalam 

pengajaran langsung karena tanpa mengetahui hasilnya, latihan tidak banyak 

memberikan manfaat bagi pembelajaran. Berbagai cara yang dapat dilakukan 

oleh guru dalam melakukan resitasi, misalnya umpan balik secara lisan, 

umpan balik tertulis, dan umpan balik komentar tertulis. 

j) Memberikan kesempatan latihan mandiri 

Pada tahap ini, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan 

keterampilan yang baru saja diperoleh secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan 

secara pribadi di rumah atau di luar jam pelajaran. 

Sintaks model pembelajaran langsung disajikan dalam lima tahap sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 

Tahapan Direct Instruction 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Orientasi 

Guru memberikan kerangka pelajaran dan rientasi 

terhadap materi pealajaran. Kegiatan yang 

dilakukan pada fase ini meliputi kegiatan 

pendahuluan, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

dan memotivasi siswa. 

Fase 2 

Presentasi/ Demonstrasi 

Guru menyajikan materi pelajaran, baik berupa 

konsep maupun keterampilan. Kegiatan pada fase 

ini meliputi: penyajian materi, pemberian contoh 

konsep, pemodelan/peragaan keterampilan. 

Fase 3 

Latihan Terstruktur 

Guru melakukan penguatan dengan memberikan 

contoh pengerjaan latihan soal yang terstruktur. 

Fase 4 

Latihan Terbimbing 

Guru memberikan soal-sal latihan dan 

melaksanakan bimbingan dengan memonitor proses 

pengerjaan soal yang dilakukan siswa.  

Fase 5 

Latihan Mandiri 

Guru memberikan kesempatan kesempatan kepada 

siswa untuk terus berlatih, baik konsep maupun 

keterampilan secara mandiri dengan tugas-tugas 

individual. 

     Sumber: Lestari dan Yudhanegara. 2015:38 
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2) Sistem Sosial 

Sistem sosial dalam model pembelajaran Direct Instruction sangat terstruktur 

(Joyce dan Weil. 1996: 351). Sistem sosial dalam model pembelajaran Direct 

Instruction terstruktur dengan baik karena penerapan model ini membuat guru 

menuntun siswa melalui contoh dan langkah-langkah didalamnya, pada model ini 

guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan 

mereka sendiri dan keterampilan baru ketika belajar. Dalam pembelajaran siswa 

saling bekerja sama  menyelesaikan permasalahan dengan bimbingan guru. 

3) Prinsip Reaksi 

Prinsip-prinsip reaksi diatur oleh kebutuhan untuk menyediakan pengetahuan 

tentang hasil, membantu siswa mengukur kemampuan sendiri dan memberikan 

penguatan. Sistem pendukung meliputi tugas-tugas belajar, kadang-kadang 

penataan rumit seperti dikembangkan oleh masing masing individu ditentukan 

oleh instruksi tim (Joyce dan Weil. 1972: 351). Dalam model pembelajaran Direct 

Instruction, guru berperan sebagai pembimbing dan pengarah.Guru 

menyampaikan informasi berupa materi kepada siswa, kemudian siswa menerima 

informasi yang diberikan oleh guru. 

4) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Sebagaimana nama model ini adalah model pembelajaran “langsung”, hal 

tersebut mendekati konten akademis secara sistematis. Desainnya dibentuk untuk 

menghasilkan dan mempertahankan motivasi melalui pengulangan dan penguatan. 

Melalui keberhasilan dan umpan balik positif, mencoba untuk meningkatkan 

harga diri (Joyce dan Weil. 1972:351). 
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5) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung pada model pembelajaran Direct Instruction meliputi 

rangkaian pemberian tugas, media atau alat peraga seperti gambar, power point, 

serta lembar kerja siswa. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Direct Instruction 

Model pembelajaran Direct Instruction merupakan model pembelajaran yang 

kegiatannya berpusat pada guru. Guru bertindak sebagai subyek belajar. Model 

Pembelajaran Instruksi Langsung memiliki kelebihan ketika diterapkan dalam 

suatu pembelajaran, namun juga memiliki beberapa kelemahan. 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Langsung 

Berikut ini adalah kelebihan dari model pembelajaran langsung: 

(Fathurrohman. 2015:176-178) 

a) Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan 

urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat 

mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 

b) Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. 

c) Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-

kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat 

diungkapkan. 

d) Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan 

pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. 
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e) Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi 

rendah. 

f) Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam 

waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh 

siswa. 

g) Memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai 

mata pelajaran (melalui presentasi yang antusias) yang dapat merangsang 

ketertarikan dan antusiasme siswa. 

h) Ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak 

memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi. 

i) Secara umum, ceramah adalah cara yang paling memungkinkan untuk 

menciptakan lingkungan yang tidak mengancam dan bebas stres bagi 

siswa. Para siswa yang pemalu, tidak percaya diri, dan tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup tidak merasa dipaksa, berpartisipasi, dan 

dipermalukan. 

j) Model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun model 

pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Guru dapat menunjukkan 

bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, bagaimana informasi 

dianalisis, dan bagaimana suatu pengetahuan dihasilkan. 

k) Pengajaran yang eksplisit membekali siswa dengan “cara-cara disipliner 

dalam memandang dunia dengan menggunakan perspektif-perspektif 
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alternatif” yang menyadarkan siswa akan keterbatasan perspektif yang 

inheren dalam pemikiran sehari-hari. 

l) Model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan mendengar 

(misal, ceramah) dan mengamati (misal, demonstrasi) dapat membantu 

siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. 

m) Ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan pengetahuan yang tidak 

tersedia secara langsung bagi siswa, termasuk contoh-contoh yang relevan 

dan hasil-hasil penelitian terkini. 

n) Model pembelajaran langsung (terutama demonstrasi) dapat memberi 

siswa tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan yang terdapat di 

antara teori (yang seharusnya terjadi) dan observasi (kenyataan yang 

mereka lihat). 

o) Demonstrasi memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi pada hasil-hasil 

dari suatu tugas dan bukan teknik-teknik dalam menghasilkannya. Hal ini 

penting terutama jika siswa tidak memiliki kepercayaan diri atau 

keterampilan dalam melakukan tugas tersebut. 

p) Siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap berprestasi 

apabila model pembelajaran langsung digunakan secara efektif. 

q) Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi guru 

sehingga guru dapat terus menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. 

2) Kekurangan Model Pembelajaran Langsung  

Kekurangan dari model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut: 

(Fathurrohman. 2015: 178-179) 
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a) Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk 

mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, 

dan mencatat. Oleh karena tidak semua siswa memiliki keterampilan daam 

hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. 

b) Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan 

dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan 

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 

c) Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara 

aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

interpersonal mereka. 

d) Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi 

pembelajaran ini bergantung pada citra guru. Jika guru tidak tampak siap, 

berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur siswa dapat menjadi 

bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. 

e) Terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali 

guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, yang menjadi karakteristik 

model pembelajaran langsung, dapat berdampak negatif terhadap 

kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. 

f) Model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi 

guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran 

yang buruk pula dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan 

guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. 
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g) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, model 

pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberi siswa kesempatan 

yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang 

disampaikan. 

h) Model pembelajaran langsung memberi siswa cara pandang guru 

mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis, yang tidak selalu dapat 

dipahami atau dikuasai oleh siswa. Siswa memiliki sedikit kesempatan 

untuk mendebat cara pandang ini. 

i) Jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, siswa 

akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat 

sedikit isi materi yang disampaikan. 

j) Jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran langsung akan 

membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu mereka semua 

yang perlu diketahui. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab 

mengenai pembelajaran mereka sendiri. 

k) Karena model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu 

arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman 

siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham atau salah paham. 

l) Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. 

Sayangnya, banyak siswa bukanlah pengamat yang baik sehingga dapat 

melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. 
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2.1.3.3 Perbandingan Model Pembelajaran Mind Mapping dan Model 

Pembelajaran Direct Instruction 

Secara teori, model pembelajaran Mind Mapping lebih unggul 

dibandingkan dengan model pembelajaran Direct Instruction. Model 

pembelajaran Mind Mapping dapat membuat siswa lebih cepat memahami materi 

pelajaran yang diajarkan karena siswa mencatat dengan model mind map. 

Model pembelajaran Mind Mapping lebih unggul karena dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam mengorganisasikan ide yang muncul dalam 

pikirannya ketika membuat mind map dari materi yang  dijelaskan oleh guru, 

sedangkan model pembelajaran Direct Instruction tidak dapat mengembangkan 

kreativitas siswa karena siswa lebih banyak belajar dari mendengarkan penjelasan 

guru dan tidak membuat suatu catatan yang kreatif. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Aktivitas yang dilakukan manusia selalu membuahkan hasil, begitu pula 

dengan aktivitas belajar. Keberhasilan suatu aktivitas belajar dapat diukur melalui 

hasil belajar. 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan (Suprijono. 2013:5). 

Pengertian yang lain mengungkapkan bahwa, hasil belajar adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar (Susanto. 

2013:5). 
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Merujuk pada pemikiran Gagne, hasil dapat berupa hal-hal sebagai 

berikut: (Thobroni. 2016:21) 

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, maupun penerapan 

aturan. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri atas kemampuan mengkategorisasi, 

kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian tentang objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi 

dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-

nilai sebagai standar perilaku. 
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Hasil belajar dapat diukur dengan menilai pada beberapa kemampuan yang 

mencakup kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Bloom yang mengklasifikasikan kemampuan hasil belajar ke 

dalam beberapa domain sebagai berikut: 

a. Domain Kognitif mencakup: Knowledge (pengetahuan, ingatan); 

Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); Application 

(menerapkan); Analysis (menguraikan, menentukan hubungan); Synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru); Evaluating 

(menilai). 

b. Domain Afektif mencakup: Receiving (sikap menerima); Responding 

(memberikan respon); Valuing (menilai); Organization (organisasi); 

Characterization (karakterisasi). 

c. Domain Psikomotor mencakup: Initiatory; Pre-routine; Rountinized; 

Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual 

(Suprijono. 2013:6-7). 

Sedangkan Lindgren mengungkapan bahwa hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap (Suprijono. 2013:7). 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap (Susanto. 

2013:5). 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan pada diri seorang pelaku belajar yang mencakup semua 

aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh melalui proses 

belajar. 

2.1.4.2 Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar mencakup pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan 

proses (aspek psikomotor), dan sikap siswa (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pemahaman Konsep 

Berdasarkan pernyataan Carin dan Sund, pemahaman adalah suatu proses 

yang terdiri atas tujuh tahapan kemampuan, yaitu: 

1) Translate major ideas into own worlds. 

2) Interpret the relationship among major ideas. 

3) Extrapolate or go beyond data to implication of major ideas. 

4) Apply their knowledge and understanding to the solution of new problems 

in new situation. 

5) Analyze or break an idea into its part and show that they understand their 

relationship. 

6) Synthesize or put elements together to form a new pattern and produce a 

unique communication, plan, or set of abstract relation. 

7) Evaluate or make judgements based upon evidence (Susanto. 2013:6). 

Sejalan dengan definisi pemahaman yang dikemukakan oleh Carin dan Sund 

dapat dipahami bahwa pemahaman dapat dikategorikan kepada beberapa aspek, 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan 

menginterpretasikan sesuatu; ini berarti bahwa seseorang yang telah 

memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu 

menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain 
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itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu 

memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan 

keadaan yang ada di sekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan 

kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang. 

2) Pemahaman bukan sekadar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas 

mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah 

dipelajari. Bagi orang yang benar-benar telah paham ia akan mampu 

memberikan gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan 

memadai. 

3) Pemahaman lebih dari sekadar mengetahui, karena pemahaman 

melibatkan proses mental yang dinamis; dengan memahami ia akan 

mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya 

memberikan gambaran dalam satu contoh saja tetapi mampu memberikan 

gambaran yang lebih luas dan baru sesuai dengan kondisi saat ini. 

4) Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing tahap 

mempunyai kemampuan tersendiri, seperti, menerjemahkan, 

menginterpretasikan, ekstrapolasi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi 

(Susanto. 2013:7). 

Jadi, konsep merupakan sesuatu yang telah melekat dalam hati seseorang dan 

tergambar dalam pikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Orang yang telah 

memiliki konsep, berarti orang tersebut telah memiliki pemahaman yang jelas 

tentang suatu konsep atau citra mental tentang sesuatu yang dapat berupa objek 

konkret ataupun gagasan yang abstrak (Susanto, 2013:8).  
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b. Keterampilan Proses 

Menurut Usman dan Setiawati, keterampilan proses merupakan keterampilan 

yang mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang 

mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu 

siswa. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan 

perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk 

kreativitasnya. 

Sedangkan Indrawati merumuskan bahwa keterampilan proses merupakan 

keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun 

psikomotorik) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip 

atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, atau untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan (falsifikasi). Dengan kata lain, 

keterampilan ini digunakan sebagai wahana penemuan dan pengembangan 

konsep, prinsip, dan teori (Susanto, 2013:9). 

Indrawati juga menyebutkan ada enam aspek keterampilan proses, yang 

meliputi: observasi, klasifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan 

penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan, dan melakukan 

eksperimen (Susanto, 2013:10). 

c. Sikap 

Menurut Sardiman, sikap adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu 

dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik 

berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada 

perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Dalam hubungannya dengan hasil 
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belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan pada pengertian pemahaman konsep. 

Dalam pemahaman konsep, maka domain yang sangat berperan adalah domain 

kognitif (Susanto. 2013: 11). 

2.1.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan suatu perubahan 

pada seseorang yang mencakup semua aspek kemampuan. Berhasil atau tidaknya 

proses perubahan pada kegiatan belajar tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yang dapat digolongkan menjadi dua golongan sebagai berikut: (Purwanto 

dalam Thobroni. 2016: 28) 

a. Faktor yang ada pada diri organisme tersebut yang disebut faktor individual. 

1) Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat fengan kematangan atau tingkat pertumbuhan 

organ-organ tubuh manusia. Kegiatan mengajarkan sesuatu yang baru 

dapat berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah memungkinkan, 

potensi-potensi jasmani dan rohaninya telah matang.  

2) Faktor kecerdasan atau inteligensi 

Keberhasilan seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor 

kecerdasan, semakin tinggi tingkst kecerdasan maka akan semakin tinggi 

keberhasilan proses belajar. 

3) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, 

kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan 

makin mendalam. Selain itu, dengan seringnya berlatih, akan timbul 
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minat tehadap sesuatu yang dipelajari itu. Semakin besar minat, semakin 

besar pula perhatiannya sehingga memperbesar hasratnya untuk 

mempelajarinya. Sebaliknya, tanpa latihan, pengalaman-pengalaman yang 

talah dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang. 

4) Faktor motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan 

sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan 

sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari 

hasil yang akan dicapai dari belajar. 

5) Faktor pribadi 

Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lainnya. Ada orang yang mempunyai sifat keras hati, 

halus perasaannya, berkemauan keras, tekun, dan sifat sebaliknya. Sifat-

sifat kepribadian tersebut turut berpengaruh dengan hasil belajar yang 

dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini adalah faktor fisik 

kesehatan dan kondisi badan. 

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 

1) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga. 

2) Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan 

bagaimana dan sampai di mana belajar dialami anak-anak. 

3) Faktor guru dan cara mengajarnya. 

4) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar-mengajar. 

5) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia. 
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6) Faktor motivasi sosial. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar selalu 

dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dalam individu yang belajar dan hal-hal 

di luar individu yang belajar. Berikut ini faktor yang dapat dikatakan sepenuhnya 

tergantung pada siswa, yaitu: kecerdasan anak, kesiapan anak, dan bakat anak. 

Sedangkan faktor yang dapat dikatakan hampir sepenuhnya tergantung pada guru, 

yaitu: kemampuan (kompetensi), suasana belajar, dan kepribadian guru (Susanto. 

2013:14-18). 

a. Kecerdasan Anak 

Kemampuan inteligensi seseorang sangat mempengaruhi terhadap cepat dan 

lambatnya penerimaan informasi serta terpecahkan atau tidaknya suatu 

permasalahan. Kemampuan merupakan potensi dasar bagi pencapaian hasil 

belajar yang dibawa sejak lahir. 

b. Kesiapan atau Kematangan 

Kesiapan atau kematangan adalah tingkat perkembangan di mana individu 

atau organ-organ sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya belajar akan 

lebih berhasil jika dilakukan bersamaan dengan tingkat kematangan individu, 

karena kematangan erat hubungannya dengan masalah minat dan kebutuhan anak. 

c. Bakat Anak 

Bakat adalah suatu kemampuan bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Hal 

tersebut sejalan dengan pemikiran Chaplin, bahwa bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 
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prestasi sampai tingkat tertentu. Dengan demikian, bakat akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya prestasi belajar. 

d. Kemauan Belajar 

Kemauan belajar yang tinggi disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar 

tentunya berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang diraihnya. Karena 

kemauan belajar menjadi salah satu penentu dalam mencapai keberhasilan belajar. 

e. Minat 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu. Jika seorang siswa memiliki minat besar terhadap 

pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak, kemudian lebih giat untuk 

belajar, dan akhirnya dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 

f. Model Penyajian Materi Pelajaran 

Model penyajian materi yang menyenangkan, tidak membosankan, menarik, 

dan mudah dimengerti oleh para siswa akan berpengaruh secara positif terhadap 

keberhasilan belajar. 

g. Pribadi dan Sikap Guru 

Manusia pada umumnya belajar tidak hanya melalui bacaan atau melalui guru 

saja, tetapi bisa juga melalui contoh-contoh yang baik dari sikap, tingakh laku, 

dan perbuatan. Kepribadian dan sikap guu yang kreatif dan penuh inovatif dalam 

perilakunya, maka siswa akan meniru gurunya yang aktif dan kreatif tersebut. 

h. Suasana Pengajaran 
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Suasana belajar yang tenang, terjadinya dialog yang kritis antara siswa 

dengan guru, dan menumbuhkan suasana yang aktif di antara siswa akan 

memberikan nilai lebih pada proses pengajaran. 

i. Kompetensi Guru 

Guru yang profesional memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang 

dipelukan dalam membantu siswa ketika belajar. Guru yang profesional adalah 

guru yang memiliki kompeten dalam bidangnya dan menguasai dengan baik 

bahan yang akan diajarkan serta mampu memilih metode belajar mengajar yang 

tepat sehingga pendekatan itu bisa berjalan dengan semestinya. 

j. Masyarakat 

Dalam dunia pendidikan, lingkungan masyarakat pun akan ikut 

mempengaruhi kepribadian siswa. Kehidupan modern dengan keterbukaan serta 

kondisi yang luas banyak dipengaruhi dan dibentuk oleh keluarga dan sekolah. 

2.1.4.4 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian perlu dilakukan untuk mengukur berhasil atau tidaknya aktivitas 

belajar, dan untuk mengetahui ketercapaian tujuan penidikan dan pengajaran. 

Penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau 

harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu (Sudjana. 2014:111). Penilaian 

berkaitan dengan pengukuran. Untuk dapat mengadakan penilaian, perlu 

dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Mengukur adalah kegiatan 

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, pengukuran bersifat kuantitatif. 

Menilai adalah kegiatan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk, penilaian bersifat kualitatif (Arikunto. 2012:3). 
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a. Fungsi penilaian dalam proses belajar mengajar 

Penilaian dapat dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa terkait dengan 

aktivitas belajar yang dilakukan. Penilaian hasil belajar dilakukan terhadap proses 

belajar mengajar karena memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:  

a) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini adalah 

tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui tingkat 

penguasaan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. 

b) Untuk mengetahui keefektifan proses belajar-mengajar yang telah dilakukan 

guru. Dengan fungsi ini guru dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. 

Melalui penilaian, berarti menilai kemampuan guru itu sendiri dan hasilnya 

dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya, yakni tindakan 

mengajar selanjutnya (Sudjana. 2014:111-112). 

b. Sasaran atau obyek penilaian  

Yang dimaksud dengan sasaran atau objek penilaian adalah hal-hal yang 

dijadikan fokus penilaian, bisa dikatakan juga hal-hal yang menjadi pusat 

perhatian untuk dinilai. Sasaran perlu diketahui untuk memudahkan penilai dalam 

menyusun alat penilaiannya. 

Pada umumnya ada tiga sasaran pokok penilaian yang harus dievaluasi secara 

menyeluruh, yaitu: 

1) Segi tingkah laku, artinya segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, 

keterampilan siswa sebagai akibat dari proses mengajar dan belajar. 

2) Segi isi pendidikan, artinya penguasaan bahan pelajaran yang diberikan 

guru dalam proses belajar mengajar. 
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3) Segi yang menyangkut proses mengajar dan belajar itu sendiri. Proses 

mengajar dan belajar perlu diadakan penilaian secara objektif dari guru, 

sebab baik tidaknya proses mengajar dan belajar akan menentukan baik 

tidaknya hasil belajar yang dicapai siswa (Sudjana. 2014:113). 

c. Jenis alat penilaian 

Alat penilaian adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah 

melakukan penilaian. Pada umumnya, alat penilaian dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu tes dan nontes. 

1) Teknik Tes 

Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi yang bersifat resmi karena 

penuh dengan batasan-batasan. Tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan (Arikunto. 2012:67). Tes terdiri 

atas tiga bentuk, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes tindakan. Teknik tes 

biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif (pengetahuan). 

Ditinjau dari segi kegunaan untuk mngukur siswa, tes dibagi menjadi 3, 

yaitu: (1) Tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hal tersebut dapat 

dilakukan penanganan yang tepat; (2) Tes formatif, adalah tes untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program 

tertentu; (3) Tes sumatif, adalah tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya 

pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam 

pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, 
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sedangkan tes formatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang 

biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester (Arikunto. 2012:47). 

2) Teknik Nontes 

Teknik nontes merupakan alat penilaian yang biasanya digunakan untuk 

mengukur hasil belajar domain afektif dan psikomotorik. Alat penilaian jenis 

nontes antara lain adalah: (1) Observasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sisematis kepada tingkah laku pada suatu situasi tertentu; (2) Wawancara, 

yaitu suatu teknik penilaian dengan jalan memberi pertanyaan kepada 

narasumber atau responden; (3) Studi Kasus, yaitu mempelajari individu 

dalam periode tertentu secara terus menerus untuk melihat perkembangannya; 

(4) Rating Scale, merupakan salah satu alat penilaian menggunakan skala 

yang telah disusun dari ujung yang negatif sampai kepada ujung yang positif; 

(5) Checklist, yaitu alat penilaian yang meyerupai rating scale namun tidak 

disusun kriteria atau skala dari yang negatif sampai ke positif; (6) Inventory, 

yaitu alat penilaian yang berupa daftar pertanyaan yang disertai alternatif 

jawaban di antara setuju, kurang setuju, atau tidak setuju (Sudjana. 

2014:114). 

2.1.4.5 Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) dari materi pelajaran yang akan dinilai hasil 

belajarnya. Pada penelitian ini akan meneliti hasil belajar dari materi IPS kelas V 

semester 2, yaitu Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Penilaian hasil 
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belajar pada penelitian ini mencakup 3 ranah, yaitu ranah afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 

Pada penilaian ranah afektif peneliti menilai dua dimensi dikap yang terdiri 

atas sikap menghargai dan disiplin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

menghargai adalah sikap menghormati, mengindahkan. Sedangkan disiplin adalah 

tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan (Daryanto dan Darmiyatun. 2013:145). Selain itu, disiplin dapat 

diartikan sebagai sikap dan perilaku sebagai cerminan dari ketaatan ketelitian dan 

keteraturan perilaku seseorang terhadap norma dan aturan yang berlaku (Zuriah. 

2015:69).  

Berikut adalah SK, KD, dan indikator dari penilaian kognitif: 

a. Standar Kompetensi 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

b. Kompetensi Dasar 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

c. Indikator 

2.4.1 Menceritakan kembali peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. 

2.4.2 Menceritakan kembali peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. 

2.4.3 Menceritakan kembali peristiwa memperta-hankan kemerdekaan yang 

terjadi Ambarawa. 

2.4.4 Menceritakan kembali peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api 
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2.4.5 Menceritakan kembali peristiwa pertempuran Medan Area. 

2.4.6 Menceritakan kembali peristiwa pertempuran Margarana Bali. 

2.4.7 Menyebutkan isi  perundingan  Linggarjati. 

2.4.8 Menjelaskan peristiwa Agresi Militer Belanda 1. 

2.4.9 Menjelaskan peristiwa Agresi Militer Belanda 2. 

2.4.10 Mendeskripsikan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda 

melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Persetujuan Roem 

Royen. 

2.4.11 Mendeskripsikan peristiwa Konferensi Meja Bundar dalam pengakuan 

kedaulatan Indonesia. 

2.4.12 Menyebutkan peranan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Penilaian ranah psikomotor disesuaikan dengan model pembelajaran yang 

diterapkan di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen indikator 

keterampilan yang dinilai adalah membuat Mind Mapping pertempuran 

mempertahankan kemerdekaan di daerah. Sedangkan pada kelas kontrol, indikator 

keterampilan yang dinilai adalah menyusun Puzzle tokoh pahlawan dalam 

mempertahankan kemerdekaan, dan menempel peran tokoh pahlawan dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 

 

2.2 Kerangka Teoretis 

Peneliti mengasumsikan bahwa sangat memungkinkan adanya pengaruh 

Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V 

SD Gugus Mahesa Jenar Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Masing-



91 
 

 
 

masing variabel saling berkaitan, model pembelajaran yang diterapkan pada suatu 

kegiatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mahesa Jenar Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang. Semakin inovatif model pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran maka hasil belajar siswa terutama mata pelajaran 

IPS akan semakin tinggi. Model pembelajaran inovatif adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Berdasarkan teori belajar Konstruktivisme, hakikat belajar sebagai sebagai 

kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara 

mencoba memberi makna pada pengetahuan sesuai pengalamannya (Baharuddin 

dan Wahyuni. 2015:164). Berdasarkan pada teori konstruktivisme, belajar bukan 

hanya sekedar mengingat fakta atau konsep, namun juga berkaitan 

pengkonstruksian pengetahuan dan pemberian makna melalui pengalaman nyata. 

Definisi konstruktivisme dalam belajar tersebut, menekankan belajar terjadi 

hanya ketika siswa aktif mereka terlibat dalam pengalaman-pengalaman 

membangun skema (Baharuddin dan Wahyuni. 2015: 165). Dalam pembelajaran, 

siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak siswa sendiri supaya siswa 

lebih mudah mengingat materi pembelajaran yang diterima. 

Pengkonstruksian materi dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. 

Sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, terdapat beberapa model 

pembelajaran yang sesuai dengan prinsp belajar konstruktivisme. Pada penelitian 

ini diasumsikan bahwa model pembelajaran quantum merupakan salah satu model 

yang dapat membantu siswa mengkonstruksikan pengetahuannya. Quantum 
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Learning adalah suatu model pembelajaran yang memandang pelaksanaan 

pembelajaran layaknya permainan musik orkestra-simfoni di mana guru 

menciptakan suasana kondusif, dinamis, interaktif, partisipatif, dan saling 

menghargai (Lestari dan Yudhanegara. 1015:67). Model pembelajaran Quantum 

adalah induk dari model pembelajaran Mind Mapping yang diterapkan di kelas 

eksperimen. 

Salah satu cara mengkonstruksikan pengetahuan siswa adalah dengan Mind 

Map. Mind Map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam 

otak dan mengambil informasi ke luar otak. Mind Map adalah cara mencatat yang 

kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran (Buzan. 

2013:4). Mind Map (Peta Pikiran) dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya 

dalam bentuk diagram radial-hierarkis non-linear (Fathurrohman. 2015:206). 

Peneliti mengasumsikan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 

Mind Mapping dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan menjadi suatu peta pikiran dengan gambar, simbol, dan warna. 

Dengan pemetaan pikiran, siswa akan lebih mudah mengingat materi yang 

dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Susanto. 

2016:5).  Pada penelitian ini hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran Mind Mapping dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol dengan model pembelajaran Direct Instruction  
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Model pembelajaran langsung merupakan suatu model pendekatan mengajar 

yang dapat membantu siswa di dalam mempelajari dan menguasai keterampilan 

dasar serta memperoleh informasi selangkah-selangkah (Fathurrohman. 

2015:166). Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah (Shoimin. 2014:82).  

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji bagaimana pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPS, sehingga dapat diketahui apakah model 

pembelajaran Mind Mapping dapat memberi kontribusi positif terhadap 

peningkatan hasil belajar IPS di kelas V khususnya pada materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Supaya lebih jelas, berikut ini disajikan 

bagan kerangka teoretis. 
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Teoretis 

 

Model Pembelajaran 

Mind Mapping 

 

Mind Map (Peta Pikiran) dapat 

diartikan sebagai suatu cara untuk 

mengorganisasikan dan 

menyajikan konsep, ide, tugas, 

atau informasi lainnya daam 

bentuk diagram radial-hierarkis 

non-linear.  

(Fathurrohman. 2015:206) 

Model Pembelajaran 

Direct Instruction 

 

Model pembelajaran Instruksi 

Langsung adalah model 

pembelajaran yang dirancang 

khusus untuk menunjang proses 

belajar siswa yang berkaitan 

dengan pola kegiatan yang 

bertahap selangkah demi 

selangkah.  

(Arends dalam Shoimin. 2014:82) 

Berpengaruh 

 

 

 

 

h 

Hasil Belajar IPS  

 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar (Susanto. 2016:5),  dalam penelitian ini 

adalah mata pelajaran IPS. 

Penerapan Model Pembelajaran 

Berpusat pada Siswa Berpusat pada Guru 

Teori Belajar Konstruktivisme 

Hakikat belajar sebagai sebagai kegiatan manusia membangun atau 

menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pada 

pengetahuan sesuai pengalamannya. 

(Baharuddin dan Wahyuni. 2015: 164) 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran, kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoritis pertautan antarvariabel yang akan diteliti. Jadi secara 

teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen  

(Sugiyono, 2010:91). 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V. Di SD Gugus Mahesa 

Jenar Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, proses pembelajaran IPS di 

SD yang dilakukan guru adalah dengan model pembelajaran langsung dengan 

guru yang menjadi pusatnya. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti akan 

membandingkan hasil belajar IPS siswa dengan memberikan perlakuan yang 

berbeda pada proses pembelajaran dengan mengubah model model pembelajaran 

yang biasa digunakan guru dengan model pembelajaran Mind Mapping. Model 

pembelajaran yang akan diterapkan pada proses pembelajaran IPS adalah model 

pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru yaitu model pembelajaran langsung 

dan model pembelajaran Mind Mapping pada kelas yang berbeda. Peneliti 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping karena peneliti yakin bahwa 

dengan model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas V di SD Gugus Mahesa Jenar. Agar lebih jelas, kerangka berpikir 

digambarkan sebagai berikut 
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Faktor Internal Faktor 

Eksternal 

(Sekolah) 

Tolok ukur 

pembelajaran 

Model 

Pembelajaran (X) 

Indikator Model 

Pembelajaran Direct 

Instruction: 

1) Fase orientasi 

2) Fase Demonstrasi 

3) Latihan 

Terstruktur 

4) Ltihan 

Terbimbing 

5) Latihan Mandiri 

 

Indikator Model 

Pembelajaran Mind 

Mapping: 
1) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. (Overview) 

2) Guru memberikan 
penjelasan tentang materi 

pelajaran. (Preview) 

3) Siswa membuat catatan-
catatan kecil yang berisi 

penjelasan guru.(Inview) 

4) Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok. 

5) Siswa membuat Mind 

Mapping dari catatan-
catatan kecil masing-

masing anggota kelompok. 

(Inview) 
6) Siswa menjelaskan Mind 

Mapping yang telah dibuat, 

anggota yang lain 
menyimak dan memberi 

tanggapan. (Review) 
7) Tiap perwakilan siswa dari 

kelompok lain bergantian 

menyampaikan hasil Mind 
Mapping mereka. (Review) 

8) Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pelajaran. (Review) 

Indikator Hasil Belajar IPS: 

Afektif: 

1. Menghormati guru 

2. Menghormati tema 

3. Disiplin di kela 

4. Disiplin di sekolah 

Kognitif: 

2.4.1 Menceritakan kembali peristiwa 

10 November 1945 di Surabaya. 

2.4.2 Menceritakan kembali peristiwa 

pertempuran 5 hari di Semarang. 

2.4.3 Menceritakan kembali peristiwa 

memperta-hankan kemerdekaan 

yang terjadi Ambarawa. 

2.4.4 Menceritakan kembali peristiwa 

pertempuran Bandung Lautan 

Api 

2.4.5 Menceritakan kembali peristiwa 

pertempuran Medan Area. 

2.4.6 Menceritakan kembali peristiwa 

pertempuran Margarana Bali. 

2.4.7 Menyebutkan isi  perundingan  

Linggarjati. 

2.4.8 Menjelaskan peristiwa Agresi 

Militer Belanda 1. 

2.4.9 Menjelaskan peristiwa Agresi 

Militer Belanda 2. 

2.4.10 Mendeskripsikan pengakuan 

kedaulatan Indonesia oleh 

Belanda melalui Resolusi Dewan 

Keamanan PBB dan Persetujuan 

Roem Royen. 

2.4.11 Mendeskripsikan peristiwa 

Konferensi Meja Bundar dalam 

pengakuan kedaulatan Indonesia. 

2.4.12 Menyebutkan peranan tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

Psikomotor: 

1. Membuat mind mapping 

2. Menyusun puzze tokoh pahlawan 

3. Menempel peran tokoh pahlawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Belajar 

IPS (Y) 

Berpusat pada Guru Berpusat pada Siswa 

Kewajiban bagi seorang pendidik adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. (Undang-Undang Republik Indonesia 

No.20 Tahun 2013 Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 40 ayat 2a) 

 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar 

Proses Belajar Mengajar di Kelas (Slameto. 2013) 

Hipotesis: Terdapat atau tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Mind Mapping 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mahesa Jenar Kecamatan Ambarawa, Kabupaten 

Semarang. 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2010: 96). Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis pertama 

H1 : Model pembelajaran Mind Mapping lebih unggul dibandingkan 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

H0 : Model pembelajaran Mind Mapping tidak lebih unggul 

dibandingkan dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

Hipotesis kedua 

H1 : Terdapat perbedaan  hasil belajar IPS dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan  hasil belajar IPS dalam pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dengan 

model pembelajaran Direct Instruction. 

Hipotesis Ketiga 

H1 : Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus 

Mahesa Jenar Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. 
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H0 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus 

Mahesa Jenar Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Model Pembelajaran Mind Mapping lebih unggul dibandingkan dengan model 

pembelajaran Direct Instruction bila digunakan dalam pembelajaran IPS materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa kelas V yang menggunakan  

model pembelajaran Mind Mapping dengan kelas kontrol yang menggunakan 

model Direct Instruction pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di SD Gugus Mahesa Jenar Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ditunjukkan dengan rata-rata nilai pretest kelas 

eksperimen 33,42 meningkat menjadi 76,19. Sedangkan pada kelas kontrol, rata-

rata nilai pretest 39,09 mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi menjadi 

44,69. Hal tersebut juga terbukti dari hasil t-test yang menunjukkan thitung>ttabel. 

Yaitu thitung (14,152) > ttabel (1,672) pada taraf signifikansi 5% atau tingkat 

kepercayaan 95% yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar kognitif pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Pengaruh model pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas V SD Gugus Mahesa Jenar menunjukkan hasil yang positif. Ditunjukkan 

dengan hasil uji N-Gain yang menunjukan bahwa hasil belajar kelas eksperimen 

mengalami peningkatan pada kategori sedang dengan nilai N-Gain 0,64. Dari 

pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa pembelajaran yang menerapkan model 
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pembelajaran Mind Mapping berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil 

belajar IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mata pelajaran IPS  materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelas V SD Gugus Mahesa 

Jenar, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Guru diharapkan untuk menerapkan model pembelajaran Mind Mapping 

dalam pembelajaran di kelas, karena dengan model pembelajaran Mind 

Mapping terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan menggunakan Mind Mapping sebagai model mencatat 

sehari-hari agar dapat lebih mudah mengingat materi pelajaran yang sudah 

dipelajari. 

c. Bagi Sekolah 

Model pembelajaran Mind Mapping digunakan sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah. 

 

 

 

 



185 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adodo, S O. 2013. Effect of Mind Mapping as a Self-Regulated Learning Strategy 

on Students’ Achievement in Basic Science and Technology. 

Mediteranian Journal of Social Sciences. Vol. 4 No. 6 

 

Anggraeni, Yunita, dan Soeprajitno. 2014. Pengaruh Penerapan Metode Mind 

Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Materi 

Pokok Perjuangan Melawan Penjajah dan Pergerakan Nasional 

Indonesia Kelas V SDN Janti 1 Waru-Sidoarjo. Volume 01 Nomor 01. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

   . 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Aqib, Zaenal. 2013. Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (Inovatif). Bandung: Yrama Widya. 

 

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Batdi, Veli. 2015. A Meta-analysis Study of Mind Mapping Techniques and 

Traditional Learning Methods. Ministry of Edication. Vol. 2 No.2. 

 

Buzan, Tony. 2013. Buku Pintar Mind Map. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 

 

Daryanto. 2013. Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Gava Media. 

DePorter, Bobbi. 2000. Quantum Learning. Bandung; Kaifa. 

 

Devi, dkk. 2015. Efektivitas Metode Mind Mapping Terhadap Peningkatan 

Pemahaman Konsep Siswa pada Mata Pelajaran IPA. Antologi UPI. 

Volume 3 Edisi No. 2. 

 

Fathurrohman, Muhammad. 2015. Model-Model Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. 

 

Hamalik, Oemar. 2007. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Hamruni. 2012. Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan. 

Yogyakarta: Investidaya. 

 



186 
 

 
 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia.  

 

Imaduddin, Muhammad Chomsi, dan Unggul Haryanto. 2012. Efektivitas Metode 

Mind Mapping untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika pada Siswa 

Kelas VIII. Vol. IX No. 1.  

 

Joyce, Bruce dan Marsha Weil. 1972. Models of Teaching. United States: A 

Simon and Schuster Company. 

 

Khalifah, Desi Wuslatun. 2015. Pengaruh Teknik Belajar Mind Mapping 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar Kimia. Jurnal 

Ilmiah IKIP Mataram. Vol. 2. No. 1 ISSN:2355-6358. 

 

Lestari, Karunia Eka dan Mokhamad Ridwan Yudhanegara. 2015. Penelitian 

Pensdidikan Matematika. Bandung: PT Refika Aditama. 

 

Liu Ying, dkk. 2014. The Effect of Mind Mapping on Teaching and Learning; A 

Meta-Analysis. Standard Journal of Education and Essay. Vol. 2 No. 1. 

 

Nurroeni, Chusnul. 2013. Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping 

terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA. Journal of Elementary 

Education. Volume 2 No. 1 ISSN 2252-9047. 

 

Poerwanti, Endang. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Putra, Sitiatava Rizema.. 2013. Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains. 

Yogyajkarta: Diva Press. 

 

Prahita, dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping 

terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas IV. e-Journal MIMBAR 

PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD. Vol. 2 No. 1. 
 

Rusman. 2013. Model-model Pmbelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi.Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Sudjana, Nana. 2014. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar 

Baru Algensindo. 

 

Sugiyono. 2010. Statistika Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

 



187 
 

 
 

 . 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

 

Supardan, Dadang. 2015. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Suprijono. 2013. Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi Paiken). Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 

 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenadamedia Group.  

 

  . 2014. Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 

 

Syah, Muhibbin. 2013. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
 

Thobroni. 2016. Belajar & Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Widiari, dkk. 2014. Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping dan 

Ekspositori terhadap Hasil Belajar Matematika di SD Gugus IX 

Kecamatan Buleleng. e-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha 

Jurusan Teknologi Pendidikan. Vol: 2 No: 1. 

 

Windura, Susanto. 2013. Mind Map untuk Siswa, Guru dan Orang Tua. Jakarta: 

Elex Media. 

 

Zuriah, Nurul. 2015. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Pespektif 

Perubahan. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




