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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Hal – hal yang ingin kutahu ada di dalam buku, sahabat terbaik adalah orang 

yang akan memberikanku sebuah buku yang belum aku ketahui”. (Abraham 

Lincoln). 

“Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal 

memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya”.(HR Tirmidzi). 

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas 

segalanya”.  (Magdalena Neuner). 
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ABSTRAK 
 

Nurrohmah, Ika. 2020. Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind Mapping    

Muatan Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sekolah dasar. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Fitria Dwi Prasetyaningtyas, 

S.Pd., M.Pd. 332 halaman. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pembelajaran IPS 

terkait sumber belajar dan bahan ajar yang kurang lengkap. Dalam pembelajaran 

yang telah berlangsung sebelumnya guru belum maksimal dalam menyampaikan 

pembelajaran kepada siswa, karena guru menggunakan ceramah sehingga hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS rendah. Buku yang digunakan belum 

menarik siswa untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran. Siswa membutuhkan 

suatu alternative baru untuk dapat mempermudah siswa memahami materi 

aktivitas ekonomi.Tujuan penelitian ini antara lain (1) Mengembangkan desain 

buku ajar berbasis mind mapping muatan pembelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi kelas IV SDN 1 Peron Kendal, (2) Menguji kelayakan buku ajar berbasis 

mind mapping muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi kelas IV SDN 

1 Peron Kendal, (3) Menguji keefektifan buku ajar berbasis mind mapping muatan 

pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi kelas IV SDN 1 Peron Kendal. 

 Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) yang 

mengadaptasi model dari Borg and Gall. Populasi dalam penelitian ini adalah SD 

Negeri 1 Peron Kendal, sedangkan sample penelitian ini adalah kelas IV SD 

Negeri 1 Peron kendal. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, 

wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis data produk, analisis data awal, dan analisis data akhir. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan buku ajar berbasis 

mind mapping berhasil dikembangkan, layak digunakan, serta efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa, dinyatakan oleh ahli materi sebesar 88% 

(sangat layak) dan ahli media sebesar 82% (sangat layak). Berdasarkan 

perhitungan uji-t diperoleh thitung  sebesar 10,415 dan ttabel sebesar 2,048 maka thitung 

> ttabel maka Ha diterima, dengan peningkatan rata-rata (n-gain) sebesar 0,4081 

dengan kreteria sedang.  

Simpulan dari penelitian ini yaitu buku ajar berbasis mind mapping 

berhasil dikembangkan, layak digunakan, serta efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa. Saran pada penelitian ini yaitu dapat menjadi salah satu bahan ajar yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS pada materi aktivitas ekonomi maupun 

untuk muatan pembelajaran lain dengan lebih inovatif dan juga menarik.  

  

Kata Kunci: IPS; aktivitas ekonomi; buku ajar; mind mapping 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  31 

ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  

kehidupan  bangsa. 

Berdasarkan amanat tersebut  telah  dijelaskan maka diterbitkan Undang-

Undang  Republik  Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal  1  angka  1  menyatakan  bahwa   

Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta  didik  secara  aktif  

mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  

keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  

mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, 

bangsa dan negara.  

 

Pendidikan nasional juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor  20  

Tahun 2003 Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan  

Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Menurut Daoed Joesoef dalam Munib (2016:33) menegaskan bahwa 

pendidikan mengandung dua aspek yakni sebagai proses dan sebagai hasil/produk. 
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Yang dimaksud dengan proses adalah proses bantuan, pertolongan, bimbingan, 

pengajaran, pelatihan.Hasil/produk adalah manusia dewasa, susila, bertanggung 

jawab, dan mandiri. Pendidikan mengandung suatu pengertian yang sangat luas, 

menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Dengan adanya pendidikan 

manusia ingin atau berusaha untuk meningkatkan dan mengembangakan serta 

memperbaiki nilai – nilai, hati nuraninya, perasaannya, pengetahuannya, dan 

ketrampilannya. 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang - 

Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Pasal 3 menyatakan bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak  serta  peradaban bangsa yang  bermartabat  dalam  

rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  

mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  

yang  demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 

tahun 2013 ayat 16 tentang Kurikulum yang menyatakan bahwa kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran  serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dari itu dalam 

kurikulum 2013 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 
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dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Suatu kurikulum 2013 juga memuat Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang mana terdapat beberapa point untuk mengukur seberapa siswa dalam 

mencapai pembelajaran di sekolah. Dengan adanya suatu kompetensi inti dan 

kompetensi dasar ini guru sebagai pengajar dan sekaligus dalam mengevaluasi 

mampu untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan dan juga ketrampilan yang 

dimiliki siswa. Maka dari itu dikeluarkanya suatu Peraturan Menteri Pendidikan 

Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada 

Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan memuat tentang muatan 

pembelajaran IPS. 

Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 menegaskan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. 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. 

Menurut Susanto (2016:145) menjelaskan bahwa tujuan utama 

pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 
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positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Pendidikan IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran yang dapat memberikan wawasan pengetahuan yang luas 

mengenai masyarakat lokal maupun global sehingga mampu hidup bersama-

sama dengan masyarakat lainnya. Maka dari itu sekolah sebagai tempat belajar  

formal dapat melatih dan mengembangkan kemampuan diri siswa yang dapat 

menciptakan manusia yang baik, andal dalam bidang akademik maupun dalam 

bidang lainnya (Susanto 2016:148). Untuk dapat mencapai tujuan dari muatan 

pembelajaran IPS tersebut, salah satunya melalui dari hasil belajar siswa yang 

baik. 

Susanto (2016:5) menjelaskan bahwa hasil belajar siswa merupakan 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena 

belajar itu sendiri adalah suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.  

Bahan ajar adalah segala bahan (baik itu informasi, alat, maupun teks) 

yang disusun secara sistematis yang menampilak sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran 

degan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implemantasi pembelajaran. 
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Contohnya yaitu: buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, 

bahan ajar audio ,dan bahan ajar interaktif (Prastowo 2016:238-239). 

Menurut Nasution dalam Prastowo (2016:413) menyatakan bahwa bahan 

ajar yang berbentuk cetak misalnya buku ajar. Buku ajar pada umumnya 

merupakan bahan ajar hasil seorang pengarang atau tim pengarang yang disusun 

berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku. Biasanya buku ajar 

merupakan salah satu pendekatan tentang implementasi kurikulum dan karena 

itu terdapat berbagai macam buku ajar tentang satu bidang studi tertentu. 

Suatu buku ajar terdapat berbagai ketentuan ataupun karateristik dalam 

penyusunan buku ajar, peneliti dalam hal ini telah mengembangkan buku ajar 

yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan 

mudah. Suatu buku ajar seharusnya dapat membawa siswa untuk lebih aktif dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga harus mampu membuat 

suasana kelas menjadi menyenangkan. Peneliti telah mengembangkan buku ajar 

berbasis Mind mapping, sehingga siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran khususnya materi Aktivitas 

Ekonomi pada muatan pembelajaran IPS kelas IV.  

Swadarma (2013:3) menyatakan  mind mapping  terdiri dari  kata  mind  

dan  mapping.  Mind  adalah  pemikiran.  Mapping  adalah  cara mencatat yang 

efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna karena dilakukan 

dengan cara memetakan pikiran - pikiran kita. Mind mapping merupakan hasil  

penemuan  seorang  ahli  psikologi  yang  bernama  Tony  Buzan  pada  awal  
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tahun  1960.   Dalam sebuah Mind mapping siswa dituntut untuk dapat berfikir 

kritis dan kreatif dalam mengikuti pelajaran.  

Menurut hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan 

oleh peneliti pada kelas IV di  SDN 1 Peron, dalam pembelajaran yang telah 

berlangsung sebelumnya, guru belum dapat maksimal untuk menyampaikan 

materi kepada siswa, metode yang digunakan juga masih menggunakan metode 

ceramah. Menjadikan siswa menjadi bosan dan tidak antusias dalam mengikuti 

pembelajaran yang ada. Buku yang digunakan belum dapat menarik perhatian 

siswa untuk lebih aktif mengikuti pembelajaran di kelas.  Pada muatan 

pembelajaran IPS siswa masih sangat kesulitan menerima pembelajaran yang 

ada karena sulitnya materi hafalan untuk siswa. Siswa membutuhkan suatu 

alternative baru untuk dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

berupa hafalan tersebut khususnya materi Aktivitas Ekonomi. 

Hasil belajar siswa yang diperoleh menunjukan bahwa di kelas IV belum 

memenuhi KKM yang ada yaitu 65. Dari hasil yang telah diperoleh dengan 

jumlah siswa 28 orang, diperoleh siswa yang mencapai batas ketuntasan  yang  

diharapkan  hanya  10 orang  (36%)  sedangkan  18  orang  atau (64%)  masih 

dibawah  KKM  yang  telah  ditetapkan.  KKM  yang  ditetapkan untuk muatan 

pembelajaran  IPS di SDN 1 Peron adalah dengan angka 65. Berdasarkan 

analisis soal yang dilakukan diketahui soal - soal yang belum tuntas khususnya 

pada materi Aktivitas Ekonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya 

hasil belajar siswa adalah penggunaan bahan ajar yang kurang bervariasi. Bahan 
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ajar yang digunakan terbatas pada buku guru dan siswa kurikulum 2013 tanpa 

adanya bahan ajar pendukung berupa buku ajar yang memiliki variasi. 

 

      Gambar 1.1 Diagram Ketuntasan hasil belajar PTS Muatan pembelajaran 

IPS kelas IV 

Penelitian ini didukung penelitian yang dilaksanakan oleh (Qondias et al., 

2016) menyatakan bahwa  uji pakar dalam pengembangan media berbasis mind 

mapping yang dilaksanakan peneliti memberikan skor 54 dengan kriteria baik. 

Media  yang  telah  dikembangkan mendapatkan respon dengan kriteria baik dari 

guru dan mendapatkan skor sebesar 58. Sehingga dapat disimpulkan media 

pembelajaran tematik efektif dilakukan  di SD kabupaten Ngada untuk 

pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, dkk (2016) yang menyatakan  

bahwa buku ajar yang dikategorikan sangat valid dan draft buku ajar yang 

kemudian diujicobakan secara perseorangan terhadap sembilan mahasiswa.  

Al Kamli (2019) dalam penelitiannya juga menjelaskan mengenai mind 

mapping yang menyatakan bahwa siswa telah memahami strategi dalam 

Persentase Nilai PTS Muatan 
pembelajaran IPS Semester 

Gasal 

Tuntas

Tidak Tuntas

36% 64% 
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pemetaan pikiran sehingga membantu siswa untuk menulis dalam bahasa 

Inggris. 

Penelitian yang dilakukan oleh Crestiani (2015) yang menyatakan bahwa 

efektivitas pemetaan pikiran meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam 

teks deskriptif dalam lima komponen (konten, organisasi, kosa kata, penggunaan 

bahasa, dan mekanik). 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan Pengembangan 

Buku Ajar berbasis Mind mapping. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping pada Muatan pembelajaran IPS Materi Aktivitas Ekonomi Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut ini dijabarkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam muatan pembelajaran IPS di sekolah:  

1. Sumber belajar dan bahan ajar yang digunakan guru maupun siswa kurang 

lengkap dan sederhana. 

2. Hasil belajar siswa kelas IV muatan pembelajaran IPS belum memenuhi 

KKM. 

3. Penggunaan media pembelajaran belum secara optimal digunakan oleh guru 

disebabkan karena sarana dan prasana yang kurang dalam pembelajaran IPS 

di kelas IV. 

4. Dalam pembelajaran siswa kurang aktif, disebabkan guru dalam 

pembelajaran masih menggunakan ceramah. 
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5.   Rendahnya minat baca siswa terhadap IPS.  

6. Guru belum dapat menyesuaiakan penilaian di KTSP dengan Kurikulum 

2013. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi  masalah terkait dengan 

bahan ajar dan sumber belajar yang digunakan oleh guru maupun siswa kurang 

lengkap, sehingga kemampuan belajar rendah terutama materi menghafal yang 

disebabkan guru dalam pembelajaran menggunakan ceramah. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti telah mengembangkan buku ajar cetak dalam 

pembelajaran agar kemampuan belajar serta pemahaman siswa menjadi 

meningkat melalui Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping Muatan 

pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 

Peron Kendal. 

Kompetensi dasar dalam pembelajaran tematik muatan pembelajaran IPS 

kelas IV pada  Semester II berdasarkan permasalahan di SDN 1 Peron Kendal 

pada materi aktivitas ekonomi yang dikutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 

2018. Dengan adanya Buku Ajar Berbasis Mind mapping Materi Aktivitas 

Ekonomi mempermudah siswa dalam memahami materi secara langsung. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan permasalahan tersebut dapat disimpulkan dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah desain Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal? 

2. Adakah kelayakan Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal? 

3. Adakah keefektifan Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pengembangan Buku Ajar Materi Aktivitas Ekonomi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan desain Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal. 

2. Menguji kelayakan Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal. 
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3. Menguji keefektifan Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, 

dari kedua manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis 

Buku ajar berbasis mind mapping ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dan 

memperbaiki hasil belajar siswa. Diharapkan dapat menjadi sarana pendukung 

untuk teori dari penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi: 

a. Siswa 

1) Kemampuan pemahaman siswa meningkat dalam menerima pembelajaran  

melalui Buku Ajar Berbasis Mind mapping pada Muatan pembelajaran IPS 

Materi Aktivitas Ekonomi. 

2) Meningkatkan daya tarik siswa pada muatan pembelajaran IPS. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi Aktivitas Ekonomi 

4) Siswa lebih berpikir kritis siswa melalui kemampuan bertanya. 

b. Guru 

Diharapkan dapat mempermudah penyampaian materi karena terbantu dengan 

Buku Ajar Berbasis Mind mapping pada Muatan pembelajaran IPS Materi 

Aktivitas Ekonomi. 
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1) Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2) Kegiatan dan hasil penelitian dapat meningkatkan motivasi guru untuk 

melaksanakan pembelajaran yang inovatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan 

guna memaksimalkan proses dan hasil belajar. 

c. Sekolah 

1) Ikut berpartisipasi terhadap sekolah dalam proses perbaikan pembelajaran 

IPS.  

2) Hasil penelitian yang dilakukan dapat melengkapi dan menyempurnakan hasil 

penelitian guru lain yang telah dilaksanakan. 

d. Peneliti 

1) Dapat menerapkan ketrampilan dan wawasan yang didapat selama masa 

perkuliahan di Universitas Negeri Semarang. 

2) Memperluas pengalaman bagi peneliti sebagai bekal untuk terjun ke dunia 

pendidikan. 

3) Pembuatan bahan ajar dapat menambah ketrampilan yang lebih inovatif dan 

kreatif. 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

Pengembangan Produk yang dilaksanakan mempunyai spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Buku ajar berbasis mind mapping pada muatan pembelajaran IPS siswa kelas 

IV SDN 1 Peron Kendal. 
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2. Didesain dengan beberapa kombinasi warna, gambar lustrasi, dan juga peta 

pikiran yang dapat menarik perhatian siswa untuk memahami isi serta 

membaca buku ajar ini. 

3. Buku ini didesain dengan dilengkapi dengan gambar atau contoh konkret 

tentang materi yang terdapat didalam buku ajar untuk mempermudah siswa 

dalam proses belajar. 

4. Buku dilengkapi soal uji kompetensi untuk menilai kemampuan siswa dalam 

memahami materi aktivitas ekonomi yang terdapat di buku ajar. 

5. Didesain dengan bantuan beberapa aplikasi diantaranya Aplikasi CorelDraw 

X7, Aplikasi Edraw Max, dan Program Microsoft Word 2010. 

6. Buku ajar ini memiliki ukuran 19cm  x 20cm yang dicetak menggunakan 

kertas HVS 100gram dan kertas Art Carton 210gram. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni  (2016:68) Belajar ialah proses peralihan tingkah laku 

seseorang yang mencangkup segala aspek yang dikerjakan maupun dipikirkan. 

Menurut Susanto (2016:4) menerangkan bahwa belajar merupakan 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 relative tetap baik dalam berfikir, 

merasa, maupun dalam bertindak. 

 Perubahan perilaku seseorang disebabkan oleh interaksi pada 

lingkungannya. Hal ini tidak dikarenakan oleh faktor kedewasaan, kelelahan, 

pertumbuhan secara fisik, penyakit, maupun dari pengaruh dari obat. Perubahan 

ini mempunyai sifat permanen, menetap, dan tahan lama. Dengan demikian 

seseorang dapat dikatakan telah belajar telah belajar. 

Berdasarkan definisi para ahli yang telah dijabarkan ditarik simpulan bahwa 

yang dimaksud dengan belajar ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan guna 

menambah wawasan pengetahuan dan ketrampilan seseorang dengan berbagai 

cara sehingga terjadinya perubahan perilaku dalam dirinya serta dilingkungan 

yang dilakukan secara sengaja. 



15 
 

 

2.1.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Gagne (1997:4) dalam Rifa’i dan Anni  (2016:70) menyatakan bahwa unsur-unsur 

dalam belajar meliputi: 

1. Peserta Didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, dan 

peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

2. Rangsangan (Stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus yang 

meliputi suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang. Agar 

peserta didik mampu belajar optimal, peserta didik harus memfokuskan pada 

stimulus tertentu yang diminati. 

3. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Respon peserta 

didik diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku 

atau perubahan kinerja. 

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Gagne dalam Rifa’i dan Anni  (2016:82) prinsip-prinsip belajar dilihat 

dari kondisi eksternal yang mempengaruhi belajar meliputi: 
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1. Keterdekatan (Contiquity) 

Situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan 

sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. 

2. Pengulangan (Repetition) 

Situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang atau dipratikkan, agar 

belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. 

3. Penguatan (reinforcement) 

Belajar dari sesutu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti 

oleh perolehan hasil yang menyenangkan. 

Menurut Gagne dalam Rifa’i dan Anni  (2016:82) prinsip-prinsip belajar 

dilihat dari kondisi internal yang harus ada dalam diri pembelajar meliputi: 

1. Informasi Verbal 

Informasi ini diperoleh melalui tiga cara, yaitu (a) dikomunikasikan kepada 

pembelajar; (b) dipelajari oleh pembelajr sebelum memulai belaar baru; dan (c) 

dilacak dari memori. 

2. Kemahiran Intektual  

Pembelajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama 

yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa dan lainnya, untuk mempelajari 

hal-hal baru. Kemahiran intilektual dapt disajikan melalui petunjuk lisan atau 

petunjuk tertulis yang disampaikan oleh pendidik dan telah dipelajari 

sebelumnya agar dapat digunakan atau diingat ketika diperlukan. 
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3. Strategi 

Pembelajar harus mampu menggunakan startegi untuk menghindarkan stimulu 

yang kompleks; memilih dan membuat kode bagian-bagian stimulus 

memecahkan masalah; dan melacak kembali informasi yang telah dipelajari.  

2.1.1.4 Ciri-Ciri Belajar 

Beberapa elemen penting menjadi ciri belajar menurut Purwanto (1990:85) dalam 

Karwati (2015:188) meliputi: 

1. Belajar merupakan suatu perubahan yang dalam tingkah laku yang mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih baik dan juga kepada tingkah laku yang lebih 

buruk. 

2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar; seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi 

3. Dapat disebut belajar maka harus relatif mantap; harus merupakan akhir 

daripada suatu periode waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, 

tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang 

mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. 

4. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan 

dalam pengertian, pemecahan suatu masalah atau berpikir, keterampilan, 

kecapakan, kebiasaan, ataupun sikap. 
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2.1.1.5 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni  (2016:90) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa ini dirancang agar 

memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut La Iru dan arihi dalam Prastowo (2013:57) pembelajaran dapat 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mempelajari, dan perbuatan menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses atau 

upaya menciptakan kondisi belajar dalam mengembangkan kemampuan minat dan 

bakat siswa secara optimal, sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses dalam belajar yang dapat mengembangkan 

kemampuan pengetahuan maupun ketrampilan peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. 

2.1.1.6 Pengertian Hasil Belajar   

Susanto (2016:5) Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri adalah suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku  

yang relative menetap.  

 Menurut Rifa’i dan Anni (2016:71) dalam  hasil belajar untuk memperoleh 

aspek-aspek perubahan perilaku bergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta 
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didik. Apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Perubahan 

yang harus dicapai peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan peserta didik. 

Gagne dan Briggs dalam Rifa’i dan Anni (2016:77) mengklasifikasikan tujuan 

peserta didik ke dalam lima kategori, yaitu: 

1. Kemahiran Intektulal 

 Kemampuan yang membuat individu kompeten.  

2. Strategi Kognitif 

 Kemampuan yang mengatur perilaku belajar, mengingat, dan berpikir 

seseorang. 

3. Informasi Verbal 

Kemampuan yang diperoleh peserta didik dalam bentuk informasi atau 

pengetahuan verbal. 

4. Kemahiran Motorik 

Kemampuan yang berkaitan dengan kelenturan syaraf atau otot. 

5. Sikap 

Kecenderungan peserta didik untuk merespon sesuatu terhadap berbagai benda, 

orang dan situasi. 

 Perumusan tujuan peserta didik, yakni hasil belajar yang diinginkan pada 

diri peserta didik, lebih rumit karena tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan 

peserta didik merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui 

pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri 



20 
 

 

peserta didik, yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri peserta 

didik setelah menyelesaikan pengalaman belajar. 

 Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2016:72) menyampaikan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar,  

yaitu: 

1. Ranah kognitif, menggambarkan perilaku yang menekankan aspek 

intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berpikir. 

2. Ranah afektif, berkaitan dengan perasaan , sikap, minat, dan nilai. 

3. Ranah psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan fisik seperti ketrampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koodinasi syaraf. 

 Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa suatu kemampuan 

seseorang dalam belajar dibuktikan dengan adanya perubahan tingkah laku, sikap, 

dan ketrampilan disebut dengan hasil belajar. 

2.1.1.7  Faktor – Faktor yang  Mempengaruhi  Hasil Belajar 

Tinggi rendahnya hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

saling mempengaruhinya. Wasliman (2007:158) dalam Susanto (2016:12) 

menerangkan bahwa peserta didik memperoleh hasil belajar melalui hasil 

interaksi dengan berbagai faktor yang saling mempengaruhinya,  baik faktor 

internal maupun eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor yang bersumber dalam diri peserta didik, misalnya (1) kecerdasan, (2) 

minat dan perhatian,(3) motivasi belajar, (4) ketekunan, (5) sikap, (6) kebisaan 

belajar, (7) serta kondisi fisik kesehatan. Kesempurnaan dan kualitas kondisi 
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internal yang dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap pada 

kesiapan, proses, dan hasil belajar. Peserta didik yang mengalami kelemahan di 

bidang fisik, misalnya dalam membedakan warna, akan mengalami kesulitan di 

dalam belajar belajar melukis.peserta didik yang bermotivasi rendah, misalnya 

akan mengalami kesulitan didalam persiapan belajar dan dalam proses belajar. 

Peserta didik yang sedang mengalami ketegangan emosional, misalnya takut 

dengan pendidik dan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan diri untuk 

memulai belajar baru. Peserta didik yang mengalami hambatan bersosialisasi, 

misalnya akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan.  

2. Faktor Eksternal 

Faktor yang bersumber dari luar diri peserta didik, misalnya keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. Kondisi keluarga dirumah, keadaan di sekolah, dan kondisi di 

masyarakat sekitar rumah dan sekolah akan memberikan pengaruh terhadap 

konsentrasi dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar sehingga 

berdampak pada hasil belajar peserta didik.  

2.1.2 Hakikat Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

2.1.2.1 Pengertian IPS SD 

Suhada (2017:25) menyatakan bahwa IPS merupakan bidang studi yang 

mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Menurut Wesley dalam 

Sapriya (2019:11) menyatakan bahwa Social Studies adalah bagian atau aspek 

dari IIS yang diseleksi dan diadaptasi untuk pengajaran di sekolah. 
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Somantri (2001:92) dalam Sapriya (2019:11) menyatakan bahwa pendidikan 

IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu - ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 

dasar manusia yang diorganisasikan  dan disajikan secara ilmiah dan psikologi 

untuk tujuan pendidikan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan bahan 

kajian, perpaduan atau ilmu sosial lainnya yang telah diseleksi diadaptasi 

disederhanakan secara praktis sesuai dengan prinsip pedagogis atau karateristik 

siswa SD serta kebutuhan siswa SD. 

2.1.2.2 Tujuan IPS SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah salah satu muatan pembelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mempelajari 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI muatan pembelajaran IPS memuat materi Geografi, 

Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi 

warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai melalui muatan pembelajaran IPS,  yang dijelaskan dalam 

Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006. 

 Menurut Chapin dan Messick dalam Susanto (2016:147) pendidikan IPS 

memiliki tujuan yang dibagi menjadi empat komponen yaitu: (1) murid diberikan 

wawasan terkait dengan pengalaman dari manusia di masyarakat terhadap masa 

lalu, sekarang serta yang akan datang. (2) menolong murid mengembangkan 

keterampilan dalam mengolah maupun memproses serta mencari informasi. (3) 

dapat mengembangkan sikap/nilai demokrasi di kehidupan dalam masyarakat.  
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(4) murid diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan social. 

Menurut Suhada (2017:53-54) tujuan dari pembelajaran bidang studi IPS untuk 

memperlihatkan kedudukan dan karatersistik, yaitu sebagai media/alat atau model 

program pendidikan nilai yang dapat membentuk sikap dan perilaku siswa sebagai 

anggota sebuah komunitas, mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, warga 

negara, maupun dunia. Adapun fungsi dan peran IPS bertujuan, antara lainsebagai 

berikut: 

1.  Menanamkan nilai koral agar menjadi prinsip dasar atau keyakinan. 

2.  Mengajatkan norma untuk diketahui, dipahami, dan dihotmati. 

3.  Membelajarkan penguasaan konsep-konsep untuk dimengerti agar 

membekali pembentukan daya abstraksi, hingga secara bertahap dan 

stimultan pada saat dan sesuai dengan perkembangannya. 

4.  Setiap siswa memperoleh pengayaan pengelaman belajar dan memeroleh 

bentukan penghayatan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam 

akulturasi kehidupannya mulai sebagai diri sendiri/individu, anggota 

keluarga, warga masyarakat dan negara. 

2.1.2.3 Ruang Lingkup IPS di SD 

Menurut Sapriya (dalam Susanto, 2016:159) pada tingkah sekolah dasar 

pembagian materi pembelajaran IPS berdasar pada pendelatan terpadu 

(integrated), maksudnya masudnya materi pelajaran dikembangkan dan disusun 

tidak berpatok pada disiplin ilmu yang terpisah tetapi berpatok pada aspek 

kehidupan nyata siswa sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan 
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berpikir serta kebiasaan sikap dan perilaku. Gunawan (2016:51) menyebutkan 

ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Manusia, tempat, dan lingkungan; 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan;  

3. Sistem sosial dan budaya; 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan; 

5. IPS SD sebagai Pendidikan Global, yakni mendidik siswa tentang kebhinekaan 

bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; menanamkan kesadaran 

ketegantungan antar bangsa; menanamkan kesadaran akan terbukanya 

komunikasi dan transportasi antar bangsa di dunia; mengurangi kemiskinan, 

kebodohan dan perusakan lingkungan. 

Susanto (2016:159-160) menjelaskan bahwa secara garis besar, tema-tema 

pendidikan IPS di Sekolah dasar diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yang 

masing-maing memiliki tujuan yang berbeda, yaitu: 

1. Pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai (value education), yakni:  

a. Mengajarkan nilai-nilai yang baik berupa norma keluarga dan masyarakat. 

b. Memberikan klarifikasi nilai-nilai yang sudah dimiliki siswa, seperti 

menghormati hak-hak perorangan, kesetaraan, etos kerja, dan martabat 

manusia. 

2. Pendidikan IPS sebagai pendidikan Multikultural (multicultural education), 

yakni:  

a. Mengajarkan siswa bahwa perbedaan itu wajar. 
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b. Menghormati dan menghargai perbedaan etnik, budaya, agama yang 

menjadikan kekayaan budaya bangsa. 

c. Persamaan dan keadilan dalam perlakuan terhadap kelompok etnis atau 

minoritas.  

3. Pendidikan IPS sebagai Pendidikan global (global education), yakni:  

a. Mendidik siswa mengenai kebhinekaan bangsa, budaya dan perbeaan di dunia. 

b. Menanamkan kesadaran ketergantungan atarbangsa. 

c. Menanamkan kesadaran bahwa semakin global komunikasi dan tranportasi 

antarbangsa di dunia. 

d. Mengurangi kemiskinan, kebodohan, kebodohan, dan perusakan lingkungan. 

Ruang lingkup materi IPS yang tercantum pada kurikulum, menurut 

Depdiknas (2006): (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, 

dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan.  

Susanto (2016:160-161) juga menyebutkan bahwa ruang lingkup materi 

IPS di sekolah dasar memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. Ilmu pengetahuan sosial adalah gabungan dari unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi bahkan juga 

humaniora, pendidikan dan agama. 

2. Kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, 

ekonomi dan sosiologi yang menjadi bahasan atau topik tertentu. 

3. Kompetensi dasar IPS juga membahas berbagai masalah sosial yang 

dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. 
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4. Kompetensi dasar dapat berupa peristiwa dan perubahan kehidupan 

masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan 

pengolahan lingkunganm struktur, proses dan masalah sosial serta upayaupaya 

perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan, dan jaminan keamanan.  

5. Kompetensi inti IPS menggunakan tiga dimensi yang meilputi ruang, waktu 

dan nilai. Ruang lingkup IPS yang dipelajari dalam penelitian ini adalah sistem 

sosial budaya, karena media permainan ini berisi penjelasan mengenai 

keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman rumah adat adalah salah satu 

budaya yang dimiliki Indonesia yang harus dipahami dan dilestarikan. 

2.1.2.4 Pembelajaran IPS di SD 

Muatan pembelajaran terintegrasi dalam satu tema pembelajaran yang  ada di 

kurikulum 2013. Salah satunya pada muatan pembelajaran IPS yang termuat 

dalam struktur kurikulum 2013 untuk SD/MI. Kompetensi dasar dalam 

pembelajaran tematik muatan pembelajaran IPS kelas IV pada semester II 

berdasarkan permasalahan di SDN 1 Peron Kendal pada materi aktivitas ekonomi 

yang dikutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018, sebagai berikut:  

Tabel 2. 1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Muatan pembelajaran IPS 

Kelas IV pada SD/MI 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3.2  Mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 
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3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan beda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, 

dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

 

Tabel 2. 2 Kompetensi Dasar dan Indikator Muatan pembelajaran IPS Kelas IV 

pada SD/MI 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

3.2.1 Menjelaskan pengertian aktivias 

ekonomi 

3.2.2 Menjelaskan 3 aktivitas ekonomi 

di Indonesia 

3.2.3 Menjelaskan 3 jenis pelaku 

ekonomi 

3.2.4 Mengelompokkan 9 jenis bidang 

aktivitas yang berkaitan dengan 

lingkungan tempat tinggal. 

3.2.5 Menganalisis 2 jenis bidang 

aktivitas  yang terkait dengan 

lingkungan tempat tinggal. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai 

identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

4.2.1 Membuat peta pikiran keragaman 

aktivitas ekonomi dalam teks 

bacaan. 

4.2.2 Menyajikan peta pikiran 

keragaman aktivitas ekonomi 

dalam bidang perikanan di depan 

kelas. 

 

Program pendidikan IPS, yaitu berasal dan diambil dari materi ilmi – ilmu 

sosial yang telah disederhanakan, tetai didalamnya terdapat unsur kegiatan 

pendidikan dalam program pengajaran IPS di sekolah. IPS di sekolah menekankan 
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pada spek pengembangan berpikir peserta didik sebagai bagian dari masyarakat 

dalam berperan serta dalam memecahkan masalah. Pengertian IPS menurut 

Suhada (2017:28) adalah bidang studi yang memperlajari kehidupan manusia 

dalam masyarakat serta hubungannya dengan lingkungan.  

 Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah sangat erat hubungannya dengan 

disiplin ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu 

pengetahuan alam yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan 

pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu IPS di tingkat sekolah pada dasarnya 

bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang 

menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitude 

and value) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan 

masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warna 

negara yang baik (Sapriya, 2019:12). 

Menurut Suhada (2017:54) nilai dan sikap siswa yang dapat disampaikan 

melalui pembelajaran IPS di sekolah ialah: 

1. Nilai sikap religius: menumbuhkan rasa kasih sayangsesama makhluk Tuhan. 

2. Nilai atau sikap estetika: menumbuhkan dan mengembangkan apresiasi 

terhadap karya seni dan kebudayaan nasional. 

3. Nilai atau sikap ilmiah: menanamkan dan mengembangkan sikap ingin tahu 

latar belakang segala fenomena kehidupan. 

4. Nilai atau sikap ekonomi: sikap hidup efisien, hemat, cermat, keharusan 

bekerja. 
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5. Nilai atau sikap etis politis: loyal kepada negara, menghargai lembaga 

hukum. 

2.1.3 Bahan Ajar 

2.1.3.1 Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Ida Malati Sadjati dalam Prastowo (2016:238) Bahan ajar merupakan 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, 

sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik 

untuk belajar. 

Bahan ajar adalah segala bahan (baik itu informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implemantasi pembelajaran. Contohnya 

yaitu: buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, 

dan bahan ajar interaktif (Prastowo 2015:17). 

Dari dua pendapat tentang bahan ajar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bahan-bahan yang memuat informasi maupun teks yang dirancang secara 

terstruktur digunakan guru maupun instruktur guna menelaah implementasi 

pembelajaran disebut bahan ajar. Penyusunan dan pengembangan dari bahan ajar 

tersebut tidak boleh sembarangan harus memperhatikan aturan kurikulum yang 

ada ataupun berpedoman pada prinsip – prinsip pembalajaran dalam penyusuanan 

bahan ajar.  

Prastowo (2016:243) mengungkapkan bahwa ada enam prinsip 

pembelajaran yang perlu diperhatikan untuk penyusunan bahan ajar yaitu: 
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1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk 

memahami yang abstrak. 

2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dalam pembelajaran, 

pengulangan sangat dibutuhkan agar siwa lebih memahami suatu konsep. 

3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa 

4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu factor penentu 

keberhasilan belajar. 

5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu. 

6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. 

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Pembuatan Bahan Ajar 

1. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2015:26-27) dalam pembuatan bahan ajar mempunyai 

beberapa tujuan yaitu: 

a. Mempermudah siswa dalam mengkaji sesuatu; 

b. Menyajikan beberapa pilihan dari bahan ajar untuk menghindari adanya rasa 

bosan dalam diri siswa;  

c. Memudahkan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran; dan 

d. Proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih menarik. 
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2. Manfaat Pembuatan Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2016:241-242) memiliki berbagai manfaat dari pembuatan 

bahan ajar yang dilihat dari dua aspek yaitu manfaat yang diperoleh guru dan 

manfaat yang diperoleh siswa. Berikut adalah penjelasannya: 

a. Manfaat bagi guru meliputi: 

1) Guru memperoleh bahan ajar sesuai kebutuhan siswa dan ketentuan 

kurikulum. 

2) Guru tidak bergantung pada buku teks yang sulit di peroleh. 

3) Pengembangan bahan ajar menggunakan sumber yang relevan sehingga 

materi bahan ajar menjadi lebih luas. 

4) Dalam menulis bahan ajar dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan 

guru. 

5) Membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

b. Manfaat bagi siswa meliputi: 

1) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan lebih menarik. 

2) Dengan bimbingan pendidik siswa memperoleh kesempatan belajar secara 

mandiri. 

3) Siswa lebih mudah dalam mengkaji setiap kompetensi yang diharus 

dicapainya. 

 Berdasarkan  pemaparan tersebut Buku Ajar  berbasis Mind mapping pada 

muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi  yang peneliti kembangkan, 

buku ajar memuat manfaat bagi siswa dan guru. Dimana bahan ajar 

mempermudah guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. Pada aspek kebutuhan 
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siswa bahan ajar dapat melatih untuk belajar mandiri. Buku ini juga membuat 

kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

2.1.3.3 Macam-Macam Bahan Ajar 

Pengkategorian bahan ajar menurut Prastowo (2016:247-250) adalah : 

1. Bahan ajar dilihat dari bentuknya 

a. Handout, lembar kerja siswa, modul, buku, foto maupun gambar disebut 

bahan ajar cetak. 

b. Piringan hitam, radio, kaset disebut bahan ajar dengar (audio). 

c. Bahan ajar audiovisual adalah film dan video compact disk disebut dengan 

bahan ajar pandang. 

d. Compact disk interactive disebut bahan ajar interaktif. 

2. Bahan ajar dilihat dari cara kerja 

a. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan meliputi bahan ajar berupa foto, 

gambar, model, diagram. 

b. Bahan ajar yang diproyeksikan berupa proyeksi komputer, filmstrip, dan 

slid. 

c. Bahan ajar video berupa VCD player, DVD player, video tape player. 

Contoh bahan ajar ini berupa film dan video. 

d. Bahan ajar komputer, meliputi computer based multimedia/ hypermedia, 

computer mediated instructions. 

3. Bahan ajar dilihat dari sifat 

a. Bahan ajar berbasis cetak contohnya: panduan belajar siswa, lembar kerja 

siswa, buku, bahan tutorial, majalah, koran, peta, pamflet, dan lainnya. 
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b. Bahan ajar berbasis teknologi berupa: siaran televisi, siaran radio, video 

interaktif, film, dan multimedia. 

c. Bahan ajar digunakan dalam kegiatan praktek/ proyek misalnya: kit sains, 

lembar wawancara, lembar observasi. 

d. Bahan ajar  yang digunakan untuk interaksi manusia yang memiliki jarak 

jauh misalnya: telephone, handphone, video conference. 

Berdasarkan pemaparan tersebut Buku Ajar Aktivitas Ekonomi berbasis 

Mind mapping yang peneliti kembangkan termasuk ke dalam bahan ajar cetak. 

2.1.3.4 Unsur-Unsur Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2015:44-46) Unsur-unsur dalam bahan ajar digunakan untuk 

memahami isi dari bahan ajar, sebagai berikut: 

1. Pengetahuan  

Pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, berikut ini merupakan 

perbedaan dari keempat unsur-unsur tersebut: 

Tabel 2. 3 Unsur-Unsur Bahan Ajar 

No Jenis Pengertian Contoh 

1 Fakta  Segala hal yang berwujud kenyataan 

dan kebenaran, meliputi nama-nama 

objek, peristiwa sejarah, lambang, 

nama tempat, nama orang, nama 

bagian atau komponen suatu benda.  

 Seminggu pada tujuh 

hari 

 RI merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 

1945 

 UNNES terletak di 

semarang 

2 Konsep Segala hal yang berwujud pengertian-

pengertian baru yang bisa timbul 

sebagai hasil pemikian, meliputi 

definisi, penertian, ciri khusus,hakikat, 

inti atau isi. 

Bahan ajar merupakan 

seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis, 

baik tertulis maupun 

tidak, sehingga tercipta 

lingkungan atau suasana 

yang memungkinkan 

peserta didik untuk 

belajar. 

3 Prinsip  Hal-hal utama atau pokok, dan 

memiliki posisi terpenting, meliputi 

Air mengalir dari tempat 

yang tinggi ke temat 
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dalil, rumus, adagium, postulat, 

paradigma,serta hubungan antarkonsep 

yang menggambarkan implikasi sebab 

akibat. 

yang lebih rendah. Maka 

jika membuat selokan 

pembuangan air harus 

menurun, tidak boleh 

datar atau naik. 

4 Prosedur  Langkah-langkah sitematis atau 

berurutan dalam mengerjakan suatu 

aktivitas dan kronologi suatu sistem. 

Langkah-langkah dalam 

pembutan bahan ajara 

antara lain, meliputi 

langkah pertama, 

menyusun analisis 

kebutuhan bahan ajar 

yang didalamnya terdiri 

atas analisis kurikulum, 

analisis sumber belajar, 

serta memilih dan 

menetukan bahan ajar. 

Langkah kedua membuat 

peta bahan ajar. Langkah 

membuat bahan ajar 

sesuai degan struktur. 

 

2. Sikap atau Nilai 

Bahan ajar jenis sikap atau nilai adalah bahan untuk pembelajaran yang berkenaan 

dengan sikap ilmiah antara lain: 

a. Nilai-nilai kebersamaan, yakni mampu bekerja berkelompok dengan orang 

yang berbeda suku, agama, dan strata sosial. 

b. Nilai kejujuran, yakni, mampu jujur dalam melaksanakan observasi atau 

eksperimen, serta tidak memanipulasi data hasil pengematannya. 

c. Nilai kasih sayang, yakni tidak membedakan-bedakan orang lain yang 

mempunyai karakter dan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda. 

d. Nilai tolong menolong, yakni mau membantu orang lain yang membutuhkan 

tanpa meminta dan mengharapkan imbalan apapun. 

e. Nilai semangat dan minat belajar, yakni mempunyai semangat, minat, dan rasa 

ingin tau. 
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f. Nilai semangat bekerja, yakni mempunyai rasa bekerja keras dan belajar 

dengan giat. 

g. Bersedia menerima pendapat orang lain dengan bersikap legowo, tidak aergi 

terhadap kritik, serta menyadari kesalahannya sehingga saran dari oarng kain 

dapat diterima dengan hati terbuka dan tidak merasa sakit. 

2.1.4 Buku Ajar  

2.1.4.1 Pengertian Buku Ajar 

Menurut Nasution dalam Prastowo (2016:413) menulis bahwa buku ajar pada 

umumnya merupakan bahan ajar hasil seorang pengarang atau tim pengarang 

yang disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku.  

Menurut Prastowo (2016:414), buku ajar adalah buku berisi ilmu pengetahuan 

yang diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, dimana 

buku tersebut digunakan oleh siswa untuk belajar. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku ajar merupakan 

Buku yang tersusun sesuai kurikulum yang ada dan sesuai kompetensi dasar pada 

suatu muatan pembelajaran yang pada hakekatnya untuk belajar siswa. 

2.1.4.2 Fungsi Buku Ajar 

Menurut  Nasution dalam Prastowo (2016:414) menjelaskan tentang fungsi buku 

ajar yaitu: 

1. Rujukan atau sumber belajar bagi siswa; 

2. Bahan penilaian; 

3. Media untuk pendidik untuk pelaksanaan kurikulum; 

4. Salah satu penentu teknik maupun tata cara pengajaran untuk pendidik; 

5. Sarana untuk peningkatan karier dan jabatan. 
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2.1.4.3 Tujuan Buku Ajar 

Menurut  Nasution dalam Prastowo (2016:415) tujuan dari buku ajar meliputi: 

1. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran  

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulangi pelajaran atau 

mempelajari pelajaran baru. 

3. Buku ajar menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

2.1.4.4 Kegunaan Buku Ajar 

Menurut Nasution dalam Prastowo (2016:415) Kegunaan buku ajar dalam 

pembelajaran meliputi: 

1. Buku ajar membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun 

berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

2. Buku ajar menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran. 

3. Buku ajar memberi kesempatan bagi siswa untuk mengulangi pelajaran atau 

mempelajari pelajaran baru. 

4. Buku ajar memberikan pengetahuan bagi siswa maupun pendidik. 

5. Buku ajar menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan 

pangkat dan golongan. 

6. Buku ajar menjadi sumber penghasilan, jika diterbitkan. 

2.1.4.5 Karateristik dan Unsur-unsur Buku Ajar 

1. Karateristik buku ajar 

Menurut  Nasution dalam Prastowo (2016:415-417) Buku ajar mempunyai   

karateristik yang membedakan dari bahan ajar cetak yang lain, yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Memiliki ISBN dan diterbitkan oleh penerbit tertentu. 

b. Penyusunan buku ajar mempunyai  dua tujuan utama, meliputi: optimalisasi 

pengembangan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif, dimana 

pengetahuan tersebut harus menjadi sasaran utama dari buku pelajaran yang 

digunakan sekolah. 

c. Dalam mengembangkan buku ajar penulis maupun penerbit selalu berpedoman 

dengan yang diprogramkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Berikut ini ketentuan penting dalam penyusunan buku ajar: 

1) Kurikulum pendidikan nasional yang sedang berlaku 

2) Berorientasi pada ketrampilan proses dengan menggunakan 

 pendekatan kontektual, teknologi, dan masyarakat, serta demontrasi dan 

eksperimen. 

3) Dengan jelas memberikan gambaran tentang keterkaitannya atau  

keterpaduanya dengan disiplin ilmu lainnya 

2. Unsur-Unsur Buku Ajar 

 Menurut  Nasution dalam Prastowo (2016:417) Unsur dalam penyusunan buku 

ajar meliputi 5 unsur sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Unsur-Unsur Buku Ajar 

No Unsur-Unsur Buku Ajar Contoh 

1 Judul 
Buku Ajar Berbasis Mind mapping Materi 

Aktivitas Ekonomi 

2 
Kompetensi Dasar atau 

Materi 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, dan agama di 

provinsi setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta hubungannya 

dengan karakteristik ruang. 

4.2  Menyajikan hasil identifikasi mengenai 

keragaman sosial, ekonomi, budaya, 
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etnis, dan agama di provinsi setempat 

sebagai identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik 

ruang. 

Materi aktivitas ekonomi 

3 Informasi Pendukung 
Petunjuk penggunaan buku, daftar isi, 

catatan siswa, profil penulis. 

4 Latihan  Uji Kompetensi 

5 Penilaian  

Dengan rumus  

 

 

 

 

2.1.4.6 Langkah – langkah Penyusunan Buku Ajar 

Ada beberapa langkah dalam penyusunan buku ajar menurut Depdiknas dalam 

Prastowo (2016:422) menyatakan bahwa: 

1. Analisis kurikulum yang ada meliputi, pemetaan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, Indikator, kemudian tema sentral atau topik pemersatu, dan 

pemetaan pokok bahasan; 

2. Tentukan judul buku yang akan ditulis; 

3. Untuk mencapai kompetensi yang berlaku antarbidang studi outline buku harus 

dirancang dahulu sehingga isi buku lengkap dan mencangkup keseluruhan 

aspek yang diperlukan. 

4. Sumber atau referensi terkini dan juga relevan dikumpulkan sebagai bahan 

penulisan buku ajar.  

5. Buku ditulis dengan memperhatikan penyajian kalimat agar sesuai usia dan 

pengalaman pembaca.  

6. Jika terdapat kekurangan pada hasil tulisan segera lakukan evaluasi atau 

perbaikan dan juga penambahan. 

NP = 
𝐑

𝐒𝐌
 × 100% 
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7. Tulisan diperbaiki menjadi menonjol. 

8. Untuk mendukung penjabaran materi yang disajikan perlu diberikan diagram, 

tabel, ilustrasi gambar, dan atau yang sejenisnya, secara proporsional. 

9. Untuk memperluas materi digunakan berbagai sumber belajar. 

Dari langkah-langkah penyusunan buku ajar diatas dapat membantu 

penyusunan buku ajar menjadi mudah dan juga menarik. 

2.1.5 Mind mapping  

2.1.5.1 Pengertian Mind mapping 

Swadarma (2013:2) Mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. 

Mapping adalah metode efektif untuk menuangkan semua gagasan yang ada di 

dalam pikiran. Mind map merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara 

kera alami otak dilibatkan sejak awal (Buzan 2016:5). 

 Mind mapping  merupakan salah  satu jenis model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran  mind  mapping  mengajak  siswa  bekerja  sama  dalam  mencatat 

kembali  dalam  bentuk  mind  mapping  yang  penuh  kreativitas  sehingga  

menarik  dan bermakna bagi siswa. 

Swadarma (2013:3) menyatakan  mind mapping  terdiri dari  kata  mind  dan  

mapping.  Mind  adalah  pemikiran.  Mapping  adalah  cara mencatat yang efektif, 

efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna karena dilakukan dengan cara 

memetakan pikiran-pikiran kita.  
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2.1.5.2 Kegunaan Mind Mapping 

Menurut swadarma (2013:8) kegunaan mind mapping adalah: 

1. Mengumpulkan data yang hendak digunakan untuk berbagai keperluan secara 

sistematis. 

2. Memudahkan untuk melihat kembali sekaligus mengulang – ulang ude dan 

gagasan. 

3. Dapat melihat gambaran besar dari suatu gagasan, sehingga membantu otak 

bekerja terhadap gagasan tersebut. 

4. Menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula rumit, panjnag dan 

tak mudah dilihat menjadi mudah. 

Menurut Buzan (2016:5) kegunaan mind mapping yaitu daftar informasi 

yang panjang  dapat dialihkan menjadi diagram warna-warni, sangat teratur, dan 

mudah diingat yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak dalam 

melakukan berbagai hal. 

2.1.5.3 Unsur Pembentuk Mind mapping 

Unsur pembentuk mapping menurut Swadarma (2013:9) sebagai berikut: 

1. Tema Besar (Cantral Image) 

 Pokok pembahasan yang digunakan dalam topik atau subyek berada 

 di tengah. 

2. Sub Tema 

 Pengelompokkan cabang pada tema besar yang tersusun secara sitematis 

sesuai dengaan kriteria tertentu. 
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3. Urutan 

 Hubungan subtema-subtema dengan antartema besar yang terjalin sesuai 

dengan analisis yang telah dilakukan. 

4. Garis hirarki 

 Garis yang menunjukkan adanya suatu tempat, waktu,  dan pelaksanaan serta 

hubungan sebab-akibat. 

2.1.5.4 Aturan dalam Pembuatan Mapping 

Menurut Swadarma (2013:10-13)  pembuatan mapping mempunyai beberapa 

aturan yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kertas, yang dipakai ialah kertas berorientasi landscape dengan warna putih 

polos; 

2. Warna, menggunakan warna sekitar 2 - 7, dengan warna yang berbeda pada 

setiap cabang; 

3. Garis, garis lengkung dibuat mulai dari bentuk mengecil dari pangkat (central 

image ) menuju ke ujung; 

4. Huruf, huruf capital digunakan untuk cabang utama diawali dari central image, 

sedangkan huruf kecil digunakan untuk cabang dengan posisi antara huruf dan 

garis sama panjang. 

5. Keyword, yaitu kata yang mewakili pesan yang ingin disampaikan. Dalam 

Penulisan keyword  harus yang penting saja dan tidak terlalu panjang; 

6. Key image, yaitu kata yang dilengkapi gambar yang memudahkan kita dalam 

mengingat. 
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7. Struktur, prinsip dari mapping ialah radiant thingking,  jadi melalui BOIs tema 

besar yang berada di tengah kertas akan memancarkan (radiasi) ke segala arah. 

BOIs tersusun dari 2 – 7 garis dan di awali dari kanan atas berdasarkan arah 

jarum jam. 

2.1.5.5 Langkah – Langkah Pembuatan Mind mapping 

Menurut Buzan (2016:15-16) langkah dalam pembuatan mind mapping, sebagai 

berikut: 

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

mendatar 

2. Menggunakan gambar atau foto untuk ide yang digunakan. 

3. Menggunakan warna agar lebih menarik 

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

cabang tingkat dua dan tingkat tiga ke tingkat satu dan dua. 

5. Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus 

6. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. 

2.1.6 Ilmu Ekonomi  

2.1.6.1 Pengertian Ilmu Ekonomi  

Menurut Sapriya (2019:24) Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana 

langkanya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan 

manusia yang tidak terbatas. 

2.1.6.2 Sumber Daya Alam yang ada di Lingkungan Setempat 

1. Sumber Daya Alam yang dapat Diperbaharui 

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi: 
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a. Tanah 

b. Air 

c. Udara 

d. Tumbuhan 

e. Hewan 

2.  Sumber Daya Alam yang tidak dapat Diperbaharui 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi: 

a) Bijih besi 

b) Emas 

c) Belerang 

d) Batu bara 

2.1.6.3 Aktivitas Ekonomi  

Aktivitas ekonomi suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

berbagai bidang yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Aktivitas ekonomi dibagi menjadi: 

1. Produksi 

2. Distribusi 

3. Konsumsi  

 Aktivitas ekonomi terdapat pelaku ekonomi yaitu: 

1. Produsen 

2. Distributor 

3. Konsumen 
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Aktivitas ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang 

diantaranya: 

1. Pertanian  

Menurut Drs. Joko Kuntoro dan Tim Guru Indonesia (2010:317) pertanian 

merupakan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan. 

Usaha pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian antar lain: 

a. Intensifikasi 

b. Ekstensifikasi 

c. Diversifikasi 

d. Rehabilitasi 

2. Perkebunan  

3. Perikanan 

Menurut A. Imantoro (2010:16) perikanan dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Perikanan laut  

b. Perikanan darat 

4. Peternakan  

Menurut A. Imantoro (2010:16) peternakan dapat dibedakan menjadi: 

a. Peternakan besar 

b. Peternakan kecil 

c. Peternakan unggas 

5. Kehutanan 

Menurut A. Imantoro (2010:15) hutan dapat dibedakan menjadi: 

a. Hutan produksi 
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b. Hutan Lindung 

c. Hutan Suaka Alam 

d. Hutan Wisata 

6. Perdagangan 

Menurut Drs. Joko Kuntoro dan Tim Guru Indonesia (2010:318) perdagangan 

adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa proses penjualan. 

7. Perindustrian  

Menurut Drs. Joko Kuntoro dan Tim Guru Indonesia (2010:318) industri ialah 

pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi.  

Menurut A. Imantoro (2010:16) Jenis industri dibedakan menjadi: 

a. Industri rakyat atau industri rumah tangga 

b. Industri ringan 

c. Industri berat 

8. Pertambangan  

Menurut Drs. Joko Kuntoro (2010:318) pertambangan ialah kegiatan pengambilan 

sumber daya alam dari dalam bumi . 

9. Jasa  

Menurut Drs. Joko Kuntoro dan Tim Guru Indonesia (2010:318) jasa adalah usaha 

yang tidak menghasilkan barang tetapi berbentuk berupa pelayanan.  
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudiono (2016) dengan judul “Pengembangan 

Buku Ajar Bioteknologi Berbasis Penelitian Bioremidiasi Logam Berat Kadmium 

Untuk Mahasiswa S1 Biologi Universitas Negeri Malang”. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa pengembangan buku ajar memperoleh kriteria sangat valid 

dan layak dari para ahli untuk diterapkan untuk matakuliah Bioteknologi di 

Universitas Negeri Malang. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mitarlis (2015) yang 

berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Mind mapping Pada 

Materi Laju Reaksi Untuk Melatihkan  Keterampilan Berfikir Kreatif  Siswa 

Kelas XI SMA” Pengembangan Lembar Kerja Siswa dalam penelitian ini 

memenuhi validitas isi LKS dan juga dapat melatih ketrampilan dalam berpikir 

kreatif pada siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hutama (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbasis Nilai Budaya Using Untuk Siswa 

Sekolah Dasar” dalam menyatakan bahwa  produk  bahan  ajar sangat layak 

dipergunakan dalam pembelajaran berdasarkan dengan tingkat kemenarikan, 

tingkat  validitas,  tingkat keterterapan  produk  bahan  ajar  serta tingkat 

keefektifan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putrayasa (2015) yang berjudul 

“Pembelajaran Menulis Paragraf Deskripsi Berbasis Mind mapping Pada Siswa 

Kelas VII SMP Laboratorium Undiksha” menunjukkan bahwa  guru  sudah  

sesuai  dalam menggunakan model  mind  mapping dengan  teori  yang  ada 
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terhadap pembelajaran  menulis  paragraf  dan juga kemampuan siswa tergolong 

baik dalam menulis paragraf deskripsi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bera (2019) yang berjudul “Penerapan 

Metode Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Aktivitas Ekonomi di 

Sekolah Dasar Negeri Blatat Kecamatan Kangae” menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran IPS diterapkan metode inkuiri pada materi aktifitas ekonomi hasil 

belajar siswa di kelas IVB SDN dapat meningkat  terhadap aktivitas guru, 

aktivitas siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hutami (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (Lks) Geografi Berbasis Mind mapping Di 

Kelas X SMA Negeri Jogoroto Jombang” Hasil penelitian menunjukkan Lembar 

Kerja Siswa memperoleh kategori sangat layak serta mendapat respon positif dari 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Perwitasari, dkk (2018) yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kontekstual” yang menyatakan 

buku ajar tersebut dikategorikan efektif, praktis, dan valid dipergunakan dalam 

pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leksono (2015) yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Biologi Konservasi Berbasis Etnopedagogi”  . Hasil 

dari penelitian menyatakan bahwa hasil validasi ahli mengenai kemampuan dalam 

penyajian materi serta penggunaan bahasa bahan ajar menunjukkan hasil yang 

baik dan layak dipergunakan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ula (2018) yang berjudul “The 

Implementation of Problem Based Learning with Mind mapping to Improve The 

Student’s Understanding of Concept” yang menyatakan bahwa pemahaman 

konsep siswa meningkat setelah adanya penerapan model PBL dengan bantuan 

mind mapping dengan skor rata-rata yang diperoleh oleh uji N-gain ialah 0,36 

kategori sedang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kapitan, dkk (2018) berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Cerita Fantasi  Bermuatan 

pembelajaran Nilai Pendidikan Karakter di Kelas VII”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan uji keefektifan produk bahan ajar 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam menulis teks cerita fantasi bermuatan 

pembelajaran nilai pendidikan karakter secara baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tinja (2017) yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya 

Melestarikan Nilai Budaya Pada Siswa Sekolah Dasar”. Hasil belajar siswa yang 

sangat meningkat dilihat dengan cara membandingkan hasil pre tes dan post test 

melalui uji keefektivitas produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juniati & Widianti (2015) yang berjudul 

”Pengembangan  Buku Saku Berbasis  Mind mapping Dan  Multiple Intelligences 

Materi Jamur Di SMA Negeri 1 Slawi” menyatakan kelayakan buku saku dilihat 

dari hasil tanggpan siswa yang secara umum menyatakana sangat baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurilatifa & Desi (2018) yang berjudul  

“Pengembangan Bahan Ajar IPA Berbasis Mind mapping Materi Perubahan 
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Wujud Benda Dan Sifatnya Kelas VA SDN Karanganyar 01 Semarang” yang 

menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat 

layak digunakan serta efektif dipergunakan dengan hasil peningkatan N-gain 

sebesar 0,42 dengan nilai pre-test 65 menjadi 80 pada rata-rata nilai post-test. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, dkk (2020) yang berjudul “The 

Effectiveness of Concept Mapping on Social Skills of Students in Social Learning 

of Elementary School” menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode pemetaan konsep secara efektif meningkatkan keterampilan sosial siswa 

dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septia, dkk (2018) yang berjudul “The 

Impact of Mind mapping On Grade Five Students’ Social Science Learning 

Outcome” yang menyatakan bahwa  bahwa proses pembelajaran yang 

menerapkan metode Mind mapping memiliki dampak yang signifikan terhadap 

peningkatan hasil belajar dalam muatan pembelajaran  IPS, khususnya pelajaran 

Perang Indonesia untuk Kemerdekaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendikawati & Arini (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Buku Ajar Statistika Berbantuan Tik Dengan Pendekatan 

Penilaian Portofolio Untuk Meningkatkan Komunikasi Dan Koneksi Matematis” 

yang menyatakan bahwa pengembangan buku ajar dengan penilaian portofolio 

valid sesuai dengan penilaian ahli dan memenuhi kategori kepraktisan. 

Kemudian Paramita & Hartati (2018) yang berjudul “Pengembangan 

Model Mind mapping Berbantuan Gambar  Untuk Meningkatkan  Hasil Belajar 

Menulis Paragraf” yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang secara 
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signifikan dari hasil pretest dan posttest sebelum dan sesudah menggunakan 

model Mind mapping berbantuan gambar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andriana, dkk (2017) yang berjudul 

“Natural Science Big Book With Baduy Local Wisdom Base Media Development 

For Elementary School” yang menyatakan bahwa manfaat menggunakan kearifan 

lokal berdasarkan Big Book ialah guru mudah dalam menarik minat siswa untuk 

fokus terhadap cerita yang akan dibaca serta memudahkan siswa memahami 

materi karena isi materi terkait langsung dengan siswa kehidupan sehari - hari.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyanto et al., 2018) yang berjudul 

“Feasibility Of Respiratory System Module Based On Creative Problem Solving 

Learning Model With Mind mapping To Empower Problem Solving Skills” yang 

menyatakan  bahwa validasi modul sistem oleh ahli dengan kriteria layak dengan 

kategori sangat baik.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada muatan pembelajaran IPS rata-rata hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Peron 

menunjukkan angka dibawah KKM yaitu 65 berdasarkan observasi awal yang 

telah dilakukan.  
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Kerangka berpikir yang menggambarkan alur dari penelitian ini adalah 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis ialah jawaban sementara dalam bentuk kalimat pernyataan dari rumusan 

masalah penelitian. (Sugiyono 2016:96). Penelitian pengembangan ini 

mempunyai hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Buku ajar Berbasis mind mapping tidak efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi kelas IV SDN 1 

Peron. 

Ha : Buku ajar Berbasis mind mapping efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi  kelas IV SDN 1 

Peron. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian R&D (Research and 

Development) dengan model Borg and Gall. Metode penelitian ini bertujuan 

mengembangkan dan menghasilkan sebuah produk serta  menguji keefektifan dari 

produk merupakan pengertian metode penelitian dan pengembangan (Sugiyono 

2016:407). Peneliti melakukan pengembangan produk yang berupa Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Muatan pembelajaran IPS Materi Aktiviitas Ekonomi 

kelas IV SDN 1 Peron Kendal. Tujuan dari penelitian pengembangan ini meliputi, 

mengembangkan desain, menguji kelayakan serta menguji keefektifan buku ajar. 

Kelayakan pada buku ajar dilakukan oleh validator materi serta validator media.  

Keefektifan dari buku ajar ketahui berdasarkan hasil belajar pretest dan posttest. 

Langkah pengembangan penelitian ini menurut Borg and Gall dalam Sugiyono 

(2010:409) adalah:  

 

Gambar 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan menurut Borg and Gall 

dalam Sugiyono (2016:409) 
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Dari 10 langkah-langkah penelitian menurut Borg and Gall dalam Sugiyono, 

Peneliti menggunakan 9 tahap pelaksanaan yang dimulai dari melakukan analisis 

potensi dan masalah sampai dengan tercipta produksi terbatas. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yaitu di SDN 1 Peron yang beralamat di Jalan KI Godek 

barat Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Kode Pos 51383. 

Peneliti melaksanakan penelitian pada semester gasal dan genap tahun ajaran 

2019/2020 tepatnya pada bulan Maret 2020. 

3.3  Prosedur Penelitian 

Dibawah ini dijabarkan prosedur dalam penelitian pengembangan yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 
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Dari 10 tahap penelitian menurut Borg and Gall dalam Sugiyono, peneliti 

menggunakan 9 tahap pelaksanaan yang dimulai dari melakukan analisis potensi 

dan masalah sampai dengan tercipta produksi terbatas. Garis putus-putus pada 

gambar menunjukkan bagian. 

Adapun penjelasan dari tiap langkah penelitian pengembangan adalah sebagai 

berikut:  

1. Observasi awal 

Observasi data awal dilaksanakan pada kelas IV SDN Peron Kendal yaitu dengan 

menggunakan wawancara dan observasi. Dari data dokumen nilai balajar siswa 

semester 1 pada muatan pembelajaran IPS menunjukkan bahwa nilai PTS 

mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain bahan 

ajar masih berupa buku siswa dan buku guru sehingga menyebabkan minat baca 

siswa rendah, siswa kurang fokus dalam pembelajaran sehingga penyampaian 

materi yang diterima siswa kurang maksimal, dikerenakan guru menggunakan 

ceramah dalam menjelaskan materi pembelajaran. 

2. Pengumpulan data 

Setelah mengindentifikasi permasalahan di kelas IV SDN 1 Peron Kendal, peneliti 

melakukan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan pengembangan produk 

buku ajar. Data dikumpulkan melalui analisis kebutuhan siswa serta kebutuhan 

guru agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dengan membagikan 

kuesioner atau angket kepada guru dan siswa. 
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3. Desain Produk Buku ajar 

Pengembangan produk buku ajar dimulai dengan membuat prototype desain buku 

ajar dan menyusun desain produk dari buku ajar setelah menyusun prototype 

produk buku ajar selanjutnya, penyusunan pokok - pokok isi buku ajar khususnya 

pada materi aktivitas ekonomi, penyusunan mind mapping secara keseluruhan dan 

evaluasi untuk akhir materi serta menyusun desain secara keseluruhan. Dalam 

merancang materi di buku  ajar harus berdasarkan Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar dan indikator yang harus dicapai siswa. Tujuan pengembangan 

Buku Ajar Mind mapping ini yaitu buku ajar dapat dipergunakan dalam 

mempelajari materi Aktivitas Ekonomi dan sebagai sarana transformasi 

pengetahuan kepada siswa serta mempermudah pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. Buku ajar ini dicetak dengan ukuran kertas ukuran 19 × 20 cm. 

4. Validasi Desain 

Produk yang telah selesai didesain selanjutnya divalidasi oleh ahli materi dan ahli 

media dengan mengisi angket penilaian untuk buku ajar yang menyatakan buku 

ajar layak digunakan dalam pembelajaran. 

5. Revisi Desain 

Tahap selanjutnya setelah divalidasi kelayakannya, buku ajar yang masih 

memiliki kekurangan maupun kelemahan produk buku ajar. Pada tahap ini 

peneliti memperbaiki atau melengkapi produk buku ajar berdasarkan saran dari 

ahli materi dan ahli media. 
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6. Uji Coba Produk (Kelas kecil) 

Uji coba produk buku ajar dilaksanakan secara terbatas dikelas IV SDN 2 Pakis 

pada  skala kecil dengan jumlah 9 siswa terdiri dari 3 siswa yang dengan rata-rata 

nilai tertinggi, 3 siswa dengan rata-rata nilai sedang, dan 3 siswa dengan nilai 

terendah dari 19 siswa. Untuk mengetahui kelayakan buku ajar yang sudah 

diujikan,  peneliti memberikan angket tanggapan kepada siswa dan guru untuk 

mengetahui respon tanggapan.  

7. Revisi Produk 

Angket tanggapan yang diberikan pada uji coba skala kecil, kemudian dianalisis 

kelayakannya sebagai pedoman dalam memperbaiki produk yang sudah diuji coba 

berdasarkan saran dari guru maupun siswa. 

8. Uji Coba Pemakaian (Skala Besar) 

Tahap uji coba pemakaian (skala besar) dilaksanakan pada kelas yang lebih besar 

yaitu satu kelas yaitu 28 siswa. Tahap ini bermaksud untuk memperoleh informasi 

mengenai Buku ajar Berbasis Mind mapping apakah efektif terhadap 

pembelajaran di kelas IV. Kemudian peneliti menguji keefektifannya buku ajar 

dengan melakukan evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui kemampuan 

siswa terhadap materi yang disampaikan. Uji coba pemakaian buku ajar 

dilaksanakan secara eksperimen yaitu pre-eksperimental designs dengan model 

before-after design menurut Sugiyono (2016:415).  

Desain eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

01 × 02 
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Keterangan: 

01 = nilai pretest (sesudah menggunakan buku ajar  lama sebelum 

dikembangkan) 

02 = nilai posttest (sesudah menggunakan buku ajar baru hasil pengembangan). 

9. Produk akhir terbatas 

Berdasarkan saran dari ahli materi dan ahli media maupun hasil angket analisis 

tanggapan guru dan siswa yang telah dilaksanakan oleh peneliti, produk akhir 

penelitian adalah buku ajar berbasis mind mapping yang diuji kelayakan dan 

keefektifannya, dan dapat digunakan dalam pembelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi. Dalam penelitian ini yang telah dilaksanakan, peneliti sampai dengan 

produksi terbatas dan tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Borg and Gall 

dalam Sugiyono (2016:409), dikarenakan keterbatasan waktu dan dana bagi 

peneliti. Peneliti hanya memenuhi kebutuhan akan bahan ajar muatan 

pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 1 Peron sehingga peneliti memodifikasi 

langkah ini menjadi tahap akhir atau produk akhir yang dikembangkan. 

10. Penyusunan Laporan Penelitian 

Penyusunan laporan hasil dari penelitian adalah tahap akhir dari penelitian ini. 

Penyusunan laporan memiliki tujuan yakni mengetahui hasil dari pengembangan 

buku ajar berbasis mind mapping yaitu kelayakan dan keefektifan buku ajar 

tersebut. 
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3.4 Data, Sumber Data, dan Subjek Penelitian 

1. Data 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Peron Kendal. Terdapat 

beberapa data yang telah peneliti dapatkan diantaranya: (1) data nilai ulangan 

Penilaian Tengah Semester dan (2) informasi tentang bahan ajar untuk digunakan 

dalam pembelajaran IPS di kelas IV dari wawancara guru kelas, serta (3) 

dokumentasi foto kegiatan pembelajaran di kelas IV. 

2. Sumber Data 

Kebutuhan dari produk buku ajar yaitu berupa sumber data dari siswa, guru, dan 

ahli materi serta ahli media. Tujuannya agar sumber data yang diperoleh  dalam  

penelitian lebih spesifik. Dibawah dijabarkan pada setiap sumber data tersebut. 

a. Siswa 

Siswa - siswi kelas IV dari SDN 1 Peron yang berjumlah 28 orang diberikan 

lembar penilaian angket tanggapan untuk diisi oleh siswa guna mengetahui 

kebutuhan siswa sehingga sebagai data dalam pembuatan prototype buku ajar 

Aktivitas Ekonomi berbasis Mind mapping 

b. Guru 

Guru mempunyai peran dalam pengumpulan data untuk kebutuhan akan buku ajar 

Aktivitas Ekonomi berbasis Mind mapping, selain itu guru bertindak sebagai 

penilai dalam uji coba produk skala kecil dengan mengisi angket tanggapan. 

c. Ahli 

Pakar maupun dosen ahli maupun yang berperan sebagai validator dari  buku ajar 

Aktivitas Ekonomi berbasis Mind mapping  kelas IV, validator materi dan media 
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terdiri dari dosen dengan bidang keahlian yang berbeda, dalam bidang 

pengembangan media dan dalam bidang khusus materi.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini terdiri 9 siswa berasal dari SDN 2 Pakis sebagai Uji 

Skala Kecil dan 28 siswa yang berasal dari SDN 1 Peron Kendal sebagai uji skala 

besar. 

3.5 Variabel Penelitian 

Penelitian ini mempunyai  dua variabel yaitu variabel bebas (variabel independen) 

dan variabel terikat (variabel dependen). Berikut penjelasannya: 

1. Variabel bebas, variabel yang dapat mempengaruhi serta menimbulkan sebab 

perubahan variabel terikat (Sugiyono 2016:61). Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah Buku ajar berbasis Mind mapping pada muatan pembelajaran 

IPS materi aktivitas ekonomi. 

2. Variabel terikat, variabel yang dipengaruhi serta menjadi akibat variabel bebas 

(Sugiyono 2016:61). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SDN 1 Peron. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional variabel 

Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional Jenis Data 

Buku Ajar  

berbasis Mind 

mapping pada 

muatan 

pembelajaran 

IPS materi 

aktivitas 

ekonomi 

Buku ajar adalah 

buku berisi ilmu 

pengetahuan yang 

diturunkan dari 

kompetensi dasar 

yang tertuang 

dalam kurikulum, 

dimana buku 

tersebut digunakan 

oleh siswa untuk 

Buku ajar adalah 

suatu buku yang 

berisi pengetahuan 

yang digunakan 

siswa untuk belajar 

yang sesuai dengan 

kurikulum. 

Ordinal 
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belajar. 

Andi Prastowo 

(2016:414). 

Hasil Belajar 

IPS 

Hasil belajar siswa 

merupakan 

kemampuan yang 

diperoleh anak 

setalah melalui 

kegiatan belajar. 

Karena belajar itu 

sendiri adalah suatu 

proses dari 

seseorang yang 

berusaha untuk 

memperoleh suatu 

bentuk perubahan 

perilaku  yang 

relative menetap. 

(Susanto 2016:5) 

Hasil belajar dalam 

penelitian ini me-

nyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik IPS 

materi aktivitas 

ekonomi. 

Interval 

 

3.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik tes dan nontes. 

Berikut ini merupakan  teknik nontes berupa observasi, wawancara, dokumen, dan 

angket: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan serta pencatatan dengan teliti dan  

sistematis (Arikunto 2016:45). Jenis observasi yang digunakan peneliti ialah 

observasi sistematik ialah pada pengamatan ini faktor – faktor sudah tersusun 

sistematis dan sudah diatur  menurut kategorinya. 

2. Wawancara 

Menurut Arikunto (2016:44) yang dimaksud dengan wawancara merupakan suatu 

cara untuk memperoleh jawaban responden melalui tanya – jawab dengan cara 

sepihak. Penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin dimana pewawancara 
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menyiapkan daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. 

Narasumber pada wawancara ini adalah Ibu Winarsih  sebagai wali kelas IV SDN 

1 Peron . Pertanyaan yang diajukan meliputi kesulitan saat pembelajaran, metode 

yang digunakan, media dan bahan ajar serta sumber belajar yang dipergunakan 

serta respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:210) Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang 

berarti barang – barang yang tertulis, sedangkan dokumentasi yaitu kegiatan 

menyelidiki benda  tertulis berupa peraturan – peraturan, dokumen, buku – buku, 

notulen rapat, majalah, catatan harian, dan lainnya. Data dokumen dalam 

penelitian ini ialah  nilai PTS siswa kelas IV. Peneliti juga melakukan 

dokumentasi dengan foto proses pembelajaran, video kegiatan pembelajaran, 

merekam kegiatan wawancara, serta berfoto dengan narasumber. 

4. Kuesioner atau Angket 

Arikunto (2016:42) angket merupakan susunan pertanyaaan dimana harus diisi 

oleh orang yang akan diatur. Dengan adamya angket orang dapat mengetahui 

tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya. 

Angket cocok digunakan pada  jumlah  responden  yang cukup besar da tersebar 

diwilayah yang luas. Angket berupa pernyataan-pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan  kepada responden  secara langsung atau dikirim melalui pos atau 

intenet. 

Uma (1992) dalam  Sugiyono (2016:201-203) mengemukakan beberapa 

prinsip penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Isi dan Tujuan Pertanyaan 

b. Bahasa yang digunakan  

c. Tipe an bentuk Pertanyaan 

d. Pertanyaan tidak mendua 

e. Tidak menanyakan yang sudah lupa 

f. Pertanyaan tidak menggiring 

g. Panjang Pertanyaan 

h. Urutan Pertanyaan 

i. Prinsip Pengukuran 

j. Penampilan 

Menurut Arikunto (2016:42-43) menyatakan tentang macam angket, dapat 

ditinjau dari beberapa segi: 

a. Siapa yang Menjawab, terdiri dari: 

1) Kuesioner langsung, adalah kuesioner yang dikirimkan dan diisi langsung oleh 

responden 

2) Kuesioner tidak langsung, adalah kuesioner yang dikirimkan dan diisi bukan 

oleh responden. Biasa digunakan untuk mencari informasintentang anak, 

saudara, tetangga. 

b. Cara Menjawab, terdiri dari: 

1) Kuesioner tertutup, adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan [ilihan 

jawaban lengkap sehingga responden hanya tinggal menjawab lengkap 

sehingga responden tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. 
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2) Kuesioner terbuka, adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga  

responden bebas mengemukakan pendapatnya.  

Penelitian ini menggunakan angket langsung yang diberikan kepada 

responden yang terdiri dari angket kebutuhan untuk guru, angket kebutuhan untuk 

siswa,  angket untuk validator, dan  angket tanggapan guru serta siswa mengenai 

produk. Angket ini diisi guru kelas IV untuk mengetahui data yang dibutuhkan  

peneliti dalam mengembangkan produk. Angket validator ditujukan kepada 

validator materi serta validator media guna untuk  menilai kelayakan produk yang 

peneliti kembangkan. Angket tanggapan guru dan siswa produk ditujukan kepada 

siswa serta guru saat ujicoba skala kecil.  Responden dapat memilih jawaban 

kemudian memberi tanda centang pada kolom yang disediakan. Bentuk angket 

dalam penelitian ini adalah skala likert.  

5. Tes 

Webster’s Collegiate dalam Arikunto (2013:46) menyatakan bahwa tes yaitu 

daftar pertanyaan, alat, latihan dipergunakan dalam mengukur kemampuan 

individu maupun kelompok. Jenis tes yang dipergunakan dalam penelitian ini 

yaitu ialah soal pilihan ganda yang dilaksanakan dua kali yakni sebelum 

dilaksanakan (pretest) dan tes setelah dilaksanakan (posttest).  

3.8 Uji  Kelayakan , Uji Validitas , dan Uji Reliabilitas 

3.8.1 Uji Kelayakan 

1. Analisis Kelayakan Produk 

Kelayakan produk dianalisis menggunakan hasil dari lembar validasi tentang 

pengembangan produk yaitu buku ajar berbasis mind mapping pada muatan 
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pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi  oleh para ahli. Pada instrumen 

kelayakan produk digunakan skala likert untuk mengetahui pendapat, mengukur 

sikap, serta persepsi dari sekelompok orang tentang suatu peristiwa (Sugiyono, 

2016:134-135). Peneliti menetapkan skor dalam skala likert sebagai berikut. 

Data dianalisis menggunakan uji deskriptif persentase menggunakan rumus 

persentase menurut Purwanto (2013:102). Rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = Skormaksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = bilangan tetap 

Data yang telah diperoleh dikonvensikan sesuai kriteria tidak layak, cukup 

layak, layak, dan sangat layak. Berikut ini dijelaskan langkah – langkah dalam 

menentukan kriteria hasil perolehan skor (Sudjana 2005:46-50) sebagai berikut: 

a. Menentukan persentase skor maksimum = 100%  

b. Menentukan persentase skor minimum = 25% 

c. Menentukan rentang = 100% - 25% = 75% 

d. Menentukan banyak interval kelas yang diperlukan = 4 (sangat layak, layak, 

cukup layak, dan tidak layak) 

e. Menentukan panjang interval kelas (p) 

p = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

NP = 
𝐑

𝐒𝐌
 × 100% 
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p = 
75%

4
 =18,75% 

diambil p = 19 

f. Memilih bawah kelas interval pertama = 25% 

Sesuai dengan langkah – langkah diatas mendapatkan hasil p = 19 dengan 

memulai dengan bawah kelas interval 25%, sehingga kelas pertama mempunyai 

persentase sebesar 25% - 43%, untuk kelas kedua 44% - 62%, kelas ketiga 63% - 

81% dan data keempat 82% - 100%. Berikut ini merupakan tabel kreteria hasil 

perolehan skor kelayakan untuk penilaian validasi oleh ahli: 

Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan Bahan Ajar 

Persentase Kriteria 

82% < skor ≤ 100% Sangat layak 

63% < skor ≤ 81% Layak  

44% < skor ≤ 62% Cukup layak 

25% < skor ≤  43%  Tidak layak 

 

2. Analisis Tanggapan Guru dan Siswa 

Analisis tanggapan guru dan siswa diambil dari lembar angket/kuesioner pada uji 

coba terbatas atau skala kecil tentang buku ajar Aktivitas Ekonomi berbasis mind 

mapping. Pada lembar angket respon guru dan respon digunakan skala likert 

untuk mengetahui pendapat, mengukur sikap serta persepsi  dari sekelompok 

orang tentang suatu peristiwa (Sugiyono 2016:134-135). 

Data dianalisis menggunakan uji deskriptif persentase menggunakan rumus 

persentase (Purwanto, 2013:102) sebagai berikut: 

 

 

NP = 
𝐑

𝐒𝐌
 × 100% 
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Keterangan: 

NP  = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R  = skor mentah yang diperoleh 

SM  = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = bilangan tetap 

Persentase data hasil angket tanggapan dikonvensikan sesuai kriteria tidak 

positif, cukup positif, positif, dan sangat positif.  

Berikut ini dijelaskan langkah – langkah dalam menentukan kriteria hasil 

perolehan skor (Sudjana 2005:46-50) yaitu: 

a. Menentukan persentase skor maksimum = 100% 

b. Menentukan persentase skor minimum = 25% 

c. Menentukan rentang = 100% - 25% = 75% 

d. Menentukan banyak interval kelas yang diperlukan = 4 (sangat positif,  

positif, cukup positif, dan tidak positif) 

e. Menentukan panjang interval kelas (p) 

       p = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

       p = 
75%

4
 =18,75% 

       diambil p = 19 

f. Memilih bawah kelas interval pertama = 25% 

Sesuai dengan langkah – langkah diatas mendapatkan hasil p = 19 dengan 

memulai dari bawah kelas interval 25%, Tabel kriteria hasil perolehan skor 

penilaian tanggapan guru dan siswa berikut ini: 
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Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Tanggapan Guru dan Siswa 

Persentase Kriteria 

82% < skor ≤ 100% Sangat positif 

63% < skor ≤ 81% Positif 

44% < skor ≤ 62% Cukup positif 

25% < skor ≤  43%  Tidak positif 

 

3.8.2 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2016:173) bahwa valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas butir soal dapat 

diketahui melalui uji coba perangkat tes. Instrumen tes terdiri dari soal pilihan 

ganda untuk menguji kevalidan soal harus memenuhi validitas isi yang 

dikonsultasikan dengan ahli dan kemudian diujicobakan di kelas uji coba. 

Kemudian dilanjutkan dengan analisis butir soal, dengan mengkorelasikan antara 

skor item soal dengan skor total.  

Untuk mencari validitas butir soal pilihan ganda menggunakan korelasi 

point biserial dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

𝑀𝑝−𝑀𝑡
𝑆𝑡

√
𝑝

𝑞
 

Keterangan: 

rpbi : koefisien korelasi biserial 

Mp : rerata skor subjek yang menjawab benar item yang dicari validitasnya 

Mt : rerata skor total 

St : standar deviasi dari skor total proporsi 

P : proporsi subjek yang menjawab benar 
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Q : 1 – p 

 Jika r hitung lebih besar daripada r tabel, soal dapat dikatakan valid. 

Sedangkan, jika r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka soal tersebut dapat 

dikatakan tidak valid (invalid). r tabel yang digunakan adalah r tabel dengan taraf 

kepercayaan 5%. 

 Peneliti melaksanakan uji coba soal tes sebanyak 40 butir pertanyaan soal 

uji coba berupa pilihan ganda di kelas IV SDN 1 Peron Kendal. Perhitungan skor 

untuk uji coba instrumen tes yaitu jawaban benar mendapatkan skor 1 sedangkan 

jawaban salah mendapatkan skor 0. Hasil analisis butir tes yang dilakukan di 

Kelas IV SDN 1 Peron Kendal, menunjukan terdapat 30  soal valid dan 10 soal 

tidak valid, dengan diambil 30 soal sebagai soal pretest dan posttest. Data analisis 

disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor Butir soal Jumlah 

Butir soal 

Keterangan 

1. Butir Soal 

Valid 

1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17

,18,19,20,21,23, 

25,27,28,30,31,33,34,35,37,38,3

9 

30 soal Dipakai 30 

soal 

2. Butir Soal 

tidak valid 

3,6,16,22,24,26,29,32,36,40 10 soal Dibuang 

Jumlah 40 

 

3.8.3 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2016:100-101) bahwa reliabilitas berhubungan dengsn 

masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Konsep 



69 
 

 

reliabilitas terkait dengan pemotretan berkali-kali. Instrumen yang baik adalah 

yang dapat dengan ajeg memberikan data sesuai dengan kenyataan. Ajeg atau 

tetap tidak selalu harus sama, tetapi mengikuti perubahan secara ajeg. 

Untuk mengetahui reliabilitas tes pilihan ganda yaitu menggunakan rumus 

K-R.20 dari Kuder dan Richardson dalam Arikunto (2016:107), dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝒓𝟏𝟏= (
𝒏

𝒏−𝟏
) (

𝑺𝟐−∑ 𝒑𝒒

𝑺𝟐 ) 

Keterangan 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

P = proporsi siswa yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi siswa yang menjawab item dengan salah (q =1 - p) 

∑ 𝒑𝒒 = jumlah hasil perkalian p dan q 

n = banyaknya siswa 

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,90 ≤ r ≤ 1,00 Sangat tinggi Sangat tetap/sangat baik 

0,70 ≤ r < 0,90 Tinggi  Tetap/baik 

0,40 ≤ r < 0,70 Sedang Cukup tetap/cukup baik 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 

r < 0,20 Sangat rendah Sangat tidak tetap//sangat 

buruk 

        (Guilford (1956) dalam Lestari dan Yudhanegara, 2017:206) 
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Tabel 3.6 Hasil Analisis Reliabilitas Soal Uji Coba 

N rhitung rtabel Simpulan Keterangan 

34 0,91 0,34 Reliabel Sangat tinggi 

 

Dengan demikian dari soal yang telah diuji reliabilitasnya menunjukan 

perolehan rhitung 0,91 > rtabel 0,34 yang menyatakan soal tersebut reliabel dengan 

kategori sangat tinggi.  

3.8.4 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran pada soal dapat dilihat dari soal tersebut tidak terlalu sukar 

maupun tidak terlalu mudah. Tingkat kesukaran soal merupakan peluang dalam 

menjawab benar atau salah pada soal dengan tingkat kemampuan tertentu dan 

dinyatakan dalam bentuk indeks yang disimbolkan dengan P. Untuk besaran 

indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0.  

Tabel 3.7 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kategori 

P 0,71 - 1,00 Soal Mudah 

P 0,31 -0,70 Soal Sedang 

P 0,00-0,30 Soal Sukar 

 

Rumus kesukaran soal menurut (Arikunto 2016:222-225) 

𝑷 =  
𝑩

𝑱𝑺
    

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes        
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Perhitungan indeks kesukan yang dilakukan dengan bantuan program Microsoft 

Excel 2010. Berikut data analisis kesukaran pada 40 soal uji coba. 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Taraf Kesukaran Uji Coba Soal 

Kriteria Butir soal Jumlah 

soal 

Sukar 5,14,32 3 

Sedang 1,4,6,7,11,15,19,22,26,27,28,29,30,33,35,36,39,40 18 

Mudah 2,3,8,9,10,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,31,34,37,38 19 

 

3.8.5 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Angka penunjuk besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, dan 

disingkat (D) (Arikunto, 2016:226).  

Rumus untuk menentukan indeks deskriminasi menurut Arikunto (2016:228-229) 

adalah sebagai berikut: 

𝑫 =  
𝑩𝑨

𝑱𝑨
−

𝑩𝑩

𝑱𝑩
= 𝑷𝑨 - 𝑷𝑩 

Keterangan: 

𝐽 = Jumlah peserta tes 

𝐽𝐴   = banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵  = banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵𝐴  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

 𝐵𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan   

benar 

𝑃𝐴  = proporsi perserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

𝑃𝐵  = proporsi perserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 
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Tabel 3.9 Klasifikasi Daya Pembeda 

Interval D Kriteria 

0,00 - 0,20 Item soal memiliki daya pembeda jelek 

0,21 - 0,40 Item soal memiliki daya pembeda cukup 

0,41 - 0,70 Item soal memiliki daya pembeda baik 

0,71 - 1,00 Item soal memiliki daya pembeda baik sekali 

Negatif Semua item soal tidak baik 

  (Arikunto 2016:232) 

Perhitungan daya beda dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2010. 

Data analisis daya beda pada soal uji coba sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Hasil Analisis Daya Beda Uji Coba Soal 

Kriteria  Butir Soal Jumlah 

Soal 

Jelek 2,3,8,10,16,18,24,25,29,36,38 11 

Cukup 5,6,9,14,15,17,19,20,21,22,26,31,32,37,40 15 

Baik 1,4,7,11,12,13,23,27,28,30,33,34,35,39 14 

Baik sekali - - 

 

Tahap - tahap dalam  uji coba soal yang telah dilakukan meliputi, uji validitas, 

uji reabilitas, tingkat kesukaran serta daya beda sehingga peneliti mengambil 30 

soal yang dijadikan sebagai soal pretest dan posttest. Soal tersebut layak 

digunakan karena sudah diuji valid dan reliabel serta sesuai tingkat kesukaran dan 

daya beda soal. Berikut ini adalah soal yang diambil sebagai instrumen dalam uji 

coba soal:  

Tabel 3.11 Soal Instrumen Penelitian 

Keterangan Nomor Soal 

Soal yang digunakan 

untuk soal prestest dan 

posttest 

1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,

23, 

25,27,28,30,31,33,34,35,37,38,39 
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3.9  Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui apakah kelompok perlakuan 

berasal dari titik tolak yang sama atau tidak. Analisis data awal dengan menguji 

normalitas hasil pretest dan posttest muatan pembelajaran IPS.  

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Untuk menentukan jenis statistik yang digunakan peneliti dalam mengolah data, 

apakah menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik maka perlu 

diuji kenormalan data. Berdasarkan buku Metode Statistika karya Sudjana (2005 

:466-468) uji normalitas data dapat dilakukan menggunakan uji Lilliefors. Maka 

dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Lilliefors untuk menguji 

kenormalan data. Peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk 

melakukan uji Lilliefors.  

Langkah-langkah menguji hipotesis nol adalah: 

1. Diubah menjadi bilangan baku dengan rumus 𝑧𝑖 = 
𝑥𝑖−�̅�

𝑠
 

2. Menghitung peluang dari tiap bilangan baku F(𝑧𝑖 )= P (z≤ 𝑧𝑖) 

3. Menghitung S(𝑧𝑖) = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1 ,𝑧2 ,𝑧3 ,...𝑧𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑧𝑖  

𝑛
 

4. Menghitung selisih dari F(𝑧𝑖 ) - S(𝑧𝑖) selanjutnya ditentukan harga mutlaknya 

5. Mengambil harga terbesar diantara harga mutlak selisih selanjutnya beri 

simbol 𝐿𝑂 

6. Sesuai dengan perbandingan antara 𝐿𝑂 dengan nilai kritis L uji Lilliefors pada 

tabel (Sudjana, 2005:467) dengan taraf kepercayaan (𝛼) 0,05, dinyatakan 

bahwa jika Lhitung >Ltabel maka data tersebit berdistribusi normal. 
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3.9.2  Analisis Data Akhir 

3.9.2.1 Uji t 

Data hasil belajar siswa yang berupa nilai pretest dan posttest dianalisis 

menggunakan uji t untuk mengetahui data tersebut terdapat peningkatan yang 

signifikan atau tidak.  

Rumus dalam analisis data yaitu dengan rumus paired sample t-test sebagai 

berikut: 

t = 
𝑥1̅̅̅̅ − 𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2
−2𝑟 ( 

𝑠1

√𝑛1
 ) ( 

𝑠2

√𝑛2
 )

 

( Sugiyono, 2016:274). 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅ = rata-rata sampel 1 

𝑥2̅̅ ̅ = rata-rata sampel 2 

𝑠1= simpangan baku 1 

𝑠2 = simpangan baku 2 

𝑠1
2 = varians sampel 1 

𝑠2
2 = varians sampel 2 

𝑟 = korelasi dua sampe 

Kriteria dalam perhitungan hasil uji t adalah: 

thitung > ttabel maka Ha Diterima 

thitung < ttabel maka Ho Diterima 

Ho : Buku ajar Berbasis mind mapping tidak efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi kelas IV SDN 1 

Peron. 
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Ha : Buku ajar Berbasis mind mapping efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi  kelas IV SDN 1 

Peron. 

3.9.2.2 Uji Gain 

Uji Gain memiliki tujuan untuk mengetahui peningkatan rata-rata hasil pretest dan 

posttest siswa. Uji Gain dilakukan sebelum peneliti melakukan uji t. Sesudah 

peneliti menghitung peningkatan rata-rata hasil pretest dan posttest menggunakan 

rumus uji gain maka diperoleh hasil berupa bilangan yang disebut N gain. Rumus 

yang digunakan untuk uji Gain adalah: 

N gain = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Setelah diperoleh N gain melalui perhitungan dengan rumus di atas, maka 

hasil N gain dapat dikategorikan dalam kriteria berikut ini: 

Tabel 3.12 Kriteria N gain 

Kriteria Interval koefisien 

Rendah N gain < 0,3 

Sedang 0,3 ≤ N gain < 0,7 

Tinggi N gain ≥ 0,7 

 

(Lestari dan Yudhanegara, 2015:235) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk yaitu buku ajar berbasis mind 

mapping. Hasil penelitian menjelaskan beberapa hal meliputi: (1) perancangan 

produkyang terdiri dari analisis angket kebutuhan guru dan kebutuhan siswa; (2) 

hasil produk yang terdiri dari prototype buku ajar, desain pengembangan buku 

ajar, dan hasil penilaian kelayakan buku ajar; (3) hasil uji coba produk teridir dari 

uji coba produk skala  kecil dan uji coba produk pemakaian (skala besar); (4) 

analisis data terdiri dari analisis data awal dan analisis data akhir. 

4.1.1 Perancangan Produk 

Perancangan produk dilakukan dengan menganalisis data dari angket kebutuhan 

guru dan angket kebutuhan siswa  untuk buku ajar berbasis mind mapping. 

4.1.1.1 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Guru  

Perancangan produk disesuaikan  dengan hasil analisis kebutuhan guru dengan 

wawancara wali kelas dan juga angket yang telah diisi oleh guru mengenai buku 

ajar berbasis mind mapping. Dibawah ini merupakan hasil dari angket kebutuhan 

guru. 

Tabel 4.1 Hasil Angket Kebutuhan Guru Terhadap Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping 

No Aspek yang dinilai Pilihan Jawaban Alasan  

 Aspek Kebutuhan Isi atau Materi  

1 Apakah pembelajaran IPS materi 

Aktivitas Ekonomi  yang 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 
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Bapak/Ibu lakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar?  

2 Apakah pembelajaran IPS materi 

Aktivitas Ekonomi  

menyenangkan? 

(     ) ya 

(  √ ) tidak 

Siswa belum 

tertarik dengan 

materi yang IPS 

yang banyak 

3 Apakah pembelajaran IPS 

Aktivitas Ekonomi  sulit 

dilakukan ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

4 Apakah dalam melaksanakan 

pembelajaran IPS mengalami 

kendala ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

Kendala dalam 

muatan 

pembelajaran IPS 

adalah karena 

materi yang 

banyak dan juga 

rata-rata hafalan. 

5 Apakah dalam pembelajaran IPS 

Aktivitas Ekonomi  selalu 

melakukan praktek langsung ? 

(     ) ya 

(  √ ) tidak 

 

6 Apakah dalam pembelajaran IPS 

materi Aktivitas Ekonomi  selalu 

diberi contoh-contoh nyata ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

7 Apakah buku pelajaran IPS 

materi Aktivitas Ekonomi  yang 

biasa digunakan mempermudah 

siswa ? 

(     ) ya 

(  √ ) tidak 

Yang digunakan 

buku guru dan 

buku siswa saja. 

 Aspek Kebutuhan Media  

8 Apakah guru sudah 

menggunakan Buku Ajar materi 

Aktivitas Ekonomi  selain buku 

guru dan buku siswa ? 

(     ) ya 

(  √ ) tidak 

 

9 Apakah Buku Ajar materi 

Aktivitas Ekonomi  membantu 

siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

 Tampilan Buku Ajar Aktivitas Ekonomi  Berbasis 

Mind mapping 

 

10.  Bagaimanakah sebaiknya bentuk 

Buku Ajar Aktivitas Ekonomi  

Berbasis Mind mapping ? 

(  √ ) persegi 

(     ) persegi 

panjang 
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(     ) bentuk lain 

11. Berapakah sebaiknya ukuran 

Buku Ajar Aktivitas Ekonomi  

Berbasis Mind mapping? 

(  √ ) 19 cm x 20 

cm  

(     ) 17,5 cm x 25 

cm (B5) 

(    ) 21,5 cm x 29,7 

cm (A4) 

 

12. Berapakah sebaiknya tebal Buku 

Ajar Aktivitas Ekonomi  

Berbasis Mind mapping ? 

(  √ ) > 12 halaman 

(     ) 8-12 halaman 

(     ) < 8 halaman 

 

13. Apakah bentuk huruf yang 

sebaiknya digunakan dalam 

Buku ajar Aktivitas Ekonomi  

Berbasis Mind mapping? 

(     ) Arial 

(     ) Times New 

Roman 

(  √ ) Comic Sans 

MS 

Huruf yang 

mudah dan jelas 

dibaca 

14. Bagaimanakah sebaiknya warna 

yang digunakan Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi? 

(     ) hitam putih 

(  √ ) berwarna 

 

Siswa lebih 

senang dengan 

warna karena  

menarik 

15. Apakah anak lebih menyukai 

Buku Ajar yang diberi gambar/ 

ilustrasi ?  

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

Siswa lebih 

senang dan 

tertarik 

mempelajari buku 

jika terdapat 

gambar 

 Isi Buku Ajar Aktivitas Ekonomi  Berbasis Mind 

mapping 

 

16. Apakah Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Aktivitas 

Ekonomi untuk siswa kelas IV 

sudah banyak beredar ? 

(     ) ya 

(  √ ) belum 

 

 

17. Bila sudah ada, apakah Buku 

Ajar  Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi yang beredar 

menarik dan menyenangkan ? 

(     ) ya 

(  √ ) belum 

 

 

18. Apakah Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Aktivitas 

Ekonomi  dibutuhkan untuk 

mempermudah proses 

pembelajaran ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 
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 Bahasa yang Digunakan dalam Buku Ajar 

Aktivitas Ekonomi  Berbasis Mind mapping 

 

19. Apakah bahasa yang digunakan 

Bapak/ Ibu dalam berkomunikasi 

sehari-hari mudah dipahami 

siswa ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

 

20. Apakah bahasa yang digunakan 

dalam Buku Ajar Aktivitas 

Ekonomi  Berbasis Mind 

mapping harus komunikatif ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

 

 

 Penyajian Buku Ajar Aktivitas Ekonomi  Berbasis 

Mind mapping 

 

21. Apakah penyajian materi dalam 

Buku Ajar Aktivitas Ekonomi  

Berbasis Mind mapping harus  

urut ?(tujuan, materi, kegiatan 

praktikum, evaluasi) 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

22. Apakah penyajian materi dengan 

evaluasi harus 

sesuai/berhubungan ? 

(  √ ) ya 

(     ) tidak 

 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.1, guru berpendapat bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan pada materi aktivitas ekonomi dikarenakan materi IPS yang 

ada di buku pembelajaran kurang memadai. Guru membutuhkan sumber belajar 

lain yang menarik dalam  muatan pembelajaram IPS. Guru sangat setuju dengan 

adanya buku ajar mind mapping. Buku ajar dikemas dengan menarik dan juga 

dilengkapi dengan berbagai warna serta gambar. Selain itu terdapat soal latihan 

yang dapat dijadikan sebagai latihan siswa untuk mengetahui kemampuan dalam 

memahami materi. Tampilan yang diharapkan guru pada buku ajar berbasis mind 

mapping, yaitu terdapat daftar isi, terdapat gambar ilustrasi yang berkaitan dengan 

materi, mind mapping yang berwarna, font yang menarik dan jelas, serta adanya 

petunjuk penggunaan buku ajar. Secara umum guru sangat setuju apabila terdapat 
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buku ajar yang menarik disertai mind mapping dalam pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi. 

4.1.1.2 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Siswa 

Buku ajar yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hasil 

analisis ini diperoleh dari hasil angket yang diisi oleh 28 siswa SDN 1 Peron 

Kendal. Berikut adalah hasil angket kebutuhan siswa. 

Tabel 4.2 Hasil Angket Kebutuhan Siswa Terhadap Buku Ajar Berbasis  

Mind mapping  

No Indikator soal  Jawaban  
Jumlah 

siswa 

1. 
Apakah kamu suka belajar IPS? 

 

Ya 3 

Tidak 25 

Tidak Tahu - 

2. 

Apakah kamu merasa kesulitan saat 

menerima materi IPS karena banyak  

menghafal ? 

 

Ya 18 

Tidak 9 

Tidak Tahu 1 

3. 
Apakah kamu sering tidak paham materi 

IPS karena banyak ? 

Ya 20 

Tidak 7 

Tidak Tahu 1 

4. 

Apakah kamu lebih senang jika 

menerima materi dengan adanya 

bantuan peta pikiran? 

Ya 24 

Tidak 1 

Tidak Tahu 3 

5. 
Apakah kamu setuju jika ada buku ajar 

aktivitas ekonomi dalam bentuk mind 
sangat setuju 17 
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mapping (peta pikiran) sehingga nanti 

dalam memahami materi dapat lebih 

mudah? 

Setuju 11 

tidak setuju - 

6. 

Menurutmu, bagaimana bahasa yang 

seharusnya dipakai dalam buku ajar 

tersebut? 

bahasa baku 16 

bahasa yang 

menarik 
10 

Tidak tahu 2 

7. 
Untuk bagaian soal evaluasi, bentuk 

soal manakah yang kamu inginkan? 

Pilihan Ganda dan 

uraian singkat 
12 

Uraian 15 

Uraian singkat 1 

8. 

Menurutmu,  Apakah dengan adanya 

buku ajar aktivitas ekonomi dalam 

bentuk mind mapping (peta pikiran) 

membuatmu lebih semangat dan 

meningkatkan kemampuanmu dalam 

memahami dan menghafal materi? 

sangat setuju 20 

Setuju 8 

Tidak setuju - 

 

Berdasarkan rekapulasi diperoleh dari tabel 4.2 menyatakan bahwa 

sebanyak 18 siswa masih kesulitan dalam menerima pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi. Pembelajaran IPS dengan materi yang banyak membuat siswa 

kurang paham. Bahan ajar dan sumber belajar masih kurang lengkap maka dari 

itu, siswa membutuhkan bahan ajar cetak berbentuk buku ajar baru yang dikemas 

lebih menarik dalam pembelajaran IPS. Siswa berpendapat membutuhkan buku 

ajar yang menarik yang disertai dengan ilustrasi-ilustrasi gambar dan warna 

menarik serta latihan soal. Secara umum dapat disimpulkan siswa sangat setuju 

dengan adanya buku ajar berbasis mind mapping dalam  muatan pembelajaran IPS 

materi aktivitas ekonomi. 
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4.1.2 Hasil Produk 

Hasil produk adalah hasil dari desain setelah tahap perancangan yaitu 

pengembangan prototype. Setelah produk dikembangkan tersebut kemudian 

divalidasi kelayakannya 

4.1.2.1 Prototype Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Berdasarkan prototype yang telah dirancang, selanjutnya peneliti menyusun 

desain buku ajar berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti. Berikut ini 

merupakan prototype Buku Ajar Berbasis Mind mapping. 

Tabel 4.3 Prototype Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

No Halaman Rancangan Halaman Keterangan 

1 Cover Depan  

 

 

4 

 

1. Judul buku 

2. Logo UNNES 

3. Nama Penulis 

4. Cover depan 

gambar berwarna 

5. Sasaran buku 

(kelas) 

2 Prakata   

 

 

 

1. Judul (Prakata) 

2. Isi Prakata 

3. Halaman Buku 

3 Petunjuk 

Penggunaan 

Buku 

 

 

 

 

 

 

 

1. Judul (Petunjuk 

Penggunaan 

Buku) 

2. Isi Petunjuk 

Penggunaan 

Buku 

3. Halaman Buku 

2 3 

1 

5 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



83 
 

 

4 Daftar Isi  

 

 

 

1. Judul (Daftar Isi) 

2. Isi daftar isi  

3. Halaman Buku 

5 Standar Isi 

(Pemetaaan 

Kompetensi 

Inti) 

 

 

 

 

 

1. Judul 

(Pemetaaan 

Kompetensi Inti) 

2. Isi Kompetensi 

Inti 

3. Halaman Buku 

6 Pemetaan 

Kompetensi 

dasar dan 

Indikator 

 

 

 

 

 

1. Judul 

(Kompetensi 

dasar dan 

Indikator) 

2. Isi Kompetensi 

dasar dan 

Indikator 

3. Halaman Buku 

7 Tujuan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Judul (Tujuan 

Pembelajaran) 

2. Isi Tujuan 

Pembelajaran 

3. Halaman Buku 

8 Mind mapping 

materi 

(Aktivitas 

Ekonomi) 

 

 

 

 

1. Judul mind 

mapping materi 

2. Halaman buku 

9 Mind mapping 

Sub materi 

 

 

 

4 

1. Judul Mind 

mapping Sub 

materi 

2. Gambar Mind 

mapping Sub 

materi 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 
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 3. Halaman buku 

4. background  

10 Materi ajar   

 

 

 

 

1. Judul materi  

2. Gambar materi 

dan isi 

3. Halaman Buku 

11 Soal Evaluasi  

 

 

 

 

1. Judul soal 

evaluasi 

2. Soal evaluasi 

3. Halaman buku 

12 Daftar Pustaka  

 

 

 

 

1. Judul daftar 

pustaka 

2. Isi  

3. Halaman buku 

13 Catatan Siswa  

 

 

 

1. Judul (catatan 

siswa) 

2. Kolom kosong 

3. Halaman buku 

14 Tentang 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

1. Judul tentang 

penulis 

2. Foto penulis 

buku 

3. Profil  penulis 

buku 

4. Halaman buku 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

3 

4 

2 
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15 Cover 

Belakang 

 

 

 

1. Cover dengan 

gambar berwarna 

 

 

Buku ajar berbasis mind mapping dikembangkan melalui aplikasi CorelDraw 

X7 dan juga dengan bantuan Microsoft Word 2010. Berikut ini merupakan tahap-

tahap peneliti dalam menyusun desain buku ajar berdasarkan prototype yang telah 

dibuat sebelumnya adalah: 

1. Menyiapkan materi aktivitas  ekonomi dari berbagai buku referensi. 

2. Penyusunan materi d e n g a n  program Microsoft Word 2010 untuk disajikan 

dalam buku ajar  berbasis mind mapping.  

3. Mengambil teks bacaan dari internet yang relevan dengan kebutuhan materi. 

4. Mengunduh gambar-gambar dari internet yang relevan dengan kebutuhan 

materi. 

5. Menyusun mind mapping menggunakan aplikasi CorelDraw X7. 

6. Proses produksi 

Proses produksi media buku ajar  berbasis mind mapping menggunakan 

alat-alat sebagai berikut: 

1. Komputer atau laptop 

2. Aplikasi CorelDraw X7 

3. Aplikasi Edraw Max 

4. Program Microsoft Word 2010 

5. Prototype 

6. Gambar, rangkuman materi, teks bacaan, dan pertanyaan untuk soal evaluasi. 

1 
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7. Mengubah format desain buku ajar  berbasis mind mapping menjadi PDF. 

8. Mencetak buku ajar yang telah selesai didesain untuk keperluan validasi 

materi, media, dan uji coba produk. 

4.1.2.2 Desain Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping  

Hasil produk pengembangan buku ajar berbasis mind mapping ini berdasarkan 

prototype sebelumnya. Buku ajar ini dengan ukuran 19cm x 20cm. Berikut ini 

merupakan desain detail buku ajar berbasis mind mapping. 

 

Gambar 4.1 Sampul Depan Buku 

 Pada depan buku dilengkapi sampul berisi gambar menarik sehingga 

menjadi daya tarik dan semangat siswa dalam pembelajaran. 
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Gambar 4.2 Prakata 

Prakata yang berisi penjelasan penyusun sebagai pengantar buku ajar. 

 

Gambar 4.3 Petunjuk Penggunaan Buku 

Berisikan tata cara dan bantuan dalam menggunakan Buku ajar. 
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Gambar 4.4 Daftar Isi 

Mempermudah pembaca dalam menggunakan buku ajar untuk melihat 

halaman dan urutan di daftar isi. 

 

Gambar 4.5 Standar Isi 

Berisikan KI, KD, Indikator serta tujuan dari buku ajar. 
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Gambar 4.6 Kompetensi Inti 

 

 

Gambar 4.7 Kompetensi Dasar dan Indikator 
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Gambar 4.8 Tujuan Pembelajaran 
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Gambar 4.9 Pendahuluan Materi 

Pendahuluan materi berisi pengantar pada awal sub bab yang berisi materi 

tentang bab yang akan dipelajari. 
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Gambar 4.10 Mind mapping Materi 

 

Mind mapping materi memuat gambar - gambar mind mapping materi. 
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Gambar 4.11 Penjelasan Materi 

 

 Materi yang disajikan memuat deskripsi dari mind mapping mengenai 

materi tersebut. 

 

Gambar 4.12 Uji Kompetensi 

Disajikan pada akhir pembelajaran sebagai sarana evaluasi pengukur 

kemampuan siswa. 
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Gambar 4.13 Catatan Siswa 

Catatan yaitu lembaran kosong yang digunakan sebagai sarana untuk siswa 

menuliskan point penting yang ada pada materi pembelajaran. 

 

Gambar 4.14 Daftar Pustaka 

Memuat daftar rujukan atau referensi yang dipergunakan penulis 

menyusun buku ajar. 
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Gambar 4.15 Profil Penulis 

Berisi biodata singkat dari penulis buku saku berbasis mind mapping. 

 

Gambar 4.16 Sampul Belakang 

Sampul belakang buku disertai dengan warna dan desain sederhana  

mengenai isi buku ajar. 
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4.1.2.3  Hasil Penilaian Kelayakan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Validasi kelayakan buku ajar berbasis mind mapping dinilai oleh ahli materi dan 

ahli media. Hasil penilaian tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar 

perbaikan buku ajar berbasis mind mapping. 

1. Ahli Materi 

Validasi materi mempunyai tujuan yaitu mengetahui kualitas dan juga kelayakan 

materi dalam buku ajar berbasis mind mapping yang peneliti kembangkan. 

Perolehan  nilai kelayakan dari materi pada tiap aspek penilaian adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4 Perolehan Skor Tiap Aspek Oleh Ahli Materi 

Aspek Kelayakan Jumlah 

Skor 

Persentase Kriteria 

1. Aspek Kesesuaian Materi 10 83% Sangat layak 

2. Aspek Keakuratan Materi 18 90% Sangat layak 

3. Aspek Kebermanfaatan Materi 6 75% Layak 

4. Aspek Kebahasaan 19 95% Sangat layak 

Skor Keseluruhan 53 88% Sangat layak 

 

Berdasarkan tabel 4.4 disimpulkan bahwa  keseluruhan penilaian buku ajar 

berbasis mind mapping memperoleh persentase 88% dengan kreteria “Sangat 

Layak”. Penilaian oleh validasi ahli materi berdasarkan penilaian dari aspek 

kesesuaian materi, aspek keakuratan materi, aspek kebermanfaatan materi , dan 

aspek kebahasaan. Perolehan nilai oleh ahli materi tiap setiap aspek penilaian 

dapat ditunjukkan pada diagram dibawah ini. 
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Gambar 4.17 Diagram Perolehan Skor Oleh Ahli Materi 

Buku ajar berbasis mind mapping memperoleh kriteria sangat layak untuk 

diujicobakan sesuai revisi berdasarkan saran validator materi yang uraikan sebagai 

berikut: 

c. Penggunaan kalimat harus deduktif. 

d. Materi pendahuluan dalam buku ditambahkan ilustrasi yang jelas. 

e. Soal evaluasi yang harus dibuat sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Ahli Media 

Validasi media mempunyai tujuan untuk mengetahui kelayakan pengembangan 

buku ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Perolehan nilai oleh ahli media pada 

tiap aspek penilaian ditunjukkan dari tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Perolehan Skor Tiap Aspek Oleh Ahli Media 

Aspek Kelayakan Jumlah 

Skor 

Persentase Kriteria 

1. Aspek Kesesuaian Buku Ajar 19 95% Sangat layak 
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2. Aspek Tampilan 19 79% layak 

3. Aspek Kemudahan 

Penggunaan 

11 69% layak 

Skor Keseluruhan 49 82% Sangat layak 

 

Berdasarkan perhitungan dalam tabel 4.5 mengenai hasil dari validasi 

media, disimpulkan bahwa keseluruhan penilaian media buku ajar berbasis mind 

mapping memperoleh persentase skor keseluruhan  yaitu 82% dengan kriteria 

“Sangat Layak”. Penilaian oleh validasi ahli media berdasarkan penilaian dari 

aspek kesesuaian, tampilan, dan kemudahan dinyatakan sangat layak untuk 

diujicobakan. Perolehan nilai oleh ahli materi pada tiap aspek dapat ditunjukkan 

pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 4.18 Diagram Perolehan Skor Oleh Ahli Media 

 

Buku ajar berbasis mind mapping dengan kategori sangat layak diujicobakan 

sesuai revisi berdasarkan saran validator media sebagai berikut: 
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a. Cover perlu ditambahkan nama pencipta, SD/MI dan simbol-simbol aktivitas 

ekonomi lebih menyatu dan merapat. 

b. Petunjuk penggunaan buku tidak jelas. 

c. Prakata disempurnakan dan profil penulis. 

4.1.2.4  Revisi Desain Buku Ajar Berbasis Mind mapping  

Revisi pada buku ajar berbasis mind mapping sesuai saran validator ahli sebagai 

berikut. 

1. Revisi Aspek Materi 

Berdasarkan saran validator ahli materi, penggunaan kalimat harus deduktif harus 

diperbaiki, materi pendahuluan dalam buku ditambahkan ilustrasi yang jelas, dan 

soal evaluasi yang harus dibuat berdasarkan dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Revisi Aspek Media 

Berdasarkan saran dari validator, cover perlu ditambahkan nama pencipta, SD/MI 

serta simbol - simbol aktivitas ekonomi lebih menyatu dan merapat, petunjuk 

penggunaan buku lebih dijelaskan, dan bagian prakata disempurnakan dan profil 

penulis ditambahkan asal jurusan universitas. 
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Tabel 4.6 Revisi Komponen Buku Ajar 

Sebelum 

Revisi 

 

Setelah 

Revisi 
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Sebelum 

Revisi 

 

Setelah 

Revisi 
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Sebelum 

Revisi 

 

Setelah 

Revisi 
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4.1.3 Hasil Uji Coba Produk 

Berdasarkan tahap pengembangan oleh Borg and Gall dalam Sugiyono 

(2016:409) yang peneliti kembangkan, pada tahap ini terdiri dari tahap uji coba 

produk skala kecil dan uji coba pemakaian (skala besar) yang mana produk yang 

dikembangkan telah direvisi oleh ahli diujicobakan pada skala kecil dan skala 

besar. 

4.1.3.1 Uji Coba Produk Skala Kecil 

Menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2016:35-36) menyatakan uji coba awal 

dilakukan melibatkan 6-12 subjek. Pada uji coba kelompok kecil ini melibatkan 9 

siswa kelas IV SDN 2 Pakis Kendal. Teknik yang digunakan dalam  penentuan 

sampel ialah menggunakan teknik purposive sampling dimana teknik ini 

digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono 2016:124). Peneliti memilih sampel 9 siswa secara heterogen 

berdasarkan peringkat kelas, yaitu 3 siswa peringkat atas, 3 siswa peringkat 

tengah, dan 3 siswa peringkat bawah agar uji coba produk yang dilaksanakan 

seimbang dan merata yaitu dapat digunakan oleh semua siswa baik peringkat atas, 

tengah, maupun bawah.  

Tujuan dari uji coba ini yaitu mengetahui kelayakan dan kesiapan siswa 

terhadap pengembangan buku ajar dengan cara mengisi angket tanggapan yang 

disediakan. Data yang didapatkan dari uji coba kelompok kecil adalah data angket 

tanggapan guru dan siswa yang digunakan sebagai pedoman memperbaiki buku 

sebelum digunakan dalam uji coba pemakaian (skala besar).  
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1. Hasil Angket Tanggapan Siswa  

Angket ini diberikan kepada siswa untuk mendapatkan data tentang informasi dan 

saran mengenai penggunaan buku ajar berbasis mind mapping pada muatan 

pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi. Angket terdiri dari 10 aspek 

pernyataan yang dilengkapi dengan kolom catatan sebagai saran penggunaan 

buku ajar yang dikembangkan.  

Hasil analisis angket tanggapan siswa pada uji coba kelompok kecil disajikan 

dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa 

No Pernyataan 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

1 Materi pada Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi mudah dipahami 
9 100 % 

2 Tampilan sampul Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi menarik 
9 100% 

3 Penyajian Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi sangat menarik 
8 89% 

4 Bahasa yang yang digunakan Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Aktivitas Ekonomi mudah dipahami 
9 100% 

5 Kalimat dalam Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi mudah dibaca dan dipahami 
9 100% 

6 Bentuk huruf yang digunakan dalam Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi dapat 

dibaca dengan jelas 

8 89% 

7 Jenis huruf yang digunakan dalam Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi dapat 

dibaca dengan jelas 

9 100% 

8 Gambar dan komposisi warna pada buku ajar 

berbasis mind mapping Aktivitas Ekonomi menarik 

dan mempermudah siswa memahami materi 

9 100% 

9 Menambah wawasan dan pengetahuan saya 

mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia 
9 100% 

10 Kegiatan pembelajaran Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi menarik dan 

menyenangkan 

9 100% 
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Perolehan Angket Tanggapan Siswa 

Responden 
Skor Tanggapan Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A01 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

A02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A05 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A06 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah  9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 

Jumlah 

Keseluruhan 
88 

Persentase 97,8% 

Kategori Sangat Positif 

 

 

Gambar 4.19 Diagram Hasil Angket Tanggapan Uji Coba Skala Kecil 

Rekapitulasi dari tabel 4.8 dan gambar 4.19 hasil tanggapan siswa pada uji 

coba produk skala kecil, ditarik simpulan bahwa persentase kelayakan dari buku 

ajar berbasis mind mapping sebesar 97,8% dengan kriteria “Sangat Layak”. 
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2. Hasil Angket Tanggapan Guru  

Angket ini diisi oleh guru untuk mendapatkan informasi dan saran mengenai buku 

ajar berbasis mind mapping pada muatan pembelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi. Angket tanggapan guru memuat 15 aspek pernyataan dan terdapat 

kolom catatan sebagai saran penggunaan buku ajar yang dikembangkan peneliti. 

Hasil analisis angket tanggapan guru disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Guru Uji Coba kelompok Kecil 

No Pernyataan 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

1 Materi yang disampaikan sesuai dengan KI, KD dan 

indikator. 
4 100% 

2 Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
3 75% 

3 Kelengkapan materi sudah sesuai dengan indikator 3 75% 

4 Materi pada Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi  mudah dipahami 
3 75% 

5 Materi lebih menarik dibandingkan dengan buku teks 

tematik 
4 100% 

6 Soal evaluasi sesuai dengan 

indikator dan materi yang disajikan 
4 100% 

7 Tampilan sampul Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi  menarik 
4 100% 

8 Desain mind map sesuai dengan 

perkembangan siswa. 
4 100% 

9 Penyajian Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi  menarik 
4 100% 

10 Bahasa yang digunakan dalam Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Aktivitas Ekonomi  mudah dipahami 
4 100% 

11 Kalimat dalam Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi  mudah dibaca dan dipahami 
4 100% 

12 Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan dalam 

Buku Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas 

Ekonomi  dapat dibaca dengan jelas 

4 100% 

13 Gambar dan komposisi warna pada Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi  menarik 

dan mempermudah siswa memahami materi 

4 100% 

14 Dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi aktivitas ekonomi 
4 100% 

15 Saya mendukung adanya Buku Ajar Berbasis Mind  4 100% 
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mapping Aktivitas Ekonomi  muatan pembelajaran 

pembelajaran IPS. 

 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Guru 

Aspek 

Responden 

Guru Kelas IV 

Skor Jumlah nilai Persentase Kategori 

1 4 

57 95% 
Sangat 

Positif 

2 3 

3 3 

4 3 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15  4 

 

Hasil tanggapan guru pada uji coba kelompok kecil dapat dilihat pada 

diagram berikut 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Diagram Hasil Angket Tanggapan Guru Uji Coba Skala  

Kecil 
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Rekapitulasi  dari tabel 4.9 dan gambar 4.20 hasil tanggapan guru  pada uji 

coba produk skala kecil, ditarik simpulan bahwa persentase kelayakan dari buku 

ajar berbasis mind mapping sebesar 95% kriteria sangat layak. 

4.1.3.2 Uji Coba Pemakaian (Skala Besar) 

Uji coba kelompok besar dilakukan dengan tujuan untuk mengindentifikasi 

keefektifan penggunaan buku ajar berbasis mind mapping pada muatan 

pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi. Peneliti melakukan uji coba 

kelompok besar pada 28 siswa kelas IV SDN 1 Peron Kendal. Tahap ini 

dilaksanakan setelah buku ajar diperbaiki sesuai dengan saran pada uji coba 

produk skala kecil, kemudian buku ajar dicetak sesuai revisi dengan jumlah 10 

buku untuk digunakan dalam uji coba pemakaian kepada siswa kelas IV SDN 1 

Peron Kendal. Dalam pembelajaran pada uji coba pemakaian buku ajar 

dilaksanakan oleh guru kelas IV SDN 1 Peron Kendal melalui dengan teknik One 

Group Pretest Postest Design. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal 

pretest dan soal posttest. Berikut hasil belajar pretest dan posttest dengan 28 siswa 

kelas IV SDN 1 Peron Kendal. 

Tabel 4.11 Hasil Belajar IPS Materi Aktivitas Ekonomi pada Uji coba Skala 

Besar 

No. NAMA Pretest Postest 

1.  B01 70 83 

2.  B02 80 83 

3.  B03 60 77 

4.  B04 70 73 
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5.  B05 70 87 

6.  B06 50 80 

7.  B07 73 97 

8.  B08 70 77 

9.  B09 60 73 

10.  B10 50 77 

11.  B11 50 70 

12.  B12 40 63 

13.  B13 60 67 

14.  B14 67 77 

15.  B15 67 90 

16.  B16 70 83 

17.  B17 67 77 

18.  B18 57 70 

19.  B19 50 63 

20.  B20 67 87 

21.  B21 70 83 

22.  B22 77 90 

23.  B23 60 73 

24.  B24 73 87 

25.  B25 90 93 

26.  B26 87 93 

27.  B27 80 90 

28.  B28 57 70 

 Jumlah 1842 2241 

 Rata-rata 65,78 80 
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 Nilai Tertinggi 90 97 

 Nilai Terendah 40 63 

 Jumlah siswa tuntas 17 26 

 Jumlah siswa tidak tuntas 11 2 

 Rata-rata ketuntasan (%) 61% 93% 

 Peningkatan (%) 32% 

 

Tabel 4.11 diatas menunjukan bahwa hasil pretest dan posttest pada uji 

coba kelompok besar mengalami kenaikan pada rata - rata ketuntasan sebelum dan 

sesudah menggunakan buku ajar berbasis mind mapping pada muatan 

pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi. Peningkatan rata-rata ketuntasan 

yaitu sebesar 32% dengan jumlah siswa 26 siswa tuntas dari 28 siswa. 

4.1.4 Analisis Data 

4.1.4.1 Analisis Data Awal 

1. Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Data awal yang telah diperoleh peneliti yaitu hasil pretest dan posttest kemudian 

dianalisis dengan uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui hasil belajar pretest dan posttest memiliki distribusi normal atau 

tidak. Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan rumus Liliefors dan dinyatakan 

berdistribusi normal apabila Lo<Lt.  

Berdasarkan uji normalitas diketahui bahwa Lo<Lt, dengan Lt atau 

Liliefors tabel untuk jumlah siswa 28 adalah 0,161 dengan α=0,05 dan diketahui 

bahwa Lo adalah 0,1100 maka hasil pretest SDN 1 Peron dinyatakan berdistribusi 

normal. Sedangkan berdasarkan uji normalitas pada hasil posttest SDN 1 Peron 
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dengan uji Liliefors diketahui bahwa Lo<Lt, maka diketahui Lo adalah 0,1159 

dapat dinyatakan hasil posttest SDN 1 Peron berdistribusi normal.  

4.1.4.2 Analisis Data Akhir 

1. Uji Perbedaan Rata-Rata Pretest dan Posttest (t-test) 

Berdasarkan hasil belajar siswa diukur melalui uji t dimana hasil belajar berupa 

nilai pretest dan posttest akan dianalisis apakah memiliki peningkatan yang 

signifikan atau tidak.  

Kriteria dalam perhitungan hasil uji t adalah: 

thitung > ttabel maka Ha Diterima  

thitung < ttabel maka Ho Diterima 

Ho : Buku ajar Berbasis mind mapping tidak efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi kelas IV SDN 1 

Peron. 

Ha : Buku ajar Berbasis mind mapping efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa muatan pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi  kelas IV SDN 1 

Peron. 

Apabila t hitung ≤ t tabel atau -t hitung ≥ -t tabel, maka ho diterima dan Ha 

ditolak. Namun apabila t hitung ≥ t tabel atau -t hitung ≤ -t tabel  maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Hasil dari uji perbedaan rata-rata disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Hasil dari uji perbedaan rata-rata Pretest dan Posttest (t-test) 

Data thitung ttabel Α Db Keterangan 

Pretest  

10,415 

 

 

2,048 

 

5% 27 Ha diterima 
Posttest 

 



112 
 

 

Berdasarkan perhitungan uji t-test pada pretest dan posttest diperoleh thitung  

sebesar 10,415 dan ttabel sebesar 2,048 maka thitung > ttabel dinyatakan bahwa Ha 

diterima.  

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa menggunakan buku ajar berbasis mind mapping 

materi aktivitas ekonomi, sehingga dapat dinyatakan bahwa buku ajar berbasis 

mind mapping efektif digunakan dalam pembelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi di SDN 1 Peron Kendal. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2018) menjelaskan bahwa 

bahan ajar berdampak positif terhadap hasil belajar kognitif pada siswa, 

dibuktikan melalui perolehan dari uji t signifikansi 0.000 < 0.05 sedangkan untuk 

perhitungan uji gain memperoleh hasil sebesar 0,595 dengan kriteria sedang. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian oleh Sihombing, dkk (2018) 

menyatakan bahwa hasil penelitian menujukkan bahwa model PBL menggunakan 

teknik mind mapping mempunyai dampak yang positif terhadap kemampuan 

berpikir kritis dibuktikan dengan perolehan nilai thit 90.66 > ttab 2,039.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono,dkk (2017) Penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kognitif siswa dalam 

pembelajaran Biologi berbasis SR-MM serta pembelajaran siswa secara 

konvensional. 

2. Uji Peningkatan Rata-Rata (n-gain) 

Uji Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan rata-rata hasil pretest dan 

posttest siswa kelas IV SDN 1 Peron Kendal. Setelah peneliti menghitung 
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peningkatan rata-rata hasil pretest dan posttest menggunakan rumus uji gain maka 

diperoleh hasil berupa bilangan yang disebut N gain. Hasil uji peningkatan rata-

rata pretest dan posttest disajikan dalam tebel berikut. 

Tabel 4.13 Hasil uji peningkatan rata-rata pretest dan posttest 

 

Rata-rata 

Pretest 

Rata-rata 

Posttest 

Selisih 

Rata-rata 
N-Gain Kriteria 

65,78 79,75 13,9642 0,4081 SEDANG 

 

Berdasarkan perhitungan N-gain diperoleh hasil bahwa buku ajar berbasis 

mind mapping  memperoleh hasil belajar yang meningkat dengan n-gain sebesar 

0,4081 dengan kreteria sedang dengan selisih rata rata sebesar 14,9642, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas 

ekonomi efektif digunakan dalam muatan pembelajaran IPS di kelas IV SDN 1 

Peron Kendal. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Masita & Wulandari (2018) yang 

menyatakan bahwa penelitian memperoleh hasil dari perhitungan n-gain pada 

pretest dan posttest sebesar 0,64  dengan kategori sedang.   

Penelitian lain yang relevan yaitu dilakukan oleh Yakin (2016) menyatakan 

bahwa hasil rata-rata  N-Gain  sebesar 0.712 dengan demikian dapat disimpulkan 

penggunaan dari bahan  ajar  berbasis  mind  mapping  berdampak pada hasil  

belajar  pada siswa dan  meningkat dengan  baik  dengan kategori tinggi.  

Penelitian oleh Fadhilaturrahmi (2017) yang menyatakan penerapan pada 

pembelajaran menggunakan metode mind mapping berdampak baik untuk hasil 

belajar mahasiswa semester IIA PGSD STKIP Pahlawan Tuanku Tembusai. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Pengembangan bahan ajar muatan pembelajaran IPS telah dilaksanakan oleh 

peneliti berupa buku ajar berbasis mind mapping. Model  dalam penelitian 

pengembangan ini ialah dari Borg and Gall dalam Sugiyono (2016:409) yaitu 

menyebutkan tentang prosedur penelitian yang terdiri dari 10 langkah yaitu: (1) 

potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba 

pemakaian; (9) revisi produk; (10) produksi massal. Dalam penelitian ini tidak 

melaksanakan tahap produksi massal, disebabkan karena keterbatasan dana dari 

peneliti selain itu penelitian ini hanya bertujuan sampai pada uji keefektifan 

produk. 

 Pengembangan buku ajar berbasis mind mapping diawali dengan 

mengidentifikasi permasalahan di SDN 1 Peron Kendal. Berdasarkan penelitian 

awal oleh peneliti, dari hasil data wawancara guru kelas dan dokumentasi hasil 

belajar di kelas IV SDN 1 Peron Kendal peneliti menemukan proses dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar proses pendidikan, 

akan tetapi guru belum dapat memaksimalkan penggunakan bahan ajar karena 

sumber belajar dan bahan ajar yang ada kurang lengkap, sehingga kemampuan 

belajar terutama materi menghafal masih rendah  mata muatan pembelajaran IPS. 

Dari hasil wawancara dengan guru mengenai penggunaan bahan ajar 

dalam pembelajaran serta sumber belajar yang digunakan antara lain buku guru 
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dan siswa serta LKS yang ada di kelas, guru mengharapkan adanya buku ajar baru 

yang dapat memperluas serta menambah sumber pembelajaran bagi siswa. 

 Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan adanya 

pengembangan sebuah buku ajar yang menarik untuk mengetahu minat, 

menumbuhkan semangat, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

dan praktis untuk digunakan siswa serta dapat digunakan untuk belajar dimana 

saja. Penentuan materi yang akan disajikan dalam buku ajar  dipilih berdasarkan 

data nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2018/2019, selain itu itu juga dengan 

diskusi bersama guru kelas. Materi yang dipilih adalah aktivitas ekonomi pada 

tema 7 karena materi mendapat nilai terendah pada data nilai tahun lalu dan materi 

tersebut siswa membutuhkan buku ajar yang baru agar siswa mudah dalam 

memahaminya. Dengan demikian peneliti kemudian mengembangkan buku ajar 

berbasis mind mapping yang belum pernah dilakukan di kelas penelitian. 

Setelah mengetahui masalah dan potensi yang ada, maka peneliti 

mengumpulkan data dengan menyebar angket kebutuhan guru kelas IV dan 

kepada 28 siswa di SDN 1 Peron Kendal serta menganalisis KI, KD, dan materi 

muatan pembelajaran IPS. Dari angket yang telah diberikan menyatakan bahwa 

siswa masih mengalami kesulitan pada materi aktivitas ekonomi dikarenakan 

materi IPS yang ada di buku pembelajaran kurang memadai. Guru membutuhkan 

sumber belajar lain yang menarik dalam pembelajaram IPS. Guru sangat setuju 

dengan adaya bahan ajar  berupa buku ajar mind mapping. Buku ajar dikemas 

dengan menarik dan juga dilengkapi dengan berbagai warna dan gambar. Selain 

itu terdapat soal latihan yang dapat dijadikan sebagai latihan siswa untuk 
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mengetahui kemampuan dalam memahami materi. Tampilan yang diharapkan 

guru pada buku ajar berbasis mind mapping, yaitu terdapat daftar isi, gambar 

ilustrasi yang berkaitan dengan materi, mind mapping yang berwarna, font yang 

menarik dan jelas serta petunjuk penggunaan buku ajar. Secara umum guru 

memberikan respon sangat setuju apabila terdapat bahan ajar yang menarik 

berbentuk buku ajar yang disertai mind mapping dalam pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi. 

Berdasarkan rekapulasi diperoleh dari tabel 4.2 menyatakan bahwa 

sebanyak 18 siswa masih kesulitan dalam menerima pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi. Pembelajaran IPS dengan materi yang banyak membuat siswa 

kurang paham. Bahan ajar dan sumber belajar kurang lengkap sehingga siswa 

membutuhkan buku ajar baru yang menarik dalam pembelajaran IPS. Siswa 

berpendapat membutuhkan buku ajar yang menarik yang disertai dengan ilustrasi-

ilustrasi gambar dan warna menarik serta latihan soal. Secara umum dapat 

disimpulkan siswa sangat setuju dengan pengembangan buku ajar berbasis mind 

mapping dalam pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi. 

Tahap yang selanjutnya peneliti membuat desain produk ke dalam 

prototype, menyusun bagian buku dan isi materi dalam buku ajar di Microsoft 

Word 2016, mendesain mind mapping dengan aplikasi Edraw Max, kemudian 

menyusun buku ajar berbasis mind mapping secara keseluruhan dengan 

menggunakan aplikasi CorelDraw X7. 
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4.2.2 Kelayakan Buku Ajar Berbasis Mind mapping  

Buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas ekonomi telah divalidasi 

kelayakannya oleh ahli materi dan ahli media. Validasi dari kelayakan materi dan 

media bertujuan untuk memperoleh penilaian dari ahli materi maupun ahli media 

agar dapat dinyatakan sebagai buku ajar yang valid serta dapat digunakan dalam 

proses kegiatan belajar serta mengetahui kesesuaian, kekurangan maupun kritik 

dan saran pada buku ajar berbasis mind mapping. 

Penilaian dalam kelayakan materi memiliki empat aspek diantaranya, 

aspek kesesuaian materi, aspek keakuratan materi, aspek kebermanfaatan materi, 

dan aspek kebahasaan. Sesuai hasil validasi ahli materi terhadap materi dalam 

buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas ekonomi memperoleh total 

persentase sebesar 88% dengan kriteria sangat layak diujicobakan sesuai revisi 

berdasarkan saran yang diberikan. Pada penilaian kelayakan media terdapat tiga 

aspek diantaranya, aspek kesesuaian buku ajar, aspek tampilan, dan aspek 

kemudahan penggunaan. Berdasarkan penilaian oleh ahli media buku ajar berbasis 

mind mapping materi aktivitas ekonomi memperolah total penilaian sebesar 82% 

dengan kriteria sangat layak diujicobakan berdasarkan dengan saran yang 

diberikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Setiawan (2018) yang 

menyatakan bahwa hasil penelitian menjelaskan bahwa buku panduan 

menggambar ilustrasi layak dipergunakan dibuktikan dengan perolehan sebesar 

96,42% untuk kelayakan media dan 90,90% untuk kelayakan materi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Lisdyanto & Ary, 2018)yang menyatakan 

bahwa buku ajar memperoleh penilaian kelayakan materi 90% (sangat layak), 

kelayakan media 94,53% (sangat layak), dan kelayakan bahasa 88,88% (sangat 

layak). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurilatifa & Desi (2018) yang menyatakan 

pengembangan bahan ajar IPA berbasis mind mapping telah memenuhi kriteria 

sangat layak oleh ahli media, ahli materi serta ahli praktisi.  

Setelah divalidasi oleh para ahli selanjutnya dilakukan perbaikan produk 

berdasarkan saran yang diberikan oleh para ahli, dan dilanjutkan dengan ujicoba 

produk skala kecil. Menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2016:35-36) 

menyatakan uji coba produk skala kecil dilakukan dengan melibatkan 6-12 

subjek. Uji coba produk skala kecil dilakukan dengan mendemonstrasikan buku 

ajar kepada 9 siswa kelas IV SDN 2 Pakis. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling purposive yang 

merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih 

sampel 9 siswa secara heterogen berdasarkan peringkat kelas, yaitu 3 siswa 

peringkat atas, 3 siswa peringkat tengah, dan 3 siswa peringkat bawah agar uji 

coba produk seimbang dan merata yaitu dapat digunakan oleh semua siswa baik 

peringkat bawah, tengah, maupun atas. 

Uji coba produk ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kesiapan 

siswa dalam menggunakan media yang dikembangkan dengan mengisi angket 

tanggapan dan  mengetahui saran  maupun komentar guru dan siswa mengenai 
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media yang dikembangkan dengan mengisi kolom komentar pada angket 

tanggapan.  

Hasil tanggapan guru  pada uji coba produk skala kecil, diketahui rata-rata 

persentase kelayakan pada buku ajar berbasis mind mapping sebesar 95% dengan 

kriteria “sangat positif”. Guru memberikan komentar bahwa terhadap buku ajar 

ini adalah cukup bagus dan sangat mendukung adanya buku ajar berbasis mind 

mapping ini. Sedangkan hasil tanggapan siswa yang telah dianalisis, diketahui 

bahwa buku ajar dengan kategori “sangat positif” dengan total persentase 97,8%. 

Siswa senang dan tertarik dengan adanya bahan ajar berbasis mind mapping yang 

peneliti kembangkan. 

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2017) yang 

menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan  buku ajar yang 

dikembangkan praktis dipergunakan dengan dibuktikan melalui angket respon 

siswa dalam menggunakan buku ajar  dengan baik.  

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Reizal,dkk 

(2020) yang menyatakan bahwa keefektivitasan buku ajar berdasarkan angket 

hasil belajar siswa didapatkan persentase sebesar 80%, 82% dan 84%. Sehingga 

buku ajar infografis mendapat respons positif dengan persentase 100%, 100% dan 

97,7%. Hasil tanggapan siswa dan guru digunakan peneliti untuk melakukan 

perbaikan pada buku ajar berbasis mind mapping ini sebelum dipergunakan dalam 

uji pemakaian (skala besar). 
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4.2.3 Keefektifan Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Hasil pretest dan posttest yang telah telah dilaksanakan pada uji kelompok besar 

yang dilaksanakan di SDN 1 Peron Kendal dengan jumlah 28 siswa. Keefektifan 

dari buku ajar berbasis mind mapping diketahui dari hasil belajar pretest dan 

posttest Hasil nilai pretest memperoleh rata-rata sebesar 65,78 sedangkan hasil 

nilai posttest memperoleh rata-rata sebesar 79,75. Siswa yang memperoleh nilai 

tuntas pada pretest sebanyak 17 siswa (61%) sedangkan siswa yang mendapat 

nilai tuntas posttest sebanyak 26 siswa (93%). 

Berdasarkan data hasil belajar yang telah diperoleh selanjutnya diuji 

normalitasnya dengan uji Liliefors. Sesuai dengan perhitungan data pretest dan 

posttest, menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal sesuai dengan 

ketentuan Lo< Lt, Lt atau Liliefors tabel untuk sampel 28 adalah 0,161 dengan 

diketahui bahwa Lo pada data pretest sebesar 0,1100 dan Lo pada data posttest 

sebesar 0,1159.  

Peneliti melakukan perhitungan untuk menguji perbedaan rata-rata (t-test) 

setelah data yang diolah berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan uji t pada 

pretest dan posttest dengan dengan rumus paired sample t-test (Sugiyono, 

2016:274) memperoleh hasil thitung  sebesar 10,415 dan ttabel sebesar 2,048 maka 

thitung > ttabel dapat dinyatakan bahwa Ha diterima. Berdasarkan perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan adanya perbedaan hasil belajar siswa dengan 

penggunaan buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas ekonomi, dan 

efektif digunakan dalam pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi di SDN 1 

Peron Kendal. 
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Selanjutnya perhitungan n-gain  yang dilakukan oleh peneliti terhadap data 

prestest dan posttest. Berdasarkan perhitungan N-gain pada uji coba pemakaian 

(skala besar), diperoleh hasil belajar siswa SDN 1 Peron Kendal dengan jumlah 

siswa 28 siswa mengalami peningkatan hasil belajar dengan n-gain sebesar 0,4081 

dengan kreteria sedang dan selisih rata rata sebesar 14,9642, sehingga dapat 

disimpulkan buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas ekonomi efektif 

digunakan dalam muatan pembelajaran IPS di kelas IV SDN 1 Peron Kendal. 

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yakin (2016) 

hasil penelitian ini ialah penggunaan bahan ajar mempunyai dampak pada hasil 

belajar  siswa dibuktikan dengan rerata pretest sebesar 48.4 dan juga posstest 

sebesar 83.3.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti & Suwono (2017) yang menyatakan 

bahwa hasil dari penelitian menunjukkan nilai rerata posttest hasil belajar kognitif 

siswa dengan menggunakan model inkuiri sains berbantuan mind mapping sebesar 

80,45 lebih tinggi dari kelas yang dengan model konfirmatori. 

Berdasarkan  hasil penelitian  dan juga  penelitian yang mendukung, dapat 

disimpulkan bahwa uji coba pemakaian (skala besar) menunjukan buku ajar 

berbasis mind mapping dapat meningkatkan hasil  belajar muatan pembelajaran 

IPS SDN 1 Peron Kendal. 

4.3 Implikasi Penelitian 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

Menurut Nasution dalam Prastowo (2016:413) menulis bahwa buku ajar pada 

umumnya merupakan bahan ajar hasil seorang pengarang atau tim pengarang 
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yang disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran kurikulum yang berlaku. Buku 

ajar berbasis berbasis mind mapping merupakan bahan ajar berbentuk buku ajar 

yang digunakan sebagai buku pelengkap dalam pembelajaran. Penyajian buku ajar 

ini disertai dengan mind mapping yang menarik sehingga mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang terdapat pada buku ajar. Buku ajar berbasis mind 

mapping ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan hasil belajar pada 

siswa meningkat. Dengan demikian, penelitian pengembangan buku ajar berbasis 

mind mapping memperkuat dan mendukung teori yang ada. 

4.3.2 Implikasi Praktis 

Buku ajar  berbasis mind mapping efektif digunakan dalam pembelajaran IPS 

materi aktivitas ekonomi.  Buku ajar ini dapat memudahkan guru dalam 

penyampaian materi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan inovatif, aktif, kreatif, dan juga 

menyenangkan. Pemahaman siswa dalam muatan pembelajaran IPS khususnya 

materi aktivitas ekonomi meningkat sehingga siswa tertarik dan senang untuk 

mengikuti pembelajaran. Buku ajar ini dapat digunakan oleh guru di sekolah 

untuk melengkapi media maupun bahan ajar yang lain yang sudah ada. 

4.3.3 Implikasi Pedagogis 

Buku ajar  berbasis mind mapping efektif digunakan dalam pembelajaran IPS 

materi aktivitas ekonomi. Pemahaman siswa terhadap muatan pembelajaran IPS 

khususnya materi aktivitas ekonomi meningkat sehingga siswa tertarik dan senang 

untuk mengikuti pembelajaran. Dengan adanya buku ajar ini peneliti 

berpartisipasi pada sekolah dalam rangka memperbaiki pembelajaran IPS 
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sehingga hasil belajar pada siswa meningkat. Sekolah juga dapat mengadakan 

pelatihan dan worshop tentang pembuatan media maupun bahan ajar  

pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan guru. Selain itu, buku ajar ini 

dapat menjadi referensi untuk pengembangan media maupun bahan ajar lain yang 

lebih kreatif dan menarik.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Sesuai hasil penelitian yang dilaksanakan dan pembahasan yang dijelaskan, 

simpulan dari penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Desain pengembangan buku ajar berbasis mind mapping dilaksanakan dengan 

melalui tahap-tahap model pengembangan menurut Borg dan Gall yang 

meliputi: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; 

(4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) 

uji coba pemakaian; (9) produk akhir terbatas. 

2. Kelayakan buku ajar berbasis mind mapping divalidasi oleh ahli materi dan 

ahli media. Kelayakan aspek materi pada buku ajar mind mapping  

memperoleh persentase sebesar 88% (sangat layak) dan persentase kelayakan 

aspek media pada buku ajar mind mapping sebesar 82% (sangat layak). 

Sedangkan penilaian dari tanggapan guru memperoleh persentase sebesar 95% 

(sangat positif) dan tanggapan siswa sebesar 97,8% (sangat positif). 

3. Berdasarkan hasil uji n-gain, diketahui penggunaan buku ajar berbasis mind 

mapping menunjukkan bahwa hasil belajar pada siswa meningkat. Perolehan n-

gain sebesar 0,4081 kreteria sedang. Sedangkan hasil t-test diperoleh thitung  

sebesar 10,415 sedangkan ttabel sebesar 2,048 maka thitung > ttabel dapat 

dinyatakan bahwa Ha diterima sehingga diketahui bahwa buku ajar berbasis 
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mind mapping efektif dalam pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi di 

SDN 1 Peron Kendal. 

5.2 Saran  

1. Buku ajar berbasis mind mapping sebagai salah satu bahan ajar yang dapat 

diterapkan dalam muatan pembelajaran IPS pada materi aktivitas ekonomi 

maupun untuk muatan pembelajaran lain dengan lebih inovatif dan juga 

menarik. 

2. Pembuatan buku ajar ini sebaiknya materi yang ada dalam buku lebih 

ditambah sehingga pengetahuan siswa juga lebih luas. 

3. Guru dapat difasilitasi oleh pihak sekolah untuk mengikuti seminar pelatihan 

pengembangan media pembelajaran untuk memperluas pengetahuan tentang 

berbagai macam media maupun bahan ajar untuk pembelajaran. 
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Lampiran  1  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR BERBASIS MIND MAPPING  MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI AKTIVITAS 

EKONOMI KELAS IV 

Rumusan Masalah  

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Variabel 

Penelitisn 
Indikator Peneitisn Sumber Data Instrumen 

Bagaimanakah desain 

Pengembangan Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Muatan 

pembelajaran IPS Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SDN 1 Peron 

Kendal? 

 

Mengembangkan desain 

Pengembangan Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Muatan pembelajaran 

IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SDN 1 Peron Kendal. 

 

Variabel bebas: 

buku ajar berbasis 

mind mapping 

1.Sesuai dengan KI, 

KD, dan indikator 

2.Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

3.Desain buku 

menarik 

4.Pemakaian buku 

mudah 

5.Keunggulan buku  

yang menarik 

perhatian siswa. 

1. Dokumen  

2. Rancangan 

produk 

3. Validator 

ahli media 

Lembar uji 

validasi 

kelayakan 

media 

 

 

 

 

Adakah kelayakan Pengembangan 

Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Muatan pembelajaran 

IPS Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 

Peron Kendal? 

Menguji kelayakan Pengembangan 

Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDN 1 Peron Kendal. 

Variabel terikat: 

Kelayakan desain 

pengembangan 

buku ajar berbasis 

mind mapping 

1. Memenuhi isi 

kelayakan materi  

Validator 

materi 

Lembar uji 

validasi 

kelayakan 

materi 
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   2. Memenuhi 

indikator kelayakan 

media 

Validator 

media 

Lembar uji 

validasi 

kelayakan 

media 

   3. Memenuhi 

indikator kelayakan 

isi materi dan 

kelayakan 

penyajian media 

Guru Angket 

tanggapan 

guru 

    Siswa Angket 

tanggapan 

siswa 

Adakah keefektifan 

Pengembangan Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Muatan 

pembelajaran IPS Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDN 1 Peron Kendal? 

Menguji keefektifan Pengembangan 

Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Muatan pembelajaran IPS Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDN 1 Peron Kendal. 

Hasil belajar 

siswa 

1. Menjelaskan 

pengertian aktivitas 

ekonomi 

2. Menjelaskan 3 

aktivitas ekonomi di 

Indonesia 

3. Menjelaskan 3 Jenis 

pelaku ekonomi di 

Indonesia 

4. Menyebutkan 9 

jenis bidang dalam 

aktivitas ekonomi di 

Daftar Hasil 

Belajar 

 

Tes tertulis 
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Indonesia 

5. Menyebutkan sikap 

yang sebaiknya 

dilakukan kita untuk 

mengatasi limbah 

industri pada soal 

cerita 

6. Menyebutkan 

bidang aktivitas 

pada soal cerita dan 

alasan 
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Lampiran  2 

DAFTAR HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SDN 1 PERON 
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Lampiran  3 

HASIL WAWANCARA DATA AWAL 

 

WN 
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Lampiran  4 

KISI-KISI ANGKET ANALISIS ANGKET KEBUTUHAN GURU 

MENGENAI BUKU AJAR BERBASIS MIND MAPPING MUATAN 

PEMBELAJARAN IPS MATERI AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV 

No Aspek Penilaian Unsur Penilaian 

1 Pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi 

Keterkaitan dengan dengan KD 

  Ketertarikan dengan IPS 

  Kendala pembelajaran IPS 

  Kebutuhan media pembelajaran 

2 Tampilan buku ajar Bentuk buku 

  Ukuran buku 

  Tebal buku 

  Bentuk huruf 

  Warna di buku 

  Gambar ilustrasi 

3 Isi buku Keberedaran buku 

  Kebutuhan buku dalam proses 

pembelajaran 

4 Bahasa  Bahasa mudah dipahami 

  Bahasa komunikatif 

5 Penyajian buku Penyajian materi dengan 

tujuan,metari, kegiatan 

praktik,evaluasi. 

  Penyajian materi dengan evaluasi 
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Lampiran  5 

ANGKET KEBUTUHAN GURU TERHADAP BUKU AJAR BERBASIS 

MIND MAPPING PADA MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI 

AKTIVITAS EKONOMI 

KELAS IV 

Identitas Responden 

Nama  : 

Sekolah :  

Petunjuk pengisian: 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur dan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya! 

2. Isilah kolom berikut ini dengan memberi centang (√) dalam  kurung yang 

telah disediakan, sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu alami! 

3. Tuliskan alasan jawaban Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan! 

A. Profil Pembelajaran IPS Materi Aktivitas Ekonomi 

No Indikator Pilihan Jawaban 

1 Apakah pembelajaran  IPS materi aktivitas 

ekonomi yang Bapak/ Ibu lakukan sesuai 

dengan komptensi dasar? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

2 Apakah pembelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi menyenangkan? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

3 Apakah  pembelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi sulit dilakukan? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

4 Apakah dalam melaksanakan pembelajaran IPS 

mengalami kendala? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

5 Apakah dalam pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi selalu melakukan  praktek 

langsung? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

6 Apakah dalam pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi selalau diberi contoh-contoh 

nyata? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

7 Apakah buku pelajaran IPS materi aktivitas 

ekonomi yang biasa digunakan mempermudah 

siswa? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

8 Apakah guru sudah menggunakan buku ajar 

IPS materi aktivitas ekonomi selain buku guru 

(  ) ya 
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dan  buku siswa? (  ) tidak 

9 Apakah buku ajar IPS materi aktivitas eko 

nomu membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

 

 Tulisakan alasan jawaban Bapak/Ibu pada lembar di bawah ini ! 

 

 

 

B. Profil Buku Ajar Aktivitas Ekonomi Berbasis Mind mapping Kompetensi 

Dasar 

No Indikator Pilihan Jawaban 

Tampilan Buku Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi 

1 Bagaimana sebaiknya bentuk Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi? 

(  ) persegi 

(  ) persegi panjang 

(  ) bentuk lain 

 

2 Berapakah sebaiknya ukuran Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi? 

(  ) 19 cm x 20 cm 

(  ) 17,5 cm x 25 cm 

(B5) 

(  ) 21,5 cm x 29,7 cm 

(A4)  

3 Berapakah sebaiknya tebal Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi? 

(  ) > 12 halaman 

(  ) 8-12 halaman 

(  ) < 8 halaman 

4 Apakah bentuk huruf yang sebaiknya 

digunakan dalam Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi?   

(  ) Arial 

(  ) Times New Roman 

(  ) Comic Sans MS 

5 Bagaimanakah sebaiknya warna yang 

digunakan Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi?  

(  ) ya 

(  ) tidak 

6 Apakah anak lebih menyukai Buku Ajar yang 

diberi gambar/ilustrasi? 

 

(  ) ya 

(  ) tidak 

Isi Buku Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi 

1 Apakah Buku Ajar Berbasis Mind mapping (  ) ya 
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Aktivitas Ekonomi untuk siswa kelas IV 

sudah banyak beredar ? 

(  ) belum 

2  Bila sudah ada, apakah Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Aktivitas Ekonomi yang 

beredar menarik? 

(  ) ya 

(  ) belum 

3 Apakah Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi dibutuhkan untuk 

mempermudah proses pembelajaran ? 

 

 

(  ) ya 

(  ) tidak  

 

 

Bahasa yang Digunakan dalam Buku Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas 

Ekonomi 

1 Apakah bahasa yang digunakan Bapak/Ibu 

dalam berkomunikasi sehari-hari mudah 

dipahami siswa? 

(  ) ya 

(  ) tidak  

2 Apakah bahasa yang digunakan dalam Buku 

Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas 

Ekonomi harus komunikatif ? 

(  ) ya 

(  ) tidak  

 

Penyajian Buku Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi 

1 Apakah penyajian materi dalam Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi 

harus urut (tujuan, materi, evaluasi)? 

(  ) ya 

(  ) tidak  

 

2 Aakah penyajian materi dengan evaluasi 

harus sesuai/ berhubungan ? 

(  ) ya 

(  ) tidak  

 

Tulisakan alasan jawaban Bpak/Ibu pada lembar di bawah ini ! 

 

 

 Semarang,                  2020 

 Responden  

 

 

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

 NIP. 
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Lampiran  6 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN GURU 

 

 

WN 
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Lampiran  7 

KISI-KISI ANGKET ANALISIS ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

TERHADAP BUKU AJAR BERBASIS MIND MAPPING MUATAN 

PEMBELAJARAN IPS MATERI AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV 

No Aspek Penilaian Unsur Penilaian 

1 Pembelajaran IPS materi 

aktivitas ekonomi 

Ketertarikan dengan IPS 

  Kendala pembelajaran IPS 

  Ketidakpahaman materi IPS 

  Kebutuhan media pembelajaran 

2 Bahasa  Bahasa mudah dipahami 

  Bahasa komunikatif 

3 Penyajian buku Bentuk soal evaluasi 
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Lampiran  8 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA TERHADAP BUKU AJAR BERBASIS 

MIND MAPPING PADA MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI 

AKTIVITAS EKONOMI 

KELAS IV 

Identitas Responden 

Nama  : 

Sekolah :  

Petunjuk pengisian: 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur dan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya! 

2. Isilah kolom berikut ini dengan memberi centang (√) dalam  kurung yang 

telah disediakan, sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu alami! 

3. Tuliskan alasan jawaban Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan ! 

4. Contoh pengisian 

 

A. Profil Pembelajaran IPS Materi Aktivitas Ekonomi 

NO INDIKATOR PILIHAN 

JAWABAN 

1 Apakah kamu suka belajar IPS ? (√ ) ya 

(  ) tidak 

(  ) tidak tahu 

2 Apakah kamu merasa kesulitan saar=t 

menerima materi IPS karena banyak 

menghafal ? 

(√ ) ya 

(  ) tidak 

(  ) tidak tahu 

 

NO INDIKATOR PILIHAN 

JAWABAN 

1 Apakah kamu suka belajar IPS ? (  ) ya 

(  ) tidak 

(  ) tidak tahu 

2 Apakah kamu merasa kesulitan saar=t menerima 

materi IPS karena banyak menghafal ? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

(  ) tidak tahu 

3 Apakah kamu sering ridak peham materi IPS (  ) ya 



147 
 

 

karena banyak ? (  ) tidak 

(  ) tidak tahu 

4 Apakah kamu lebih senang jika menerima materi 

dengan bantuan peta pikiran ? 

(  ) ya 

(  ) tidak 

(  ) tidak tahu 

5 Apakah kamu setuju ada buku ajar aktivitas 

ekonomi berbentuk mind mapping (peta pikiran) 

sehingga nantii dalam memahami materi dapat 

lebih mudah ? 

(  ) sangat setuju 

(  ) setuju 

(  ) tidak setuju 

6 Menurutmu, bagaimana bahasa yang seharusnya 

dipakai dalam buku ajar tersebut? 

(  ) bahasa baku 

(  )  bahasa yang 

menarik 

 

7 Untuk bagian sola evaluasi, bentuk soal manakah 

yang kamu inginkan ? 

(  ) pilihan ganda 

dan uraian singkat 

(  ) uraian 

(  ) uraian singkat 

 

8 Menurutmu, apakah dengan adanya buku ajar 

mind mapping materi aktivitas ekonomi 

membuatmu lebih semangat dan meningkatkan 

kemampuanmu dalam memahami dan mengafal 

materi ? 

(  ) sangat setuju 

(  ) setuju 

(  ) tidak setuju 

 

 Tuliskan kritik, saran serta jawaban anda pada lembar dibawah ini ! 

 

 

  

 

 Semarang,                  2020 

 Responden  

 

 

 

 .................................... 
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Lampiran  9 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

 

 

 

ANM 
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ANM 
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Lampiran  10 
 

REKAPITULASI HASIL ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

No Indikator soal  Jawaban  
Jumlah 

siswa 

1. 
Apakah kamu suka belajar IPS? 

 

ya 
3 

tidak 
25 

Tidak Tahu 
- 

2. 

Apakah kamu merasa kesulitan saat 

menerima materi IPS karena banyak  

menghafal ? 

 

ya 
18 

tidak 
9 

Tidak Tahu 
1 

3. 
Apakah kamu sering tidak paham materi 

IPS karena banyak ? 

ya 
20 

tidak 
7 

Tidak Tahu 
1 

4. 

Apakah kamu lebih senang jika menerima 

materi dengan adanya bantuan peta 

pikiran? 

ya 
24 

tidak 
1 

Tidak Tahu 
3 

5. 

Apakah kamu setuju jika ada buku ajar 

aktivitas ekonomi dalam bentuk mind 

mapping (peta pikiran) sehingga nanti 

dalam memahami materi dapat lebih 

mudah? 

sangat setuju 
17 

setuju 
11 

tidak setuju 
- 

6. 

Menurutmu, bagaimana bahasa yang 

seharusnya dipakai dalam buku ajar 

tersebut? 

bahasa baku 
16 

bahasa yang 

menarik 

10 

Tidak tahu 
2 
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7. 
Untuk bagaian soal evaluasi, bentuk soal 

manakah yang kamu inginkan? 

Pilihan Ganda 

dan uraian 

singkat 

12 

Uraian 
15 

Uraian singkat 
1 

8. 

Menurutmu,  Apakah dengan adanya buku 

ajar aktivitas ekonomi dalam bentuk mind 

mapping (peta pikiran) membuatmu lebih 

semangat dan meningkatkan kemampuanmu 

dalam memahami dan menghafal materi? 

sangat setuju 
20 

setuju 
8 

Tidak setuju 
- 
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Lampiran  11 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI KELAYAKAN MATERI MATERI 

TERHADAP BUKU AJAR BERBASIS MIND MAPPING MUATAN 

PEMBELAJARAN IPS MATERI AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV 

Aspek Penilaian Indikator Penilaian Butir 

Aspek Kesesuaian 

Materi 

Materi sesuai dengan KI, 

KD, dan Indikator. 

1 

Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
1 

Soal evaluasi sesuai dengan indikator. 1 

Aspek Keakuratan 

Materi 

Materi dimodifikasi sehingga lebih 

mudah dipahami oleh siswa 
1 

Mind mapping mudah dipahami 

siswa 
1 

Isi buku menambah wawasan siswa 1 

Penggunaan mind mapping pada 

materi. 
1 

Penyampaian materi dalam buku  1 

Aspek 

Kebermanfaatan 

Materi 

Materi yang terdapat dalam buku ajar 

dapat meningkatkan pengetahuan 

siswa 

1 

Materi aktivitas ekonomi pada buku 

ajar merangsang keingintahuan, dan 

keterlibatan siswa untuk belajar 

mandiri dan kelompok. 

1 

Aspek Kebahasaan 

Bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar 
1 

Ejaan   yang   digunakan   dalam  

materi. 
1 

Struktur kalimat yang digunakan. 1 

Kebakuan bahasa yang digunakan. 1 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

perkembangan siswa 
1 

Bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar Jelas dan mudah dipahami siswa. 
1 

Jumlah 15 
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Lampiran  12 

INSTRUMEN PENILAIAN VALIDASI DESAIN BUKU AJAR BERBASIS 

MIND MAPPING MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI AKTIVITAS 

EKONOMI KELAS IV UNTUK  AHLI MATERI 

Judul : Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping Muatan 

pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 

Peron Kendal 

Peneliti : Ika Nurrohmah 

Validator Materi : Drs. Sukarjo, S.Pd. M.Pd. 

Asal Instansi : Jurusan PGSD FIP UNNES 

Petunjuk  Pengisian  

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian pada setiap indikator 

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom skala penilaian dengan 

interval penilaian sebagai berikut: 

Skor 1    : kurang 

Skor 2    : cukup 

Skor 3    : baik 

Skor 4    : sangat baik 

2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan catatan saran perbaikan Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Muatan pembelajaran IPS Materi Aktivitas 

Ekonomi. 

3. Atas ketersediaa Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini saya ucapkan 

terimakasih. 
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No Aspek yang dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

A. Aspek Kesesuaian Materi 

1 Materi pada media sesuai 

dengan KI, KD, dan 

Indikator 

    

2 Materi aktivitas ekonomi 

pada buku sesuai dengan 

tjuan pembelajaran 

    

3 Soal evaluasi sesuai 

dengan indikator yang 

dikembangkan 

    

B. Aspek Keakuratan Materi 

4 Materi dimodifikasi 

sehingga lebih mudah 

dipahami oleh siswa 

    

5 Mind mapping yang 

disajikan dalam buku ajar 

mudah dipahami sehingga 

mempermudah siswa 

dalam memahami materi 

aktivitas ekonomi 

    

6 Isis buku disajikan dalam 

buku ajar menambah 

wawasan siswa 

    

 

 

7 Penggunaan mind 

mapping pada materi tepat 

dan sesuai 

    

8 Materi disampaikan degan 

sistematis dan jelas 

    

C. Aspek Kebermanfaatan Materi 

9 Materi yang terdapat 

dalam buku ajar dapat 

meningkatkan 

pengetahuaa siswa 

    

10 Materi aktivitas ekonomi 

pada buu ajar merangsang 

keingintahuan dan 

keterlibatan siswa untuk 

belajar mandiri dan 

kelompok 
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D. Aspek Kebahasaaan 

11 Bahasa yang digunakan 

dalam buku ajar jelas dan 

mudah dipahami siswa 

    

12 Ejaan yang digunakan 

dalam materi sesuai 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

    

13 Struktur kalimat yang 

digunakan tepat 

    

14 Kebakuan bahasa yang 

digunakan pada buku ajar 

    

15 Bahasa yang digunakan 

sesuai dengan 

perkembangan siswa 

    

 

 

 

 

Simpulan: 

1. Layak diuicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

       

      Semarang,                  2020 

      Validator Materi 

 

 

      Drs. Sukarjo, S.Pd., M.Pd. 

      NIP. 195612011987031001 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 
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Lampiran  13 

HASIL INSTRUMEN PENILAIAN VALIDASI DESAIN BUKU AJAR 

BERBASIS MIND MAPPING MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI 

AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV UNTUK AHLI MATERI 
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Lampiran  14 

ANALISIS ANGKET VALIDASI AHLI MATERI 

No Aspek yang dinilai  Skor  

1.  Materi pada maedia sesuai dengan KI, KD, dan Indikator  4 

2.  Materi aktivitas ekonomi pada buku sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

3 

3.  Soal evaluasi dengan indikator yang dikembangkan  3 

4.  Materi yang dimodifikasi sehingga lebih mudah dipahami oleh 

siswa 

3 

5.  Mind mapping yang disajikan dalam buku ajar mudah dipahami 

sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi aktivitas 

ekonomi 

4 

6.  Isi buku yang dsajikan dalam bahan ajar menambah wawasan 

siswa 

3 

7.  Penggunaan mind mapping pada materi tepat dan sesuai 4 

8.  Materi disampaikan dengan sistematis dan jelas 4 

9.  Materi yang terdapat dalam buku ajar dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa  

3 

10.  Materi aktivitas ekonomi pada buku ajar merangsang 

keingintahuan, dan keterlibatan siswa untuk belajar mandiri dan 

kelompok. 

3 

11.  Bahasa yang digunakan dalam buku ajar jelas dan mudah 

dipahami siswa 

4 

12.  Ejaaan yang digunakan dalam materi sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

4 

13.  Struktur kalimat yag digunakan tepat 3 

14.  Kebakuan bahasa yang digunakan pada buku ajar 4 

15.  Bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan siswa. 4 

Jumlah skor 53 

 



161 
 

 

Perhitungan: 

NP  = 
𝑹

𝑺𝑴 
 × 𝟏𝟎𝟎 

NP  = 
𝟓𝟑

𝟔𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 = 88%  

Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan Bahan Ajar 

Persentase Kriteria 

82% < skor ≤ 100% Sangat layak 

63% < skor ≤ 81% Layak  

44% < skor ≤ 62% Cukup layak 

25% < skor ≤  43%  Tidak layak 

Sumber: Sudjana (2005:46-50) 

Rekapitulasi per aspek:  

Aspek Kelayakan Jumlah Skor Persentase Kriteria 

1. Aspek Kesesuaian Materi 10 83% Sangat layak 

2. Aspek Keakuratan Materi 18 90% Sangat layak 

3. Aspek Kebermanfaatan 

Materi 

6 75% Layak 

4. Aspek Kebahasaan 19 95% Sangat layak 

Skor Keseluruhan 53 88% Sangat layak 
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Lampiran  15 

KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI KELAYAKAN MEDIA TERHADAP 

BUKU AJAR BERBASIS MIND MAPPING MUATAN PEMBELAJARAN 

IPS MATERI AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV 

Aspek Penilaian Indikator Penilaian Butir 

Kesesuaian Buku Ajar 

Judul buku 1 

Kompetensi inti dan Kompetensi 

Dasar 

1 

Tujuan pembelajaran 1 

Konten buku sesuai KI,KD, dan 

materi 

1 

Penyajian buku ajar 1 

Aspek Tampilan 

Desain buku ajar terhadap rasa ingin 

tahu siswa 

1 

Desain buku ajar terhadap minat dan 

motivasi siswa 

1 

Pemilihan dan penggunaan jenis font 1 

Penyajian mind mapping 1 

Penggunaan gambar 1 

Perpaduan teks, warna, dan gambar 1 

Aspek Kemudahan 

Penggunaan 

Sifat buku ajar 1 

Kemudahan dalam proses 

pembelajaran 

1 

Petunjuk penggunaan buku ajar 1 

Penggunaan buku sesuai 

perkembangan siswa 

1 

Jumlah  15 
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Lampiran  16 

INSTRUMEN PENILAIAN VALIDASI DESAIN BUKU AJAR BERBASIS 

MIND MAPPING MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI AKTIVITAS 

EKONOMI KELAS IV UNTUK  AHLI MEDIA 

Judul : Pengembangan Buku Ajar Berbasis Mind mapping Muatan 

pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 

Peron Kendal 

Peneliti : Ika Nurrohmah 

Validator Materi : Drs. A. Zaenal Abidin, M.Pd. 

Asal Instansi : Jurusan PGSD FIP UNNES 

Petunjuk  Pengisian  

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian pada setiap indikator 

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom skala penilaian dengan 

interval penilaian sebagai berikut: 

Skor 1    : kurang 

Skor 2    : cukup 

Skor 3    : baik 

Skor 4    : sangat baik 

4. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan catatan saran perbaikan Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Muatan pembelajaran IPS Materi Aktivitas 

Ekonomi. 

5. Atas ketersediaa Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini saya ucapkan 

terimakasih. 
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No Aspek yang dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

A. Aspek Kesesuaian Buku Ajar 

1 Judul buku sesuai dengan 

materi yang disajikan 

    

2 Buku ajar disajikan sesuai 

dengan kompetensi inti dan 

kompetemsi dasar 

    

3 Buku ajar berbasis mind 

mapping yang dikembangkan 

sesuai tujuan pembelajaran 

    

4 Konten buku ajar disusun 

berdasarkan KI, KD, dan 

materi yang sesuai. 

    

5. Penyajian buku ajar 

dilengkapi teks bacaan yang 

jelas dan sesuai dengan 

materi. 

    

B. Aspek Tampilan 

6 Desain tampilan buku ajar 

menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa 

    

7 Desain tampilan yang 

disajikan dalam buku ajar 

dapat menarik minat dan 

motivasi siswa dalam belajar. 

    

8 Pemilihan dan penggunaan 

jenis font dalam buku ajar 

tepat sehingga mudah dibaca 

dengan jelas 

    

 

 

 

9 Mind mapping yang disajikan 

manarik sesuai dan sesuai 

dengan materi 

    

10 Pengunaan gambar sesuai 

dengan materi. 

    

11 Perpaduan dari teks, warna, 

dan gambar selaras sehingga 

memudahkan ketersampaian 

pesan. 
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C. Aspek Kemudahan Penggunaan 

12 Buku ajar bersifat praktis dan 

dapat digunakan kembali 

    

13 Buku ajar mudah digunakan 

dalam peroses pembelajaran 

oleh guru dan siswa 

    

14 Petunjuk penggunaan buku 

ajar jelas dan mudah 

dipahami 

    

15 Buku ajar mudah digunakan 

karena sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan karakter 

siswa SD kelas IV 

    

 

 

 

 

  Simpulan:  

1. Layak diuicobakan 

2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk diujicobakan 

 

      Semarang,                  2020 

      Validator Media 

 

 

 

      Drs. A. Zaenal Abidin, M.Pd. 

      NIP. 195605121982031003 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 
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Lampiran  17 

HASIL INSTRUMEN PENILAIAN VALIDASI DESAIN BUKU AJAR 

BERBASIS MIND MAPPING MUATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI 

AKTIVITAS EKONOMI KELAS IV UNTUK AHLI MEDIA 
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Lampiran  18 

ANALISIS ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA 

No Aspek yang dinilai  Skor  

1.  Judul buku ajar sesuai dengan materi yang disajikan 4 

2.  Buku ajar disajikan sesuai dengan komptensi inti dan 

kompetensi dasar 

4 

3.  Buku ajar berbasis mind mapping yang dikembangkan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

4 

4.  Konten buku ajar disusun berdasarkan KI, KD, dan materi 

yang sesuai 

4 

5.  Penyajian buku ajar dilengkapi dengan teks bacaan yang jelas 

dan sesuai dengan materi 

3 

6.  Desain tampilan buku ajar menumbuhkan rasa ingun tahu 

siswa 

3 

7.  Desain tampilan yang disajikan dalam buku ajar dapat 

menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar  

4 

8.  Pemilihan dan penggunaan jenis font dalam buku ajar tepat 

sehingga mudah dibaca dengan jelas 

3 

9.  Mind mapping yang disajikan menarik sesuai dengan materi 3 

10.  Penggunaan gambar sesuai degan materi 3 

11.  Perpaduan dari teks, warna, dan gambar selaras sehingga 

memudahkan ketersampaian pesan 

3 

12.  Buku ajar bersifat praktis dan dapat digunakan kembali 3 

13.  Buku ajar mudah digunakan dalam proses pembelajaran oleh 

guru dan siswa 

3 

14.  Petunjuk penggunaan buku ajar jelas dan mudah dipahami 2 

15.  Buku ajar mudah digunakan karena sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan karakter SD kelas IV 

3 

Jumlah skor 49 
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Perhitungan: 

NP  = 
𝑹

𝑺𝑴 
 × 𝟏𝟎𝟎 

NP  = 
𝟒𝟗

𝟔𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 = 82%  

Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan Bahan Ajar 

Persentase Kriteria 

82% < skor ≤ 100% Sangat layak 

63% < skor ≤ 81% Layak  

44% < skor ≤ 62% Cukup layak 

25% < skor ≤  43%  Tidak layak 

Sumber: Sudjana (2005:46-50) 

Rekapitulasi per aspek:  

Aspek Kelayakan Jumlah Skor Persentase Kriteria 

1. Aspek Kesesuaian 

Buku Ajar 

19 95% Sangat layak 

2. Aspek Tampilan 19 79% layak 

3. Aspek Kemudahan 

Penggunaan 

11 69% layak 

Skor Keseluruhan 49 82% Sangat layak 
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Lampiran  19 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaaan Tuhan dan kegiatannya, dan beda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Muatan 

pembela

jaran 

Kompetensi Dasar 
Nilai 

Karakter 
Indikator 

Materi 

Pembelaja- 

-ran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Aloka

--si 

Wakt

u 

Sumber 

Belajar 

Teknik Jenis Bentuk 

Bahasa 

Indone- 

-sia 

3.7 Menggali 

pengetahuan baru 

yang terdapat pada 

teks.  

Syukur  

Toleran 

Percaya 

diri 

3.7.1 Menyebutkan 

informasi yang 

terdapat dalam teks 

bacaan  

Informasi 

tentang 

Karagaman 

Aktivitas 

Ekonomi 

1. Guru 

membentuk 

siswa menjadi 

7 kelompok 

yang terdiri 4-

5 orang. 

2. Guru 

menyiapkan 

sebuah tongkat 

yang 

panjangnya 

kurang lebih 

20 cm. 

3. Siswa 

membaca teks 

“Pentingnya 

Persatuan dan 

Kesatuan 

Bangsa 

Indonesia” dan 

menuliskan 3 

informasi 

penting yang 

Tes Tes 

Tertu- 

-lis 

Pilihan 

Ganda 

6x35 

menit 

Kusuma

wati, 

Heny 

dkk. 

2017. 

Buku 

Siswa 

SD/MI 

Kelas IV 

Tema 7 

Indahnya 

Keragam

an di 

Negeriku

. Jakarta:  

Kemente

rian 

Pendidik

an dan 

Kebuday

aan 

   3.7.2 mengembangkan 

informasi yang 

terdapat dalam teks 

bacaan dengan bahasa 

sendiri. 

 Tes Tes 

tertulis 

Uraian   

 4.7 Menyampaiakan 

oengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke 

dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri. 

 4.7.1 Menyajikan 

informasi yang 

terdapat dalam teks 

bacaan dengan bahasa 

sendiri. 

 Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

PPKn 1.4 Mensyukuri 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan sebagai 

anugrah Tuhan Yang 

 1.4.1 Menunjukan 

sikap mensyukuri 

keberagaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia. 

Teks 

“Pentingnya 

persatuan 

dan 

Kesatuan 

Bangsa 

Indonesia" 

Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 
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Maha Esa. termuat dalam 

teks.  

4. Selanjutnya

, siswa 

mengemban

gkan 

dengan 

bahsa 

sendiri lalu 

membacaka

nnya di 

depan guru 

dan teman-

temannya. 

5. Guru 

membagika

n buku ajar 

berbasis 

mind 

mapping 

kepada 

siswa. 

6. Siswa bertanya 

jawab tentang 

keragaman 

ekonomi dan 

 

Kusuma

wati, 

Heny 

dkk 

2017. 

Buku 

Guru 

SD/MI 

Kelas IV 

Tema 7 

Tema 7 

Indahnya 

Keragam

an di 

Negeriku

. Jakarta:  

Kemente

rian 

Pendidik

an dan 

Kebuday

aan 

. 

 2.4 Menampilkam 

sikap kerja sama 

dalam berbagai 

bentuk keragaman 

suku bangsa, sosial, 

dan budaya di 

Indonesia yang 

terikat  

 2.4.1 menampilkan 

sikap kerja sama 

dalam berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia. 

 

 Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

 3.4 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

bhdaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

 3.4.1 Menjelaskan arti 

penting memahami 

keragaman ekonomi 

dalam masyarakat 

Indonesia. 

 Tes Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 4.4 Menyajikan 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan 

 4.4.1 membuat laporan 

pengamatan tentang 

keragaman aktivitas 

ekonomi di 

lingkungan tempat 

tinggal 

 Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

IPS 3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

 3.2.1 Menjelaskan 

pengertian aktivias 

ekonomi 

 Tes Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 



174 
 

 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karateristik 

ruang. 

keragaman 

masyarakat di 

Indonesia. 

7. Guru 

memberikan 

contoh 

keragaman 

aktivitas 

ekonomi yang 

telah diketahui. 

8. Siswa 

berdiskusi 

mengenai 

pengetahuan 

baru yang 

dapat 

diperoleh dari 

buku ajar mind 

mapping. 

9. Siswa 

mengamati 

mind 

mapping 

mengenai 

pengertian 

aktivitas 

 

Lingkun

gan 

sekitar 

 

Diri 

siswa 

   3.2.2 Menjelaskan 3 

aktivitas ekonomi di 

Indonesia 

 Tes Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

dan 

uraian  

 

   3.2.3 Menjelaskan 

pengertian 3 jenis 

pelaku ekonomi. 

 Tes Tes 

Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

dan 

uraian  

 

 4.2 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karateristik 

ruang. 

 4.2.2 Menyajikan peta 

pikiran keragaman 

aktivitas ekonomi 

dalam bidang 

perikanan di depan 

kelas. 

 Non 

Tes 

Unjuk 

kerja 

Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

          



175 
 

 

     ekonomi 

yang ada di 

Indonesi.(m

engamati) 

10. Siswa 

melakukan 

tanya jawab 

bersama 

guru tentang 

mind 

mapping 

tersebut 

(menanya) 

11. Siswa 

membaca 

materi 

aktivitas 

ekonomi 

pada buku 

ajar  

berbasis 

mind 

mapping 

(mengamat

i, 

mengumpu

lkan 

informasi) 
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12. Setelah 

selesai 

membaca 

materi dan 

memahami 

isinya, guru 

mempersila

hkan siswa 

untuk 

menutup isi 

bacaan. 

13. Guru 

mengambil 

tongkat dan 

memberika

nnya 

kepada 

salah satu 

siswa, guru 

memutarka

n lagu 

untuk 

mengiringi 

14. Setelah itu 

guru 

memberika

n 
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pertanyaan 

dan siswa 

yang 

memegang 

tongkat 

tersebut 

harus 

menjawabn

ya dan 

seterusnya 

hingga 3 

kali 

putaran. 

15. Guru 

mengajak 

siswa bertanya 

jawab 

mengenai 

pengertian 

aktivitas 

ekonomi, jenis 

dan pelaku 

aktivitas 

ekonomi. Guru 

menjelaskan 

beberapa 

aktivitas 

ekonomi yang 
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berhubungan 

dengan yang 

disebutkan. 

Sebagai contoh 

aktivitas 

ekonomi yang 

berkaitan 

dengan 

kegiatan 

sehari-hari 

yang sering di 

lakukan seperti 

konsumsi, 

distribusi dan 

produksi. 

16. Siswa 

diarahkan 

untuk 

memahami 

bahwa 

keragaman 

ekonomi dapat 

dilihat di 

antara keluarga 

siswa satu 

kelas. Ada 

keluarga yang 
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memiliki 

aktivitas sama, 

tetapi ada yang 

berbeda. 

Meskipun 

berbeda, siswa 

diharapkan 

tetap dapat 

menjaga 

kesatuan di 

antara siswa. 

17. Guru membagi 

kan LKPD 

kepada siswa. 

Siswa 

mengerja-kan 

LKPD yang 

diberikan 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 KELAS IV 

SEMESTER II 

TEMA 7. INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU 

SUB TEMA 3. INDAHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN 

NEGERIKU 

PEMBELAJARAN 3 (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

 

 

 

Oleh  

Ika Nurrohmah 

1401416432 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaaan Tuhan dan kegiatannya, dan beda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan 

pembelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali 

pengetahuan baru yang 

terdapat pada teks. 

3.7.1 Menyebutkan 

informasi yang terdapat 

dalam teks bacaan  

3.7.2 mengembangkan 

informasi yang terdapat 

dalam teks bacaan 

dengan bahasa sendiri. 

4.7 Menyampaiakan 

oengetahuan baru dari 

teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa 

4.7.1 Menyajikan 

informasi yang terdapat 

dalam teks bacaan 

dengan bahasa sendiri. 
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sendiri. 

PPKn 

1.4 Mensyukuri berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang 

terikat persatuan dan 

kesatuan sebagai anugrah 

Tuhan Yang Maha Esa. 

1.4.1 Menunjukan sikap 

mensyukuri 

keberagaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia. 

2.4 Menampilkam sikap 

kerja sama dalam 

berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa, 

sosial, dan budaya di 

Indonesia yang terikat  

2.4.1 menampilkan 

sikap kerja sama dalam 

berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa, 

sosial, dan budaya di 

Indonesia. 

3.4 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku bangsa, 

sosial, dan bhdaya di 

Indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

3.4.1 Menjelaskan arti 

penting memahami 

keragaman ekonomi 

dalam masyarakat 

Indonesia. 

4.4 Menyajikan berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang 

terikat persatuan dan 

kesatuan 

4.4.1 membuat laporan 

pengamatan tentang 

keragaman aktivitas 

ekonomi di lingkungan 

tempat tinggal 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karateristik ruang. 

3.2.1 Menjelaskan 

pengertian aktivias 

ekonomi 

3.2.2 Menjelaskan 3 

aktivitas ekonomi di 

Indonesia 

4.2 Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karateristik ruang. 

4.2.2 Menyajikan peta 

pikiran keragaman 

aktivitas ekonomi dalam 

bidang perikanan di 

depan kelas. 
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah membaca Keragaman Aktivitas Ekonomi di Indonesia, siswa dapat 

menyebutkan 3 informasi yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. 

2. Setelah membaca Keragaman Aktivitas Ekonomi di Indonesia siswa dapat 

mengembangkan informasi yang tedapat dalam teks bacaan dengan tepat. 

3. Dengan membaca Keragaman Aktivitas Ekonomi di Indonesi, siswa dapat 

menyajikan informasi yang terdapat dalam teks bacaan dengan bahasa 

sendiri dengan benar. 

4. Dengan membaca Keragaman Aktivitas Ekonomi di Indonesia, siswa 

dapat menyampaikan informasi yang telah dibuat di depan kelas dengan 

tepat. 

5. Dengan pembiasaan sikap syukur, siswa dapat menunjukkan rasa 2 syukur 

atas dalam berbagai bentuk keragaman aktivitas ekonomi dengan tepat. 

6. Dengan pembiasaan sikap kerja sama, siswa dapat menunjukkan 2 sikap 

kerja sama dalam berbagai bentuk keragaman aktivitas ekonomi dengan 

tepat. 

7. Setelah membaca teks bacaan “Pentingnya Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa Indonesia” siswa dapat menjelaskan arti penting memahami 

keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan benar. 

8. Setelah mengamati lingkungan tempat tinggal, siswa dapat membuat 

laporan pengamatan tentang keragaman aktivitas ekonomi di lingkungan 

tempat tinggal dengan tepat. 

9. Melalui Buku Ajar berbasis mind mapping tentang aktivitas ekonomi  dan 

penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian aktivitas ekonomi  

dengan tepat. 

10. Setelah membaca Buku Ajar berbasis mind mapping tentang aktivitas 

ekonomi, siswa dapat menjelaskan 3 aktivitas ekonomi di Indonesia 

dengan tepat. 

11. Setelah membaca Buku Ajar berbasis mind mapping tentang aktivitas 

ekonomi,  siswa dapat menjelaskan pengertian 3 jenis pelaku ekonomi 

dengan tepat. 

12. Melalui buku ajar siswa dapat membuat 1 peta pikiran keragaman aktivitas 

ekonomi dalam bidang perikanan  dengan tepat. 

13. Melalui buku ajar siswa dapat menyajikan 1 peta pikiran keragaman 

aktivitas ekonomi dalam bidang perikanan  di depan kelas dengan tepat. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Isi teks bacaan Keragaman Aktivitas Ekonomi di Indonesia 

2. Pentingnya persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia 

3. Aktivitas Ekonomi Indonesia  

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific 

2. Model  : Talking Stick 

3. Metode : diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, bermain peran 
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F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Keragaman Aktivitas Ekonomi” 

2. Teks bacaan “ Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia” 

3. Buku Ajar Berbasis Mind mapping Materi Aktivitas Ekonomi. 

4. Alat tulis 

5. Laptop  

6. Speaker portabel  

 

G. SUMBER BELAJAR 
3. Kusumawati, Heny dkk. 2017. Buku Siswa SD/MI Kelas IV Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

4. Kusumawati, Heny dkk 2017. Buku Guru SD/MI Kelas IV Tema 7 Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

5. Sulistiawati, Ikha. 2017. Modul Bahan Ajar Kurikulum 2013 (Fokus) Tema 

7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Sukoharjo : Sindunata 

6. Lingkungan sekitar 

7. Diri siswa 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan mengajak 

semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing. (Religius). 

2. Siswa merapikan tempat duduk. 

3. Siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

(Nasionalis) 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru menyampaikan kepada siswa tentang 

kebersihan lingkungan kelas agar tetap 

bersih. 

6. Siswa melakukan kegiatan literasi dengan 

menyimak cerita yang dibacakan guru. 

7. Siswa bersama guru melakukan ice breaking 

(tepuk ceria) untuk menyiapkan siswa 

mengikuti pembelajaran. 

8. Siswa menyimak informasi penjelasan guru 

mengenai tema, subtema, dan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

9. Siswa bersama guru melakukan apersepsi 

15 menit 
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dengan pertanyaan “ Mata pencaharian apa 

yang banyak ada di sekitar kita ?, lalu mata 

pencaharian dari orang tua kalian apa 

saja?” kemudian guru merespon terhadap 

jawaban siswa. 

10. Siswa menyimak permasalahan yang 

disampaikan guru: “ Mengapa mata 

pencaharian penduduk berbeda sesuai 

lingkungan tempat tinggal?” 

11. Siswa dimotivasi untuk terlibat aktif dalam 

pemecahan masalah. 

12. Siswa diberi motivasi dengan menyanyikan 

lagu “Pagiku cerah”. 

Inti 13. Guru membentuk siswa menjadi 7 

kelompok yang terdiri 4-5 orang. 

14. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang 

panjangnya kurang lebih 20 cm. 

15. Siswa membaca teks “Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa Indonesia” dan 

menuliskan 3 informasi penting yang 

termuat dalam teks.  

16. Selanjutnya, siswa mengembangkan 

dengan bahsa sendiri lalu 

membacakannya di depan guru dan 

teman-temannya. 

17. Guru membagikan buku ajar berbasis 

mind mapping kepada siswa. 

18. Siswa bertanya jawab tentang keragaman 

ekonomi dan keragaman masyarakat di 

Indonesia. 

19. Guru memberikan contoh keragaman 

aktivitas ekonomi yang telah diketahui. 

20. Siswa berdiskusi mengenai pengetahuan 

baru yang dapat diperoleh dari buku ajar 

mind mapping. 

21. Siswa mengamati mind mapping 

mengenai pengertian aktivitas ekonomi 

yang ada di Indonesia. (mengamati) 

22. Siswa melakukan tanya jawab bersama 

guru tentang mind mapping tersebut 

(menanya) 

180 

menit 
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23. Siswa membaca materi aktivitas 

ekonomi pada buku ajar  berbasis mind 

mapping (mengamati, mengumpulkan 

informasi) 

24. Setelah selesai membaca materi dan 

memahami isinya, guru mempersilahkan 

siswa untuk menutup isi bacaan. 

25. Guru mengambil tongkat dan 

memberikannya kepada salah satu siswa, 

guru memutarkan lagu untuk mengiringi. 

26. Setelah itu guru memberikan pertanyaan 

dan siswa yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya dan 

seterusnya hingga 2 kali putaran. 

27. Guru mengajak siswa bertanya jawab 

mengenai pengertian aktivitas ekonomi, 

jenis dan pelaku aktivitas ekonomi. Guru 

menjelaskan beberapa aktivitas ekonomi 

yang berhubungan dengan yang disebutkan. 

Sebagai contoh aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang 

sering di lakukan seperti konsumsi, 

distribusi dan produksi. 

28. Siswa diarahkan untuk memahami bahwa 

keragaman ekonomi dapat dilihat di antara 

keluarga siswa satu kelas. Ada keluarga 

yang memiliki aktivitas sama, tetapi ada 

yang berbeda. Meskipun berbeda, siswa 

diharapkan tetap dapat menjaga kesatuan di 

antara siswa. 

29. Guru membagikan LKPD kepada siswa. 

30. Siswa mengerjakan LKPD yang diberikan 

guru.  

Penutup 31. Siswa dan guru membuat simpulan terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 

satu pembelajaran 

32. Siswa bersama guru melakukan refleksi satu 

pembelajaran 

33. Siswa diberi umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran. 

34. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis. 

35. Siswa diberikan tindak lanjut 

(remidial/pengayaan)  

15 menit 
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36. Siswa mendengarkan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya yaitu 

pembelajaran 4. 

37. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, 

siswa bersama guru berdoa lalu 

menyanyikan lagu daerah. 

38. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR UTAMA 

Bahan Ajar Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn 

Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia 

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Negara 

kita mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Pada lambang negara 

tersebut terdapat tulisan bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap 

satu juga. Maksud berbeda-beda tetap satu adalah berbeda-beda maksudnya 

beraneka ragam suku, adat istiadat, dan bahasa daerahnya. Tetap satu maksudnya , 

satu bangsa, yaitu Indonesia. 

Upaya untuk mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam, antar 

lain dengan cara memasyarakatkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara 

adalah wawasan yang memandan rakyat, bangsa, negara, dan wilayah nusantara, 

darat, laut, dan udara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

dipisahkan-pisahkan. 

Bangsa Indonesia memiliki satu bangsa, setiap sukubangsa memliki 

kebudayaan sendiri. Kebudayaan setiap suku bangsa di sebut kebudayaan daerah, 

dan semua kebudayaan itu menjadi milik bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional 

berakar dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Unsur-insur yang mempengaruhi 

kebudayaan daerah, antara lain bahasa daerah, rumah adat, hukum adat, pakaian 

adat, tarian, dan upacar adat. 

Bahan Ajar Muatan pembelajaran IPS 

 

AKTIVITAS EKONOMI 

 

Di Indonesia memiliki keberagaman suku dan daerah. Masyarakat tinggal di 

daerah yang berbeda-beda, ada di perkotaan, pedesaan, pegunungan, atau daerah 

pantai. Aktivitas ekonomi masyarakat disesuaikan dengan kondisi wilayah di 

Indonesia. Sehingga aktivitas ekonomi mereka  berbeda-beda untuk memenuhi 

kebutuhannya. 
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 Masyarakat di Indonesia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Setiap 

orang mempunyai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Untuk memenuhi 

kebutuhannya masyarakat indonesia melakukan berbagai macam aktivitas. Ada 

yang bekerja sebagai petani, pengusaha, dokter, guru, nelayan dan lain 

sebagainya.  Aktivitas – aktivitas ini dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi. 

Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

 

Bacalah contoh berikut ini ! 

 

 
Di kota besar tidak ada sawah dan hutan. Namun, di kota-kota besar 

terdapat banyak toko dan kantor. Itulah sebabnya mengapa di kota-kota tidak ada 

petani dan nelayan. Orang yang tinggal di pantai pada umumnya bekerja sebagai 

nelayan. Mengapa mereka tidak bekerja sebagai petani? Karena alam sekitarnya 

berupa pantai. Demikian juga orang yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka 

bekerja dengan cara bercocok tanam. Hal ini disebabkan karena kondisi alam 

pegunungan memang lebih cocok untuk kegiatan pertanian. Di Indonesia juga 

terdapat padang rumput. Masyarakat yang tinggal di daerah ini pada umumnya 

adalah peternak. Mereka biasanya beternak sapi, kerbau, kambing, dan kuda 

Setiap  daerah mempunyai kondisi alam yang berbeda. Sehingga, kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat juga berbeda-beda. Maka dari itu, 

kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh keadaan alam di sekitarnya. 

Di Indonesia terdapat aktivitas ekonomi yang sudah sering dilakukan oleh 

masyarakat 

1. Produksi  

Kegiatan orang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan 

jasa 
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2. Distribusi 

Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen 

 

3. Konsumsi 

Kegiatan untuk memanfaatkan suatu barang hasil produksi 

 

Pelaku Ekonomi di Indonesia 

1. Produsen  

Orang yang menghasilkan barang dan jasa 

2. Distributor  

Orang yang menyalurkan barang dan jasa 

3. Konsumen  

Orang yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. 

 

Apa  sajakah contoh dari aktivitas ekonomi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN AJAR REMIDIAL 

 

Siswa yangbelum melakukan pembelajaran dengan tuntas diberikan bahan ajar 

remidian seagai berikut: 

1. Siswa yangbelum mengusai materi jenis aktivitas ekonomi, dibimbing 

secara individu mengulangi materi dengan contoh sederhana 

CONTOH 

AKTIVITAS 

EKONOMI 

Setelah memanen padi petani 

menggiling padi 

menjadi beras 

Pabrik tahu membuat tahu 

mulai dari 

permentasi hingga menjadi 

tahu 

1. Penjual mie ayam menjual langsung mie 

ayamnya kepada konsumen 

dengan cara berkeliling kampung. 

2. Mengantarkan tabung gas ke warung-

warung 

Kegiatan 

distribusi oleh 
Distributor 

Kegiatan produksi 

oleh 
Produsen 

Kegiatan produksi oleh 
Produsen 

1. Ibu memasak nasi dan lauk pauk untuk 

keluarga di rumah. 

2. Fatimah membeli buah untuk kakak 

yang sedang sakit. 

3. Shinta membeli tas sekolah pada 

waktu liburan semester lalu. 

Kegiatan konsumsi oleh 

konsumen 
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2. Siswa yan belum menguasai materi informasi penting dalam teks, 

dibimbing secaraindividu mengindentifikasi bacaan dengan cermat 

3. Seswa yang belum menguasai materi keberagaman karateristik, dibimbing 

secara individu berlatih menentukan keberagamankarateristik disertai 

contoh sederhana. 

 

BAHAN AJAR PENGANYAAN 

 

Siswa yang tuntas KKM mendapatkan bahan ajar pengayaan sebagai berikut: 

1. Siswa yang tuntas materi jenis aktivitas ekonomi, diberikan penugasan 

mengindentifikasi gambar keadaan ala untuk menetukan jenis aktivitas 

ekonomi dari hasil/ barang yang dihasilkan dari mata pencaharian tersebut. 

2. Ssiswa yang tuntas materi informasi penting dalam teks, diberikan 

penugasan membaca teks bacaan dan mengindentifikasi informasi penting 

yang terkandung. 

3. Siswa yang tuntas materi keberagaman karateristik, dapat mendaftar 

keberaman rambut teman satu kelas 
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Lampiran 2 

                                  MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Buku ajar  berbasis mind mapping 

 

 

2. Gambar aktivitas Ekonomi 

 

    

Kegiatan produksi 

 

Kegiatan distribusi 

 Kegiatan Konsumsi 
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3. Teks bacaan “ Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia” 

 

Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia 

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Negara kita 

mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Pada lambang negara 

tersebut terdapat tulisan bhenneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap 

satu juga. Maksud berbeda-beda tetap satu adalah berbeda-beda maksudnya 

beraneka ragam suku, adat istiadat, dan bahasa daerahnya. Tetap satu maksudnya , 

satu bangsa, yaitu Indonesia. 

Upaya untuk mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam, antar lain 

dengan cara memasyarakatkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah 

wawasan yang memandan rakyat, bangsa, negara, dan wilayah nusantara, darat, 

laut, dan udara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

dipisahkan-pisahkan. 

Bangsa Indonesia memiliki satu bangsa, setiap sukubangsa memliki 

kebudayaan sendiri. Kebudayaan setiap suku bangsa di sebut kebudayaan daerah, 

dan semua kebudayaan itu menjadi milik bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional 

berakar dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Unsur-insur yang mempengaruhi 

kebudayaan daerah, antara lain bahasa daerah, rumah adat, hukum adat, pakaian 

adat, tarian, dan upacar adat. 
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Lampiran 3    

      Anggota kelompok 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama anggota kelompokmu 

2. Amati keadaan lingkungan tempat tinggalmu 

3. Catat aktivitas penduduk di sekitar lingkunganmu 

4. Diskusikan bersama kelompokmu 

 

Laporan Hasil Pengamatan 

1. Tempat tinggalku termasuk daerah : 

a. Pantai 

b. Pegunungan 

c. Perkotaan 
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2. Jenis aktivitas ekonomi diberbagai daerah tempat tinggalmu 

No Daerah 
Bidang aktivitas 

ekonomi 

Mata 

Pencaharian 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

3. Jelaskan mengapa aktivitas ekonomi di suatu daerah berbeda dengan 

aktivitas ekonomi di daerah lain ! 

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

 

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

 

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

 

........................................................................................................ 
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Lampiran 3       

      Anggota kelompok 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama anggota kelompokmu 

2. Diskusikan bersama kelompok! 

 

Bacalah teks “ Arti Penting Mamahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia” 

kemudian tulislah informasi yang ada dalam teks tersebut ! 

Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia 

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Negara kita 

mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Pada lambang negara 

tersebut terdapat tulisan bhenneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap 

satu juga. Maksud berbeda-beda tetap satu adalah berbeda-beda maksudnya 

beraneka ragam suku, adat istiadat, dan bahasa daerahnya. Tetap satu maksudnya , 

satu bangsa, yaitu Indonesia. 

Upaya untuk mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam, antar lain 

dengan cara memasyarakatkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah 

wawasan yang memandan rakyat, bangsa, negara, dan wilayah nusantara, darat, 

laut, dan udara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

dipisahkan-pisahkan. 
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Bangsa Indonesia memiliki satu bangsa, setiap sukubangsa memliki 

kebudayaan sendiri. Kebudayaan setiap suku bangsa di sebut kebudayaan daerah, 

dan semua kebudayaan itu menjadi milik bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional 

berakar dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Unsur-insur yang mempengaruhi 

kebudayaan daerah, antara lain bahasa daerah, rumah adat, hukum adat, pakaian 

adat, tarian, dan upacar adat. 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PENILAIAN 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

Muatan 

pembelajaran 
Materi Pembelajaran 

Penilaian 

Teknik Jenis Bentuk 

Bahasa Indonesia Teks bacaan keragaman aktivitas ekonomi 

Tes Tes tertulis Pilihan ganda 

Tes Tes tertulis Pilihan ganda 

Tes Proyek  rubrik dengan rating scale 

PPKn 
Teks bacaan pentingnya persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia 

Tes Proyek  rubrik dengan rating scale 

Tes Proyek  rubrik dengan rating scale 

Tes Tertulis Pilihan ganda dan uraian 

Tes Proyek  rubrik dengan rating scale 

IPS Keragaman jenis aktivitas ekonomi di Indonesia 
Tes Tes tertulis Pilihan ganda dan uraian 

Tes Tes tertulis Pilihan ganda dan uraian 
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Lampiran 5 

  JURNAL PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SPRITUAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai ! 

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 
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Lampiran 6 

JURNAL PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai ! 

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 
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Lampiran 7 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3 

Muatan pembelajaran :  (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Muatan 

pembelajaran 
Kompetensi Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

Bahasa 

Indonesia 

3.7 Menggali 

pengetahuan baru 

yang terdapat 

pada teks. 

3.7.1 Menyebutkan 3 informasi 

yang terdapat dalam teks 

bacaan. 

Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

Disajikan teks bacaan siswa 

dapat menyebutkan 3 

informasi yang terdapat 

dalam teks 

Pilihan 

Ganda 

A1-A3 

 
 

3.7.2 Mengembangkan  

informasi yang terdapat 

dalam teks bacaan 

dengan bahasa sendiri. 

 

Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

Disajikan teks bacaan siswa 

dapat menyebutkan 3 

informasi yang terdapat 

dalam teks 

Uraian  B1 

 4.7 Menyampaikan 4.7.1 Menyajikan informasi Pentingnya Persatuan  Rubrik  
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pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke 

dalam tulisan 

dengan bahasa 

sendiri. 

yang terdapat dalam teks 

bacaan dengan bahasa 

sendiri. 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

penilaian  

 

 

 

PPKn 1.4 Mensyukuri 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, 

dan budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan 

dan kesatuan 

sebagai anugerah 

Tuhan Yang 

Maha Esa. 

1.4.1 Menunjukan sikap 

mensyukuri 

keberagaman aktivitas 

ekonomi. 

Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

 Rubrik 

penilaian 

sikap 

 

 2.4 Menampilkan 

sikap kerja sama 

dalam berbagai 

bentuk keragaman 

suku bangsa, 

sosial, dan budaya 

di Indonesia yang 

terikat. 

2.4.1 Menampilkan sikap 

kerja sama dalam 

berbagai bentuk 

keragaman aktivitas 

ekonomi. 

Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

 Rubrik 

penilaian 

spiritual 

 

 3.4 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

3.4.1 Menjelaskan  

arti penting memahami 

keragaman ekonomi 

dalam masyarakat 

Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

Disajikan pernyaataan 

tentang keragaman 

bagaimaimana arti penting 

keragaman tersebut. 

Pilihan 

ganda 

dan Uraian  

A4-A5 

B2 
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budaya di Indonesia 

yang terikat persatuan 

dan kesatuan. 

Indonesia. 

 

 4.4 Menyajikan 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan 

dan kesatuan. 

4.4.1 Membuat laporan 

pengamatan tentang 

keragaman aktivitas 

ekonomi di lingkungan 

tempat tinggal. 

Pentingnya Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa 

Indonesia 

 Rubrik 

penilaian 

LKPD 

 

IPS 3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan 

karakteristik 

ruang. 

3.2.1 Menjelaskan pengertian 

aktivitas ekonomi   

Aktivitas ekonomi 

Indonesia 

Pengertian aktivitas 

ekonomi siswa 

Disajikan pengertian 

aktivitas ekonomi siswa  

Pilihan 

ganda 

 

A6 

  3.2.2 Menjelaskan 3 aktivitas 

ekonomi di Indonesia 

Aktivitas ekonomi 

Indonesia 

 

Disajikan pertanyaan siswa 

menjawab ada berapa jenis 

aktivitas ekonomi di 

Indonesia 

 

Disajikan pertanyaan siswa 

Pilihan 

Ganda 

uraian  

A7 

B3 
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menjawab pengertian dan 

contoh jenis aktivitas 

ekonomi di Indonesia 

 

 

A8 

B4 

  3.2.3 Menjelaskan 3 jenis 

pelaku ekonomi. 

Aktivitas ekonomi di 

Indonesia 

Disajikan pertanyaan siswa 

menjawab ada berapa jenis 

pelaku ekonomi 

 

Disajikan pertanyaan siswa 

menjawab pengertian dan 

contoh jenis pelaku 

ekonomi 

Pilihan 

Ganda  

Uraian  

 

 

 

 

 

A9 

 

 

 

 

 

 

A10 

B5 

 4.2 Menyajikan 

hasil 

identifikasi 

mengenai 

keragaman 

sosial, 

ekonomi, 

budaya, etnis, 

dan agama di 

provinsi 

setempat 

sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya 

4.2.1 Membuat peta pikiran 

keragaman aktivitas 

ekonomi dalam bidang 

perikanan 

  Rubrik 

penilaian 

LKPD 
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dengan 

karakteristik 

ruang. 

 

  4.2.2 Menyajikan peta 

pikiran  

keragaman aktivitas 

ekonomi dalam bidang  

perikanan di depan kelas 

  Rubrik 

penilaian 
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Lampiran 8 

III. SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema  : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

 Pembelajaran ke- : 3 

Muatan pembelajaran: (Bahasa Indonesia, PPKn, dan   IPS) 

Alokasi waktu : 6 x 35 menit 

 

a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 

silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d dibawah ini ! 

Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan benar ! 

Untuk no. 1-3 

Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia 

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Negara kita 

mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Pada lambang negara 

tersebut terdapat tulisan bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap 

satu juga. Maksud berbeda-beda tetap satu adalah berbeda-beda maksudnya 

beraneka ragam suku, adat istiadat, dan bahasa daerahnya. Tetap satu maksudnya , 

satu bangsa, yaitu Indonesia. 

Upaya untuk mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam, antar lain 

dengan cara memasyarakatkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah 

wawasan yang memandan rakyat, bangsa, negara, dan wilayah nusantara, darat, 

laut, dan udara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

dipisahkan-pisahkan. 
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Bangsa Indonesia memiliki satu bangsa, setiap sukubangsa memliki 

kebudayaan sendiri. Kebudayaan setiap suku bangsa di sebut kebudayaan daerah, 

dan semua kebudayaan itu menjadi milik bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional  

berakar dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Unsur-insur yang mempengaruhi 

kebudayaan daerah, antara lain bahasa daerah, rumah adat, hukum adat, pakaian 

adat, tarian, dan upacar adat. 

1. Arti dari Bhennika Tunggal Ika yang paling tepat sesuai bacaan diatas 

adalah.... 

a. Berbeda-beda tetapi Tetap satu 

b. Berbeda beda Hanya satu 

c. Satu-satunya 

d.  Persatuan  

2. Wawasan yang memandan rakyat, bangsa, negara, dan wilayah nusantara, 

darat, laut, dan udara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak 

dapat dipisahkan-pisahkan disebut.... 

a. Wawasan daerah 

b. Wawasan nusantara 

c. Wawasan nasional 

d. Wawasan internasional 

3. Informasi yang dapat diambil dari paragraf 3 adalah.... 

a. Negara kita mempunyai lambang negara yaitu Garuda Pancasila 

b. Berbeda-beda maksudnya beraneka ragam suku, adat istiadat, dan 

bahasa daerahnya. 

c. Upaya untuk mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam. 

d. Kebudayaan nasional berakar dari kebudayaan nasional. 

4. Suatu kondisi pada kehidupan masyarakat adalah.... 

a. Perekonomian 

b. Kebudayaan 

c. Keragaman 
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d. Kesukuan  

5. Sikap yang harus dimiliki masyarakat tetang keberagaman di lingkungan 

sekitar adalah.... 

a. Menjaga nama baik keluarga tanpa memperdulikan lingkungan sekitar 

b. Menghormati pendapat dari tetangga yang beda agama 

c. Tetap menjaga ego dalam mengambil keputusan musyawarah 

d. Jarang menghadiri perkumpulan masyarakat di desa. 

6. Suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai 

bidang yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah.... 

a. Ekonomi 

b. Ilmu ekonomi 

c. Aktivitas ekonomi 

d. Sumber daya alam 

7. Kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa disebut ... 

a. produksi 

b. konsumsi 

c. distribusi 

d. bekerja 

8. Lia mempunyai sepupu di Bandung yang sayang sekali terhadap dia. 

Setiap hari mereka saling berkomunikasi lewat whatsapp. Ketika hari 

ulang tahun Lia, sepupunya mengirimkan hadiah melalui jasa JNT 

Express, sehingga nanti akan diantarkan ke alamat Lia langsung. Kegiatan  

menyalurkan barang tersebut dinamakan .... 

a. konsumsi 

b. produksi 

c. transportasi  

d. distribusi 

9. Orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut.... 

a. konsumen 

b. produsen 

c. distributor 
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d. sales 

10.  

 

 

 

 

 

Setelah memanen padi, petani menggiling padi menjadi beras. Hal ini 

masyarakat menjadi pelaku ekonomi yaitu .... 

a. Produsen 

b. Konsumen 

c. Distributor 

d. Pemborong 

 

b. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1.  

 

 

 

 

Sebutkan informasi yang dapat diambil adalah .... 

2. Jelaskan upaya dalam mempersatukan masyarkat dalam pentingnya 

persatuan dan kesatuan Indonesia! 

3. Jelaskan pengertian konsumsi ! 

4. Berikan contoh dari kegiatan distribusi ! 

5. Jelaskan yang dimaksud dengan produksi dan contohnya ! 

 

 

 

 

 

Dinas penanaman DKI Jakarta harus melakukan reformasi 

total terhadap pengelolaan pohon-pohon di Jakarta. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir 

kerusakan dan korban akibat pohon tumbang. 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN EVALUASI 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Bobot 

Skor 

Pilihan 

ganda 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

No 

Soal 

Kunci 

jawaban 

Pilihan 

ganda 

1 A 

2 B 

3 C 

4 C 

5 B 

6 C 

7 A 

8 D 

9 B 

10 A 

No Soal Bobot 

soal 

uraian 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

No 

soal 

Kunci jawaban uraian 

1. Dinas pernaman DKI Jakarta harus melakukan reformasi total 

terhadap pengellaan pohon-pohon di Jakarta 

2.  Dengan adanya wawasan nusantara di masyarakat 

3. Kegiatan untuk memanfaatkan suatu barang hasil produksi 

 

4. Penjual mie ayam menjual langsung mie ayamnya kepada 

konsumen 

 

5. Orang yang menghasilkan barang dan jasa 

Contohnya, pembuat tahu melakukan permentasi tahu untuk 

dijadikan bahan baku makanan. 

 

Nilai = nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum ) x 100 
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Lampiran 10 

IV. LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN  

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester  : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema   : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

  Pembelajaran ke-  : 3 

Muatan pembelajaran  :  (Bahasa Indonesia, PPKn, dan   IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Aspek 4 3 2 1 

Kemampuan 

menjelaskan Informasi 

sesuai dengan isi bacaan 

Dapat menjelaskan 3 

informasi baru dari 

teks bacaan 

Dapat menjelaskan 2 

informasi baru dari 

teks bacaan. 

Dapat menjelaskan 

1informasi baru dari 

teks bacaan. 

Tidak dapat 

menjelaskan informasi 

baru dari teks bacaan. 

Keterampilan  dalam 

menyajikan Informasi  

 

Menggunakan 

bahasa runtut dan 

kosakata baku. 

 

Menggunakan bahasa 

runtut dan beberapa 

kosakata tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa 

runtut dan kosakata 

tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa 

yang tidak runtut dan  

kosakata tidak 

dari teks dari teks  

baku. 

Menceritakan kembali isi 

bacaan   

Dapat menceritakan 

kembali bacaan 

dengan sangat lancar 

Dapat menceritakan 

kembali bacaan 

dengan lancar 

Dapat menceritakan 

kembali bacaan 

dengan kurang lancar 

Dapat menceritakan 

kembali bacaan tidak 

lancar 



215 
 

 

Format Penilaian Keterampilan 
 

Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai kriteria yang muncul pada diri siswa! 

Nilai = Nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 

 

 

 

No Nama siswa 

Kriteria 

Skor Akhir 

Informasi sesuai 

dengan isi bacaan 

Keterampilan  

dalam menyajikan 

Informasi 

 

Menceritakan 

kembali isi bacaan   

SB B C K SB B C K SB B C K 

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

1.               

2.               
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Lampiran 10 

 V. LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran: (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

   Indikator    : 4.4.1 Membuat laporan pengamatan tentang keragaman aktivitas ekonomi di 

lingkungan tempat tinggal. 

 

Aspek 4 3 2 1 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Pengucapan kalimat secara keseluruhan 

jelas, tidak menggumam, dan dapat 

dimengerti 

Pengucapan kalimat di 

beberapa kaliamt jelas dan 

dapat dimengerti. 

Pengucapan 

kalimat tidak 

begitu jelas tetapi 

masih dapat 

dimengerti. 

Pengucapan kalimat secara 

keseluruhan betul-betul tidak jelas, 

menggumam dan tidak dapat 

dimengerti 

Keterampilan  

dalam menyajikan 

Informasi  

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

kosakata baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut 

dan beberapa kosakata tidak 

baku. 

 

Menggunakan 

bahasa runtut dan 

kosakata tidak 

baku. 

 

Menggunakan bahasa yang tidak 

runtut dan  kosakata tidak 

dari teks dari teks  

baku. 

Materi yang 

disampaikan  

Siswa dapat menyebutkan 5 mata 

pencaharian yang berkaitan dengan 

Siswa dapat 

menyebutkan 3 mata 

Siswa hanya 

dapat 

Siswa belum dapat menyebutkan 

pmata pencaharian yang berkaitan 
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kegiatan ekonomi dan 

mengelompokkannya kedalam jenis 

kegiatan ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 

pencaharian yang 

berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi dan 

mengelompokkannya 

kedalam jenis kegiatan 

ekonomi di daerah 

tempat 

tinggalnya 

menyebutkan 2 

mata pencaharian 

yang berkaitan 

dengan kegiatan 

ekonomi di 

daerah tempat 

tinggalnya saja. 

dengan kegiatan ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 

 

Format Penilaian Keterampilan 
 

Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai kriteria yang muncul pada diri siswa! 

 

 

 

 

 

 

Nilai = Nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 

 

 

No Nama siswa 

Kriteria 

Skor Akhir 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Keterampilan  dalam 

menyajikan Informasi 

Materi yang 

disampaikan  

SB B C K SB B C K SB B C K 

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

1.               

2.               
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Lampiran 10 

VI. LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 3  

Muatan pembelajaran: (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Indikator    : 4.2.2 Menyajikan peta pikiran keragaman aktivitas ekonomi dalam bidang  

perikanan di depan kelas 

Aspek 4 3 2 1 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Pengucapan kalimat secara 

keseluruhan jelas, tidak 

menggumam, dan dapat 

dimengerti 

Pengucapan kalimat di beberapa 

kaliamt jelas dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan kalimat 

tidak begitu jelas tetapi 

masih dapat dimengerti. 

Pengucapan kalimat secara 

keseluruhan betul-betul tidak 

jelas, menggumam dan tidak 

dapat dimengerti 

Keterampilan  dalam 

menyajikan 

Informasi  

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

kosakata baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

beberapa kosakata tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa 

runtut dan kosakata 

tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa yang tidak 

runtut dan  kosakata tidak 

dari teks dari teks  

baku. 

Materi yang 

disampaikan  

Siswa dapat membuat peta 

pikiran bidang perikanan 

Siswa dapat membuat peta 

pikiran bidang perikanan 

Siswa dapat 

membuat peta 

Siswa dapat membuat peta 

pikiran bidang perikanan 
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yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi dengan 

sangat baik 

 

yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi dengan 

baik 

 

pikiran bidang 

perikanan yang 

berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi 

dengan cukup baik 

 

yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi dengan 

kurang baik 

 

 

Format Penilaian Keterampilan 
 

Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai kriteria yang muncul pada diri siswa! 

 

 

 

 

 

No Nama siswa 

Kriteria 

Skor Akhir 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Keterampilan  dalam 

menyajikan 

Informasi 

Materi yang 

disampaikan  

SB B C K SB B C K SB B C K 

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

1.               

2.               
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PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester  : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema   : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaaan Tuhan dan kegiatannya, dan beda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Muatan 

pembela

jaran 

Kompetensi Dasar 
Nilai 

Karakter 
Indikator 

Materi 

Pembelaja- 

-ran 

Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 

Aloka-

-si 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Jenis Bentuk 

Bahasa 

Indone- 

-sia 

3.7 Menggali 

pengetahuan baru 

yang terdapat pada 

teks.  

Mandiri  3.7.1 

Menyebutkan 

2 informasi 

yang terdapat 

dalam teks 

bacaan  

Teks bacaan 

Aktivitas 

Ekonomi 

Nonagraris 

1. Guru membentuk siswa 

menjadi 7 kelompok yang 

terdiri 4-5 orang. 

2. Guru menyiapkan sebuah 

tongkat yang panjangnya 

kurang lebih 20 cm. 

3. Siswa membaca teks 

“Aktivitas Ekonomi 

Nonagraris”dan menuliskan 3 

informasi penting yang 

termuat dalam teks.  

4. Selanjutnya, siswa 

mengembangkan dengan 

bahsa sendiri lalu 

membacakannya di depan 

guru dan teman-temannya. 

5. Guru membagikan buku 

ajar berbasis mind 

mapping kepada siswa. 

6. Siswa bertanya jawab tentang 

keragaman ekonomi dan 

keragaman masyarakat di 

Tes Tes 

Tertu- 

-lis 

Pilihan 

Ganda 

6x35 

menit 

Kusuma

wati, 

Heny 

dkk. 

2017. 

Buku 

Siswa 

SD/MI 

Kelas IV 

Tema 7 

Indahnya 

Keragam

an di 

Negeriku

. Jakarta:  

Kemente

rian 

Pendidik

an dan 

Kebuday

aan 

 

Kusuma

wati, 

  integritas 3.7.2 

mengembang

kan informasi 

yang terdapat 

dalam teks 

bacaan 

dengan peta 

pikiran. 

 Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 

 4.7 M

Menyampaikan 

pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke 

dalam tulisan 

dengan bahasa 

sendiri. 

 

 

Mandiri  4.7.1 

Menyajikan 

informasi 

dalam 1 peta 

pikiran 

tentang 

perikanan di 

depan kelas 

 

 Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

PPKn 1.4 Mensyukuri Gotong- 1.4.1 Teks Non tes Proyek Rubrik  
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berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan sebagai 

anugrah Tuhan 

Yang Maha Esa. 

royong Menunjukan 

sikap 

mensyukuri 

keberagaman 

suku bangsa, 

sosial, dan 

budaya di 

Indonesia. 

“Pentingnya 

persatuan 

dan 

Kesatuan 

Bangsa 

Indonesia" 

Indonesia. 

7. Guru memberikan contoh 

keragaman aktivitas ekonomi 

yang telah diketahui. 

8. Siswa berdiskusi mengenai 

pengetahuan baru yang dapat 

diperoleh dari buku ajar mind 

mapping. 

9. Siswa mengamati mind 

mapping mengenai 

pengertian aktivitas 

ekonomi yang ada di 

Indonesia. (mengamati) 

10. Siswa melakukan tanya 

jawab bersama guru 

tentang mind mapping 

tersebut (menanya) 

11. Siswa membaca materi 

aktivitas ekonomi pada 

buku ajar  berbasis mind 

mapping (mengamati, 

mengumpulkan 

informasi) 

12. Setelah selesai 

membaca materi dan 

memahami isinya, guru 

dengan 

rating 

scale 

Heny 

dkk 

2017. 

Buku 

Guru 

SD/MI 

Kelas IV 

Tema 7 

Tema 7 

Indahnya 

Keragam

an di 

Negeriku

. Jakarta:  

Kemente

rian 

Pendidik

an dan 

Kebuday

aan 

. 

 

Lingkun

gan 

sekitar 

 

Diri 

siswa 

 2.4 Menampilkam 

sikap kerja sama 

dalam berbagai 

bentuk keragaman 

suku bangsa, sosial, 

dan budaya di 

Indonesia yang 

terikat  

 2.4.1 

menampilkan 

sikap kerja 

sama dalam 

berbagai 

bentuk 

keragaman 

suku bangsa, 

sosial, dan 

budaya di 

Indonesia. 

 Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

 3.4 

Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

bhdaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

 3.4.1 

menyebutkan 

kegiatan di 

sekitar yang 

menunjukan 

toleransi 

dalam 

keberagaman 

 Tes Tes 

Tertuli

s 

Pilihan 

Ganda 

dan 

uraian  
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kesatuan. mempersilahkan siswa 

untuk menutup isi bacaan. 

13. Guru mengambil 

tongkat dan 

memberikannya kepada 

salah satu siswa, guru 

memutarkan lagu untuk 

mengiringi. 

14. Setelah itu guru 

memberikan pertanyaan 

dan siswa yang memegang 

tongkat tersebut harus 

menjawabnya dan 

sterusnya hingga 3 kali 

putaran. 

15. Guru mengajak siswa 

bertanya jawab mengenai 

pekerjaan orang tua mereka. 

Guru menjelaskan beberapa 

bidang aktivitas ekonomi 

yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang disebutkan. 

Sebagai contoh aktivitas 

ekonomi yang berkaitan 

dengan kegiatan sehari-hari 

yang sering di lakukan misal 

petani, guru, nelayan dan 

 4.4 Menyajikan 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan 

 4.4.1 

membuat 

laporan 

pengamatan 

tentang sikap 

toleransi 

keberagaman 

dalam 

aktivitas 

ekonomi. 

 Non tes Proyek Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

IPS 3.2 

Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karateristik 

ruang. 

 3.2.4 

mengelompok

kan 9 jenis 

bidang 

aktivitas yang 

berkaitan 

dengan 

lingkungan 

tempat 

tinggal. 

 Tes Tes 

Tertuli

s 

Pilihan 

Ganda 

dan 

uraian  

 

   3.2.5 

Menganalisis 

2 jenis bidang 

aktivitas 

ekonomi yang 

terkait dengan 

 Tes Tes 

Tertuli

s 

Pilihan 

Ganda 

dan 

uraian  
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lingkungan 

tempat tinggal 

lainnya. 

16. Siswa diarahkan untuk 

memahami bahwa keragaman 

ekonomi dapat dilihat di 

antara keluarga siswa satu 

kelas. Ada keluarga yang 

memiliki aktivitas sama, 

tetapi ada yang berbeda. 

Meskipun berbeda, siswa 

diharapkan tetap dapat 

menjaga kesatuan di antara 

siswa. 

17. Guru membagikan 

LKPD kepada siswa. 

18. Siswa mengerjakan 

LKPD yang diberikan guru. 

 

 4.2 Menyajikan 

hasil identifikasi 

mengenai 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karateristik 

ruang. 

 4.2.2 

Membuat peta 

pikiran 

keragaman 

aktivitas 

ekonomi 

dalam teks 

bacaan. 

 Non 

Tes 

Unjuk 

kerja 

Rubrik 

dengan 

rating 

scale 

 

   4.2.2 

Menyajikan 

peta pikiran 

keragaman 

aktivitas 

ekonomi yang 

telah dibuat di 

depan kelas 

 Non 

Tes 

Unjuk 

kerja 

Rubrik 

dengan 

rating 

scale 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaaan Tuhan dan kegiatannya, dan beda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan 

pembelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa 

Indonesia 

3.7  Menggali pengetahuan 

baru yang terdapat pada 

teks. 

3.7.1 Menyebutkan 2 

informasi yang terdapat 

dalam teks bacaan. 

3.7.2  Mengembangkan 

informasi yang tedapat 

dalam teks dengan peta 

pikiran. 

4.7  Menyampaikan 

pengetahuan baru dari 

teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa 

4.7.1 Menyajikan informasi 

dalam peta pikiran di 

depan kelas. 
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sendiri. 

PPKn 1.4 Mensyukuri berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat persatuan 

dan kesatuan sebagai 

anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa 

1.4.1 Menunjukan sikap 

mensyukuri 

keberagaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia. 

PPKn 2.4  Menampilkan sikap 

kerja sama dalam 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat. 

2.4.1 Menampilkan sikap 

toleransi dalam berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia. 

3.4  Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat persatuan 

dan kesatuan. 

3.4.1 Menyebutkan kegiatan 

di sekitar yang 

menunjukan toleransi 

dalam keberagaman. 

 4.4 Menyajikan berbagai 

bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya 

di Indonesia yang terikat 

persatuan dan kesatuan. 

4.4.1 Membuat laporan 

pengamatan tentang 

sikap toleransi dalam 

keberagaman dalam 

aktivitas ekonomi. 

IPS  

3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

3.2.4 Mengelompokkan 9 

jenis bidang aktivitas 

yang berkaitan 

dengan lingkungan 

tempat tinggal. 

3.2.5 Menganalisis 2 jenis 

bidang aktivitas  yang 

terkait dengan 

lingkungan tempat 

tinggal. 

4.2  Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

keragaman sosial, 

4.2.3 Membuat peta pikiran 

keragaman aktivitas 

ekonomi dalam teks 
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ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi 

setempat sebagai 

identitas bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

bacaan. 

 

4.2.4 Menyajikan hasil 

analisis bidang 

aktivitas ekonomi di 

depan kelas. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

1. Setelah membaca teks bacaan “Aktivitas Ekonomi Nonagraris”, siswa 

dapat menyebutkan 2 informasi yang terdapat dalam teks bacaan dengan 

benar. 

2. Setelah membaca teks,“ Aktivitas Ekonomi Nonagraris”, siswa dapat 

mengembangkan informasi yang tedapat dalam teks dengan peta pikiran 

dengan tepat. 

3. Dengan membaca teks bacaan “Aktivitas Ekonomi Nonagraris”, siswa 

dapat menyajikan informasi dalam peta pikiran di depan kelas dengan 

benar. 

4. Dengan pembiasaan sikap syukur, siswa dapat menunjukkan rasa syukur 

atas dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya 

di Indonesia dengan tepat. 

5. Dengan pembiasaan sikap toleransi, siswa dapat menunjukkan sikap kerja 

sama dalam berbagai bentuk keragaman keberagaman suku bangsa, sosial, 

dan budaya di Indonesia dengan tepat. 

6. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru tentang sikap toleransi dalam 

keberagaman, siswa dapat menyebutkan kegiatan di sekitar yang 

menunjukan toleransi dalam keberagaman dengan benar. 

7. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru tentang sikap toleransi dalam 

keberagaman, siswa dapat membuat laporan pengamatan tentang sikap 

toleransi dalam keberagaman dalam aktivitas ekonomi dengan tepat. 

8. Dengan membaca buku mind mapping, siswa dapat mengelompokkan 9 

jenis bidang aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal 

dengan tepat. 

9. Dengan membaca buku mind mapping tentang bidang ativitas ekonomi, 

siswa dapat menganalisis 2 jenis bidang aktivitas  yang terkait dengan 

lingkungan tempat tinggal dengan tepat. 

10. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyajikan Menyajikan hasil analisis 

bidang aktivitas ekonomi di depan kelas dengan tepat. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Isi teks bacaan “Aktivitas Ekonomi Nonagraris” 

2. Sikap Toleransi dalam Keragaman 

3. Bidang dalam Aktivitas Ekonomi Indonesia  

 

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific 

2. Model  : Talking Stick 

3. Metode : diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, bermain peran 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Teks bacaan “Aktivitas Ekonomi Nonagraris” 

2. Buku Ajar Berbasis Mind mapping Materi Aktivitas Ekonomi. 

3. Alat tulis 

4. Laptop  

5. Speaker portabel  

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Kusumawati, Heny dkk. 2017. Buku Siswa SD/MI Kelas IV Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

2. Kusumawati, Heny dkk 2017. Buku Guru SD/MI Kelas IV Tema 7 Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

3. Sulistiawati, Ikha. 2017. Modul Bahan Ajar Kurikulum 2013 (Fokus) Tema 

7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Sukoharjo : Sindunata 

4. Lingkungan sekitar 

5. Diri siswa 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. (Religius). 

2. Siswa merapikan tempat duduk. 

3. Siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

(Nasionalis) 

4. Guru melakukan presensi kepada siswa. 

5. Guru menyampaikan kepada siswa tentang 

15 menit 
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kebersihan lingkungan kelas agar tetap bersih. 

6. Siswa melakukan kegiatan literasi dengan 

menyimak cerita yang dibacakan guru. 

7. Siswa bersama guru melakukan ice breaking 

(tepuk ceria) untuk menyiapkan siswa 

mengikuti pembelajaran. 

8. Siswa menyimak informasi penjelasan guru 

mengenai tema, subtema, dan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

9. Siswa bersama guru melakukan apersepsi 

dengan pertanyaan “ Mata pencaharian apa 

yang banyak ada di sekitar kita ?, lalu mata 

pencaharian dari orang tua kalian apa saja?” 

kemudian guru merespon terhadap jawaban 

siswa. 

10. Siswa menyimak permasalahan yang 

disampaikan guru: “ Mengapa mata 

pencaharian penduduk berbeda sesuai 

lingkungan tempat tinggal?” 

11. Siswa dimotivasi untuk terlibat aktif dalam 

pemecahan masalah. 

12. Siswa diberi motivasi dengan menyanyikan 

lagu “naik naik puncak gunung”. 

Inti 13. Guru membentuk siswa menjadi 7 kelompok 

yang terdiri 4-5 orang. 

14. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang 

panjangnya kurang lebih 20 cm. 

15. Siswa membaca teks “Aktivitas Ekonomi 

Nonagraris”dan menuliskan 3 informasi 

penting yang termuat dalam teks.  

16. Selanjutnya, siswa mengembangkan dengan 

bahsa sendiri lalu membacakannya di depan 

guru dan teman-temannya. 

17. Guru membagikan buku ajar berbasis mind 

mapping kepada siswa. 

18. Siswa bertanya jawab tentang keragaman 

ekonomi dan keragaman masyarakat di 

Indonesia. 

19. Guru memberikan contoh keragaman aktivitas 

ekonomi yang telah diketahui. 

20. Siswa berdiskusi mengenai pengetahuan baru 

yang dapat diperoleh dari buku ajar mind 

180 

menit 
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mapping. 

21. Siswa mengamati mind mapping mengenai 

pengertian aktivitas ekonomi yang ada di 

Indonesia. (mengamati) 

22. Siswa melakukan tanya jawab bersama guru 

tentang mind mapping tersebut (menanya) 

23. Siswa membaca materi aktivitas ekonomi pada 

buku ajar  berbasis mind mapping (mengamati, 

mengumpulkan informasi) 

24. Setelah selesai membaca materi dan memahami 

isinya, guru mempersilahkan siswa untuk 

menutup isi bacaan. 

25. Guru mengambil tongkat dan memberikannya 

kepada salah satu siswa, guru memutarkan lagu 

untuk mengiringi. 

26. Setelah itu guru memberikan pertanyaan dan 

siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya dan sterusnya hingga 3 kali 

putaran. 

27. Guru mengajak siswa bertanya jawab mengenai 

pekerjaan orang tua mereka. Guru menjelaskan 

beberapa bidang aktivitas ekonomi yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang 

disebutkan. Sebagai contoh aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari 

yang sering di lakukan misal petani, guru, 

nelayan dan lainnya. 

28. Siswa diarahkan untuk memahami bahwa 

keragaman ekonomi dapat dilihat di antara 

keluarga siswa satu kelas. Ada keluarga yang 

memiliki aktivitas sama, tetapi ada yang 

berbeda. Meskipun berbeda, siswa diharapkan 

tetap dapat menjaga kesatuan di antara siswa. 

29. Guru membagikan LKPD kepada siswa. 

30. Siswa mengerjakan LKPD yang diberikan 

guru. 

31. Siswa menuliskan informasi-informasi penting 

yang termuat dalam teks.  

32. Selanjutnya, siswa membacakannya di depan 

guru dan teman-temannya. 

Penutup 33. Siswa dan guru membuat simpulan terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan selama satu 

pembelajaran 

34. Siswa bersama guru melakukan refleksi satu 

pembelajaran 

35. Siswa diberi umpan balik terhadap proses dan 

15 menit 
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hasil pembelajaran. 

36. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis. 

37. Siswa diberikan tindak lanjut 

(remidial/pengayaan)  

38. Siswa mendengarkan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya yaitu pembelajaran 

5. 

39. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, 

siswa bersama guru berdoa lalu menyanyikan 

lagu daerah. 

40. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR UTAMA 

Muatan pembelajaran PPKn 

 

 

Muatan pembelajaran IPS 

Aktivitas ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bidang 

diantaranya : 

1) Pertanian  

Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan bahan 

pangan. 

Usaha pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian antar lain : 

(a) Intensifikasi 

(b) Ekstensifikasi 

(c) Diversifikasi 

(d) Rehabilitasi 

2) Perkebunan  

3) Perikanan 
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Perikanan dibagi menjadi 2 yaitu : 

(a) Perikanan laut  

(b) Perikanan darat 

4) Peternakan  

Peternakan dapat dibedakan menjadi : 

d. Peternakan besar 

e. Peternakan kecil 

f. Peternakan unggas 

5) Kehutanan 

Hutan dapat dibedakan menjadi : 

e. Hutan produksi 

f. Hutan Lindung 

g. Hutan Suaka Alam 

h. Hutan Wisata 

6) Perdagangan 

Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa 

proses penjualan. 

7) Perindustrian  

Industri ialah pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi.  

Jenis industri dibedakan menjadi : 

d. Industri rakyat atau industri rumah tangga 

e. Industri ringan 

f. Industri berat 

8) Pertambangan  

Pertambangan ialah kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi . 

9) Jasa  

Usaha yang tidak menghasilkan barang tetapi berbentuk berupa pelayanan 

BAHAN AJAR REMIDIAL 

 

Siswa yangbelum melakukan pembelajaran dengan tuntas diberikan bahan ajar 

remidian seagai berikut: 

1. Siswa yangbelum mengusai materi jenis aktivitas ekonomi, dibimbing 

secara individu mengulangi materi dengan contoh sederhana 

2. Siswa yan belum menguasai materi informasi penting dalam teks, 

dibimbing secaraindividu mengindentifikasi bacaan dengan cermat 
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3. Siswa yang belum menguasai materi keberagaman karateristik, dibimbing 

secara individu berlatih menentukan keberagamankarateristik disertai 

contoh sederhana. 

 

BAHAN AJAR PENGANYAAN 

 

Siswa yang tuntas KKM mendapatkan bahan ajar pengayaan sebagai berikut: 

1. Siswa yang tuntas materi jenis aktivitas ekonomi, diberikan penugasan 

mengindentifikasi gambar keadaan ala untuk menetukan jenis aktivitas 

ekonomi dari hasil/ barang yang dihasilkan dari mata pencaharian tersebut. 

2. siswa yang tuntas materi informasi penting dalam teks, diberikan 

penugasan membaca teks bacaan dan mengindentifikasi informasi penting 

yang terkandung. 

3. Siswa yang tuntas materi keberagaman karateristik, dapat mendaftar 

keberaman rambut teman satu kelas 
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Lampiran 2 

                                  MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Buku ajar  berbasis mind mapping 

 

 
 

2. Teks bacaan “Aktivitas Ekonomi Nonagraris” 

 Aktivitas Ekonomi Nonagraris 

 Aktivitas ekonomi nonagraris umumnya lebih berkembang dikawasan 

perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Aktivitas nonagraris, meliputi usaha 

pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Pertambangan adalah suatu 

kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dari dalam 

kulit bumi. Pertambangan di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Hasil 

kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih besi, 

biji timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih      emas, perak, dan 

bijih mangan. 

 Perindustrian adalah suatu yang berkaitan dengan proses-proses yang ada 

di industri. Perkembangan perindustrian didukung oleh ketersediaan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, serta potensi pasar yang bear. 

Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli (transaksi) barang dari produsen 

kepada konsumen. Jasa merupakan aktivitas, kemudahan, atau manfaat yang 

dapat dijual ke orang lain atau konsumen yang membutuhkan 
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Lampiran 3    

      Anggota kelompok 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama anggota kelompokmu 

2. Amati keadaan lingkungan tempat tinggalmu 

3. Catat aktivitas penduduk di sekitar lingkunganmu 

4. Diskusikan bersama kelompokmu 
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Bacalah teks  “Aktivitas Ekonomi Nonagraris” 

 

 Aktivitas Ekonomi Nonagraris 

 Aktivitas ekonomi nonagraris umumnya lebih berkembang dikawasan 

perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Aktivitas nonagraris, meliputi usaha 

pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Pertambangan adalah suatu 

kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dari dalam 

kulit bumi. Pertambangan di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Hasil 

kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih besi, 

biji timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih      emas, perak, dan 

bijih mangan. 

 Perindustrian adalah suatu yang berkaitan dengan proses-proses yang ada 

di industri. Perkembangan perindustrian didukung oleh ketersediaan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, serta potensi pasar yang bear. 

Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli (transaksi) barang dari produsen 

kepada konsumen. Jasa merupakan aktivitas, kemudahan, atau manfaat yang 

dapat dijual ke orang lain atau konsumen yang membutuhkan. 

Buatlah peta pikiran sesuai dengan informasi teks bacaan tersebut ! 
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Lampiran 2       

      Anggota kelompok 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

6. ......................................... 

7. ......................................... 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama anggota kelompokmu 

2. Diskusikan bersama kelompok! 

 

 

Laporan Hasil Pengamatan 

 

Bentuk toleransi dalam keberagaman di daerah tempat tinggalmu 

 

No  Bentuk Toleransi 

1 Menghormati ketika teman kita yang berbeda 

agama akan beribadah 

2  

3  

4  

5  

6  
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Lampiran 3       

      Anggota kelompok 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

8. ......................................... 

9. ......................................... 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK III 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Petunjuk : 

1. Tulis nama anggota kelompokmu 

2. Amati keadaan lingkungan tempat tinggalmu 

3. Catat aktivitas penduduk di sekitar lingkunganmu 

4. Diskusikan bersama kelompokmu 

 

1. Kegiatan industri di Indonesia sudah sangat beragam. Hal ini sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat tentang adanya limbah pabrik yang selalu 

membuat masyarakat kawatir tentang keberadaannya. Sebagai masyarakat 

yang sadar akan hal tersebut, bagaimanakah sikap yang sebaiknya 

dilakukan kita untuk mengatasi limbah tersebut ? 
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2. Andi bekerja sebagai montir bengkel yang ada di di Jakarta. Andi sangat 

rajin dalam melakukan pekerjaan yang ia jalani. Pelanggan pun sangat 

senang dengan adanya pelayanan yang diberikan Andi. Dari pernyataan di 

atas termasuk dalam bidang aktivitas ekonomi apakah andi ? berikan 

alasan ! 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PENILAIAN 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4 

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Muatan 

pembelajaran 
Materi Pembelajaran 

Penilaian 

Teknik Jenis Bentuk 

Bahasa Indonesia 
Ragam aktivitas 

Nonagraris 

Tes  Tes tertulis Pilihan ganda 

Tes Tes tertulis Pilihan ganda 

Tes  Proyek  rubrik degan rating scale 

PPKn 

Teks bacaan Sikap 

Toleransi dalam 

Keragaman 

Tes Proyek  rubrik degan rating scale 

Tes  Proyek  rubrik degan rating scale 

Tes  Tertulis Pilihan ganda dan uraian 

Tes  Proyek  rubrik degan rating scale 

IPS 
Bidang dalam aktivitas 

ekonomi 

Tes  Tes tertulis Pilihan ganda dan uraian 

Tes  Tes tertulis Pilihan ganda dan uraian 
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Lampiran 5 

  JURNAL PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SPRITUAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai ! 

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 
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Lampiran 6 

JURNAL PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai ! 

 

No Tanggal Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Tindak Lanjut 
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Lampiran 7 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

Muatan 

pembelajaran 
Kompetensi Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

Bahasa 

Indonesia 

3.7 Menggali 

pengetahuan baru 

yang terdapat pada 

teks. 

3.7.1 Menyebutkan 2 informasi 

yang terdapat dalam teks 

bacaan. 

Teks bacaan 

Aktivitas Ekonomi 

Nonagraris 

Disajikan teks bacaan siswa dapat 

menyebutkan  informasi yang 

terdapat dalam teks 

Pilihan 

Ganda 

A1-A3 

 
 

3.7.2 Mengembangkan  informasi 

yang terdapat dalam teks 

bacaan dengan bahasa 

sendiri. 

Teks bacaan 

Aktivitas Ekonomi 

Nonagraris 

Disajikan teks bacaan siswa dapat 

menyebutkan  informasi yang 

terdapat dalam teks 

Uraian  B1 

 4.7 Menyampaikan 

pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi ke 

4.7.2 Menyajikan informasi yang 

terdapat dalam teks bacaan 

dengan bahasa sendiri. 

Teks bacaan 

Aktivitas Ekonomi 

Nonagraris 

 Rubrik 

penilaian 
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dalam tulisan 

dengan bahasa 

sendiri. 

 

 

PPKn 1.5 Mensyukuri 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan 

dan kesatuan 

sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha 

Esa. 

1.5.1 Menunjukan sikap 

mensyukuri keberagaman 

aktivitas ekonomi. 

Sikap Toleransi 

dalam 

Keberagaman 

 Rubrik 

penilaian 

sikap 

 

 2.5 Menampilkan sikap 

kerja sama dalam 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat. 

2.5.1 Menampilkan sikap kerja 

sama dalam berbagai bentuk 

keragaman aktivitas 

ekonomi. 

Sikap Toleransi 

dalam 

Keberagaman 

 Rubrik 

penilaian 

spiritual 

 

 3.4 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat persatuan 

dan kesatuan. 

3.4.1 menyebutkan kegiatan di 

sekitar yang menunjukan sikap 

toleransi dalam keberagaman 

Sikap Toleransi 

dalam 

Keberagaman 

Disajikan pernyaataan dan gambar 

tentang menunjukan sikap toleransi 

dalam keberagaman 

Pilihan 

ganda 

dan 

Uraian  

A4-A5 

B2 
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 4.5 Menyajikan 

berbagai bentuk 

keragaman suku 

bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia 

yang terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

4.5.1 Membuat laporan 

pengamatan tentang sikap 

toleransi keragaman 

aktivitas ekonomi di 

lingkungan tempat tinggal. 

Sikap Toleransi 

dalam 

Keberagaman 

 Rubrik 

penilaian 

LKPD 

 

IPS 3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karakteristik 

ruang. 

3.2.4 Mengelompokkan 9 jenis 

bidang aktivitas yang berkaitan 

dengan lingkungan tempat tinggal. 

Bidang aktivitas 

ekonomi Indonesia 

Disajikan tabel perkejaan, siswa 

dapat mengelompokan dan bidang 

aktivitas ekonomi Indonesia 

 

Disajikan gambar tentang aktivitas 

ekonomi 

 

Disajikan pengertian bidang aktivitas 

siswa dapat menyebutkan  

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

A6 

 

 

 

 

 

 

 

A7 

 

 

 

A8 

  3.2.5 Menganalisis 2 jenis bidang 

aktivitas  yang terkait dengan 

lingkungan tempat tinggal. 

Bidang Aktivitas 

ekonomi Indonesia 

 

Disajikan pertanyaan tentang kondisi 

dalam aktivitas ekonomi Indonesia 

siswa dapat menganalisis termasuka 

dalam bidang aktivitas ekonomi 

Pilihan 

Ganda 

 

 

A9 
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Disajikan gambar tentang aktivitas 

ekonomi siswa dapat menyebutkan 2 

upaya dalam mengatasinya 

 

Disajikan pertanyaan tentang kondisi 

bidang aktivitas ekonomi siswa dapat 

menganalisis termasuk dalam bidang 

aktivitas ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10 

 

 4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi 

mengenai 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, etnis, 

dan agama di 

4.3.1 Membuat peta pikiran 

keragaman aktivitas ekonomi 

dalam teks bacaan. 

 

  Rubrik 

penilaian 

LKPD 
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provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa 

Indonesia; serta 

hubungannya 

dengan 

karakteristik 

ruang. 

 

  4.3.2 Menyajikan hasil analisis 

bidang aktivitas ekonomi di 

depan kelas. 

  Rubrik 

penilaian 
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Lampiran 8 

III. SOAL EVALUASI 

Satuan Pendidikan : SDN 1 Peron 

Kelas/ Semester : IV (Empat ) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3Indahnya Persatuan dan Kesatuan 

Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4  

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit 

 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 

silang (X) pada jawaban a, b, c, atau d dibawah ini ! 

Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan benar ! 

Untuk no. 1-3 

Aktivitas Ekonomi Nonagraris 

 Aktivitas ekonomi nonagraris umumnya lebih berkembang dikawasan 

perkotaan, khususnya di kota-kota besar. Aktivitas nonagraris, meliputi usaha 

pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Pertambangan adalah suatu 

kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dari dalam 

kulit bumi. Pertambangan di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Hasil kegiatan 

ini antara lain, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih besi, biji timah, 

bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih      emas, perak, dan bijih mangan. 

 Perindustrian adalah suatu yang berkaitan dengan proses-proses yang 

ada di industri. Perkembangan perindustrian didukung oleh ketersediaan sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, serta potensi pasar yang bear. Perdagangan 

adalah suatu kegiatan jual beli (transaksi) barang dari produsen kepada konsumen. 

Jasa merupakan aktivitas, kemudahan, atau manfaat yang dapat dijual ke orang 

lain atau konsumen yang membutuhkan. 
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1. Aktivitas nonagraris, meliputi usaha pertambangan, industri, 

perdagangan, dan jasa  biasanya terdapat di.... 

a. pedesaan 

b. pegunungan 

c. perkotaan 

d. pantai 

2. Suatu kegiatan jual beli (transaksi) barang dari produsen kepada 

konsumen disebut.... 

a. perindustrian 

b. perdagangan 

c. jasa 

d. pertambangan 

3. Informasi yang dapat diambil dari paragraf 3 adalah.... 

a. Pengertian pertambangan 

b. Hasil pertambangan di Indonesia 

c. Aktivitas nonagraris, meliputi usaha pertambangan, industri, 

perdagangan, dan jasa 

d. Faktor perkembangan industri 

4.  

 

 

 

 

Dari gambar diatas sikap toleransi yang tepat adalah.... 

a. menghormati orang yang sedang berbicara 

b. berbicara sendiri ketika ada orang yang berbicara 

c. tetap dengan pendirian terhadap pendapat sendiri 

d. memotong pembicaraan lawan bicara 
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5. Sikap toleransi yang harus dimiliki masyarakat tetang keberagaman di 

lingkungan sekitar adalah.... 

a. Menjaga nama baik keluarga tanpa memperdulikan lingkungan 

sekitar 

b. Menghormati pendapat dari tetangga yang beda agama 

c. Tetap menjaga ego dalam mengambil keputusan musyawarah 

d. Jarang menghadiri perkumpulan masyarakat di desa. 

6. Perhatikan tabel berikut ! 

No Pekerjaan 

1. Dokter 

2. Petani 

3. Montir 

4. Pedagang 

 Pekerjaan yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh nomor.... 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

 

7.  

 

  

 

 Kegiatan pada gambar di atas termasuk bidang.... 

a. perdagangan 

b. industri 

c. agraris 

d. pertanian  
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8. Usaha yang bertujuan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di 

dalam perut bumi dengan cara pengeboran atau penggalian adalah.... 

a. pertanian 

b. peternakan 

c. pertambangan 

d. perikanan 

9. Andi bekerja sebagai montir bengkel yang ada di di Jakarta. Andi sangat 

rajin dalam melakukan pekerjaan yang ia jalani. Pelanggan pun sangat 

senang dengan adanya pelayanan yang diberikan Andi.  

Dari pernyataan di atas termasuk dalam bidang aktivitas ekonomi apakah 

andi.... 

a. perdagangan 

b. perindustrian 

c. jasa 

d. pertambangan 

10. Bapak Hamadi setiap hari berbelanja keperluan [akan ternak bebek 

yang sudah berjalan 2 tahun. Kini bebek peliharaannya sudah mencapai 

200 ekor bebek. Bapak Hamadi sangat rajin dalam memelihara bebek ini 

sehingga hasil dari bebek yang berupa telur dapat dijual ke pasar setiap 1 

minggu sekali.  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Hamadi 

termasuk dalam peternakan.... 

a. besar 

b. sedang 

c. kecil 

d. unggas 
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a. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1.  

 

 

 

 

Sebutkan informasi yang dapat diambil adalah .... 

2. Kegiatan industri di Indonesia sudah sangat beragam. Hal ini sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat tentang adanya limbah pabrik yang selalu 

membuat masyarakat kawatir tentang keberadaannya. Sebagai masyarakat 

yang sadar akan hal tersebut, bagaimanakah sikap yang sebaiknya 

dilakukan kita untuk mengatasi limbah tersebut ? 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas bagaimanakah 2 upaya dalam mengatasi pertambangan 

di indonesia ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas penanaman DKI Jakarta harus melakukan reformasi 

total terhadap pengelolaan pohon-pohon di Jakarta. Hal 

tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir 

kerusakan dan korban akibat pohon tumbang. 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN EVALUASI 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

No 

Soal 

Kunci 

jawaban 

Pilihan 

ganda 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 B 

6 B 

7 D 

8 C 

9 C 

10 D 

No Soal Bobot 

soal 

uraian 

1 1 

2 2 

3 2 

No 

Soal 

Bobot 

Skor 

Pilihan 

ganda 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

No 

soal 

Kunci jawaban uraian 

1. Dinas pernaman DKI Jakarta harus melakukan reformasi total 

terhadap pengellaan pohon-pohon di Jakarta 

2. ,ME Mengurangi limbah plastik, mendaur ulang  plastik 

3.  Menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan, 

meminta izin kepada pemerintah setempat, tidak mengambil 

hasil bumi berlebihan 

Nilai = nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum ) x 100 
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Lampiran 10 

IV. LEMBAR PENILAIAN KETRAMPILAN  

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester   : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema   : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke-  : 4 

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Indikator : 4.7.1  Menyajikan informasi yang terdapat dalam teks bacaan dengan 

bahasa sendiri. 

 

Aspek 4 3 2 1 

Kemampuan menjelaskan 

Informasi sesuai dengan isi 

bacaan 

 

Dapat menjelaskan 3 informasi 

baru dari teks bacaan. 

 

Dapat menjelaskan 2 informasi 

baru dari teks bacaan. 

Dapat menjelaskan 

1informasi baru dari teks 

bacaan. 

 

Tidak dapat menjelaskan 

informasi baru dari teks 

bacaan. 

 

Keterampilan  dalam 

menyajikan Informasi  

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

kosakata baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut 

dan beberapa kosakata tidak 

baku. 

 

Menggunakan bahasa 

runtut dan kosakata tidak 

baku. 

 

Menggunakan bahasa yang 

tidak runtut dan  kosakata 

tidak 

dari teks dari teks baku. 
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Menceritakan kembali isi 

bacaan   

Dapat menceritakan kembali 

bacaan dengan sangat lancar 

Dapat menceritakan kembali 

bacaan dengan lancar 

Dapat menceritakan 

kembali bacaan dengan 

kurang lancar 

Dapat menceritakan kembali 

bacaan tidak lancar 

 

Format Penilaian Keterampilan 
 

Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai kriteria yang muncul pada diri siswa! 

 

Nilai = Nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 

  

No Nama siswa 

Kriteria 

Skor Akhir 

Informasi sesuai 

dengan isi bacaan 

Keterampilan  

dalam menyajikan 

Informasi 

 

Menceritakan 

kembali isi bacaan   

SB B C K SB B C K SB B C K 

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

1.               

2.               
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Lampiran 10 

V. LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4 

Muatan pembelajaran : (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

    Indikator     : 4.4.1 Membuat laporan pengamatan tentang sikap toleransi keragaman 

aktivitas ekonomi di lingkungan tempat tinggal. 

Aspek 4 3 2 1 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Pengucapan kalimat secara 

keseluruhan jelas, tidak 

menggumam, dan dapat 

dimengerti 

Pengucapan kalimat di beberapa 

kaliamt jelas dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan kalimat tidak 

begitu jelas tetapi masih dapat 

dimengerti. 

Pengucapan kalimat secara 

keseluruhan betul-betul tidak 

jelas, menggumam dan tidak 

dapat dimengerti 

Keterampilan  dalam 

menyajikan 

Informasi  

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

kosakata baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

beberapa kosakata tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut 

dan kosakata tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa yang 

tidak runtut dan  kosakata tidak 

dari teks dari teks  

baku. 

Materi yang 

disampaikan  

Siswa dapat menyebutkan 5 

bentuk toleransi yang 

Siswa dapat menyebutkan 

3 bentuk toleransi yang 

Siswa hanya dapat 

menyebutkan 2 bentuk 

Siswa belum dapat 

menyebutkan bentuk toleransi 
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berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi di daerah tempat 

tinggalnya 

 

berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi di daerah tempat 

tinggalnya 

 

toleransi yang berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi di 

daerah tempat tinggalnya. 

yang berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi di daerah tempat 

tinggalnya 

 

Format Penilaian Keterampilan 
 

Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai kriteria yang muncul pada diri siswa! 

 

Nilai = Nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum) x 100 

 

No Nama siswa 

Kriteria 

Skor Akhir 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Keterampilan  dalam 

menyajikan 

Informasi 

Materi yang 

disampaikan  

SB B C K SB B C K SB B C K 

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

1.               

2.               
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Lampiran 10 

VI. LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema  : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

Pembelajaran ke- : 4 

Muatan pembelajaran: (Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS) 

Indikator    : 4.2.2 Menyajikan peta pikiran keragaman aktivitas ekonomi dalam bidang  

perikanan di depan kelas 

Aspek 4 3 2 1 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Pengucapan kalimat 

secara keseluruhan jelas, 

tidak menggumam, dan 

dapat dimengerti 

Pengucapan kalimat di beberapa 

kaliamt jelas dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan kalimat tidak 

begitu jelas tetapi masih 

dapat dimengerti. 

Pengucapan kalimat secara 

keseluruhan betul-betul tidak jelas, 

menggumam dan tidak dapat 

dimengerti 

Keterampilan  dalam 

menyajikan Informasi  

 

Menggunakan bahasa 

runtut dan kosakata baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut dan 

beberapa kosakata tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa runtut 

dan kosakata tidak baku. 

 

Menggunakan bahasa yang tidak 

runtut dan  kosakata tidak 

dari teks dari teks  

baku. 

Materi yang disampaikan  Siswa dapat membuat Siswa dapat membuat peta Siswa dapat membuat Siswa dapat membuat peta 
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peta pikiran bidang 

perikanan yang 

berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi 

dengan sangat baik 

 

pikiran bidang perikanan 

yang berkaitan dengan 

kegiatan ekonomi dengan 

baik 

 

peta pikiran bidang 

perikanan yang berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi 

dengan cukup baik 

 

pikiran bidang perikanan yang 

berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi dengan kurang baik 

 

 

Format Penilaian Keterampilan 

Petunjuk: Berilah tanda cek “v” pada kolom yang sesuai kriteria yang muncul pada diri siswa! 

 

Nilai = Nilai Skala 100 => (Skor diperoleh : skor maksimum) x 10 

 

 

 

No Nama siswa 

Kriteria 

Skor Akhir 

Ketrampilan dalam 

berdiskusi  

Keterampilan  dalam 

menyajikan 

Informasi 

Materi yang 

disampaikan  

SB B C K SB B C K SB B C K 

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

1.               

2.               
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Lampiran  20 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Bentuk 

Soal 

Nomor Soal 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

(mendengar, 

melihat, membaca) 

dan menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, sekolah, 

dan tempat 

bermain. 

 

3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karakteristik 

ruang. 

3.2.1 Menjelaskan pengertian 

aktivitas ekonomi   

Pilihan 

Ganda 

1 

 

3.2.2 Menjelaskan 3 aktivitas 

ekonomi di Indonesia 

Pilihan 

Ganda 

2,3,4,5,6,7,8,9 

 

3.2.3 Menjelaskan 3 jenis pelaku 

ekonomi.. 

Pilihan 

Ganda 

10,11,12,13,14  

3.2.4 Mengelompokkan 9 jenis 

bidang aktivitas yang            

berkaitan            dengan 

lingkungan tempat tinggal  

Pilihan 

Ganda 

15,16,19,20,21,22,

23,24,25,26,27,28,

29,30,31,32,33,34,

35,36,37,38,39,40 

  3.2.5  Menganalisis 2 jenis bidang 

aktivitas  yang terkait            

dengan lingkungan tempat 

tinggal. 

 17,18 
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Lampiran  21 

SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan   

Negeriku 

Pembelajaran  : 3 dan 4 

Petunjuk : 

1. Isilah identitasmu pada titik-titik di atas. 

2. Bacalah tiap-tiap soal di bawah ini dengan cermat. 

3. Tanyakan kepada gurumu apabila ada soal yang belum jelas. 

4. Kerjakan secara mandiri. 

 

A. Pilihan Ganda 

Ayo memilih jawaban yang benar dengan menyilang (x) pada huruf a, b, c, 

atau d dibawah ini. 

 

1. Suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai 

bidang yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah.... 

a. Ekonomi 

b. Ilmu ekonomi 

c. Aktivitas ekonomi 

d. Sumber daya alam 

2. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang guru ketika mengajar   

anak-anak adalah di ...  

a. sekolah  

b. pasar 

c. rumah ibadah  

d. perusahaan 
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3. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu untuk .... 

a. mendapat pengakuan dari masyarakat    

b. memenuhi kebutuhan hidup 

c. meningkatkan taraf hidup 

d. meningkatkan nama baik keluarga       

4. Kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa disebut ... 

a. produksi 

b. konsumsi 

c. distribusi 

d. bekerja 

5. Lia mempunyai sepupu di Bandung yang sayang sekali terhadap dia. 

Setiap hari mereka saling berkomunikasi lewat whatsapp. Ketika hari 

ulang tahun Lia, sepupunya mengirimkan hadiah melalui jasa JNT 

Express, sehingga nanti akan diantarkan ke alamat Lia langsung. Kegiatan  

menyalurkan barang tersebut dinamakan .... 

a. Konsumsi 

b. Produksi 

c. Distribusi 

d. transportasi  

6. Makan nasi, minum susu, dan memakai sepatu baru termasuk kegiatan 

ekonomi jenis .... 

a. produksi  

b. menghasilkan 

c. distribusi  

d. konsumsi 
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7.  

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan dalam kegiatan .... 

a. Menghasilkan barang  

b. Produksi 

c. Konsumsi 

d. Distribusi 

8.  

 

 

 

 

 

 Dari gambar diatas menunjukkan  jenis aktivitas  ekonomi dalam bentuk.... 

a. produksi 

b. distribusi 

c. konsumsi 

d. impor barang 

9. Pedagang beras membeli padi dari para petani lalu menjual kembali ke 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pedagang beras ini termasuk 

kegiatan ekonomi jenis .... 

a. menghasilkan barang 

b. produksi  

c. konsumsi  

d. distribusi  
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10. Pada hari minggu ibu mengajak Fika untuk pergi ke supermarket. Disana 

mereka membeli banyak kebutuhan dirumah untuk dimasak, antara lain 

daging, sayur kobis, kecap, cabai, garam dan lainnya. 

Ibu dan Fika termasuk dalam pelaku ekonomi yaitu.... 

a. pengusaha 

b. produsen 

c. konsumen 

d. distributor 

11.  Orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut.... 

a. konsumen 

b. produsen 

c. distributor 

d. sales 

12.  

 

 

 

 

Setelah memanen padi, petani menggiling padi menjadi beras. Hal ini 

masyarakat menjadi pelaku ekonomi yaitu .... 

a. produsen 

a. konsumen 

b. distributor 

c. pemborong 

13. Orang yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa disebut.... 

a. produsen 

b. konsumen 

c. distributor 

d. pengusaha 
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14. Dibawah ini merupakan contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh 

distributor adalah.... 

Fatimah membeli buah untuk kakak yang sedang sakit. 

a. Pabrik tahu membuat tahu mulai dari permentasi hingga menjadi tahu 

b. Penjual mie ayam menjual langsung mie ayamnya kepada konsumen 

c. Ibu memasak ayam goreng untuk dinikmati bersama keluarga 

15. Bidang kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang/produk adalah 

bidang.... 

a. Peternakan 

b. Jasa 

c. Pertanian 

d. Perkebunan 

16. Jasa pengiriman surat dilayani oleh kantor.... 

a. telkom 

b. pos 

c. kelurahan 

d. perhubungan  

17. Perhatikan tabel berikut ! 

No Pekerjaan 

1. Dokter 

2. Petani 

3. Montir 

4. Pedagang 

  

 Pekerjaan yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh nomor.... 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 
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18. Dokter memeriksa pasiennya, guru  mengajar dan mendidik siswa 

merupakan contoh dari aktivitas ekonomi dalam bidang.... 

a. perdagangan 

b. industri 

c. jasa 

d. periklanan 

19.  Peternakan merupakan usaha manusia dalam pemeliharaan dan 

pembiakan hewan. Sapi, kerbau, dan kuda adalah contoh peternakan.... 

a. hewan besar 

b. hewan sedang  

c. hewan kecil 

d. unggas 

20. Contoh hasil produksi dari bidang  peternakan adalah .... 

a. kambing dan ayam 

b. sapi dan ayam  

c. lele dan bandeng  

d. burung dan kucing  

21.  Berikut ini yang termasuk hewan ternak unggas yaitu .... 

a. Ayam, kambing, dan domba 

b. Sapi, kerbau, dan kuda 

c. Ayam, itik, dan burung 

d. Kambing, domba, dan kelinci 

22.  Yang termasuk kelompok peternakan kecil adalah …. 

a. kelinci  

b. puyuh 

c. itik  

d. kuda 
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23.  Kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai di daerah pedesaan adalah.... 

a. pegawai 

b. nelayan 

c. perdagangan 

d. pertanian 

24.  Perhatikan data berikut ! 

(1) Padi dan jagung 

(2) Kacang-kacangan dan ketela pohon 

(3) Getah karet dan damar 

(4) Karet dan sayur-sayuran 

Hasil pertanian berupa berupa hasil bumi ditunjukkan oleh nomor.... 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

25.  

  

 

 

Kegiatan pada gambar di atas termasuk bidang.... 

a. Perdagangan 

b. Industri 

c. Agraris 

d. pertanian  
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26.  Suatu  usaha peningkatan  hasil pertanian dengan cara memperluas lahan 

pertanian  disebut.... 

a. Intensifikasi 

b. Ekstensifikasi 

c. Diversifikasi 

d. Rehabilitasi 

27.  Industri makanan dan minuman digolongkan ke dalam industri.... 

a. rakyat 

b. ringan 

c. berat 

d. rumah tangga 

28.  Industri pembuatan perahu wisata biasanya dilakukan oleh masyarakat.... 

a. dataran tinggi 

b. dataran rendah 

c. pegunungan 

d. perkotaan  

29.  Motor dan mobil termasuk hasil produksi.... 

a. agraris 

b. industri 

c. perdagangan 

d. ekstraktif 

30. Kegiatan ekonomi berupa industri pesawat banyak terdapat di wilayah .... 

a. desa 

b. perkampungan 

c. perkotaan 

d. pegunungan 

31.  Ban kendaraan merupakan hasil olahan bahan baku.... 

a. tebu 

b. nira 

c. karet 

d. rotan 
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32.  Hutan yang digunakan untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan (flora) dan 

binatang (fauna) dari kepunahan adalah.... 

a. Hutan wisata 

b. Hutan lindung 

c. Hutan produksi 

d. Hutan suaka alam  

33.  Kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa proses 

pengolahan adalah.... 

a. perdagangan 

b. perindustrian 

c. jasa 

d. pertanian 

34.   

  

 

 

 Dari gambar diatas merupakan aktivitas ekonomi dalam bidang.... 

a. perdagangan 

b. perindustrian 

c. jasa 

d. periklanan  

35. Berikut ini upaya dalam menjaga kelestarian laut untuk kegiatan 

ekonomi.... 

a. mendirikan bangunan di sekitar laut 

b. menjaring ikan-ikan kecil yang ada di laut 

c. mendaur ulang limbah pabrik sebelum dibuang ke laut 

d. membuat perangkap bom untuk menangkap ikan 
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36. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang nelayan ketika 

menangkap ikan adalah di ...  

a. darat  

b. udara 

c. laut  

d. pegunungan 

 

37.  Usaha yang bertujuan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di 

dalam perut bumi dengan cara pengeboran atau penggalian adalah.... 

a. Pertanian 

b. Peternakan 

c. Pertambangan 

d. perikanan 

 

38.  Perhatikan peryataan dibawah ini ! 

I.Bijih besi 

II. Emas 

III. Karet  

IV. Batu bara 

Dari pernyataan diatas yang termasuk dalam hasil pertambangan 

adalah.... 

a. I, II, III 

b. I, II, IV 

c. II, III, IV 

d. I, III, IV 

 

39. Teh, kopi dan sawit adalah hasil produksi dari sektor ....   

a. perkebunan  

b. persawahan  

c. pertanian  

d. kehutanan  

 

40.  Kelapa sawit merupakan bahan baku  pembuatan.... 

a. minyak tanah 

b. obat sakit perut 

c. minyak goreng 

d. sapu 
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Lampiran  22 

 

KUNCI JAWABAN UJI COBA SOAL 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan   

Negeriku 

Pembelajaran  : 3 dan 4 

1.  C 4.  B 31. C 

2.  A 5.  B 32. D 

3.  B 6.  C 33. A 

4.  B 7.  A 34. A 

5.  C 8.  B 35. C 

6.  D 9.  C 36. C 

7.  D 10.  A 37. C 

8.  C 11.  D 38. B 

9.  D 12.  A 39. A 

10.  C 13.  D 40. C 

11.  B 14.  B   

12.  A 15.  B   

13.  B 16.  D   

14.  C 17.  B   

15.  B 18.  C   

 



277 
 

 

Lampiran  23 

 

PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA 

Nomor Soal Penskoran 

1-40 Jika jawaban benar, diberi skor 1 

Jika jawaban salah, diberi skor 0 

       (Arikunto 2016:183)  

Rumus:  

 

Keterangan : 

S = Score, skor yang diperoleh 

R = Right, skor yang benar 

Jadi, skor maksimal 30 

        Skor minimal 0 

Penilaian  

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

 

 

 

 

S = R 
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Lampiran  24 

 

VALIDITAS SOAL UJI COBA 
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ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA 

Rumus Point Biserial 

𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

𝑀𝑝−𝑀𝑡
𝑆𝑡

√
𝑝

𝑞
 

Keterangan: 

𝑟pbi : koefisien korelasi biserial 

Mp : rerata skor subjek yang menjawab benar item yang dicari validitasnya 

Mt : rerata skor total 

St : standar deviasi dari skor total proporsi 

P : proporsi siswa yang menjawab benar 

𝑝 =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

q : proporsi siswa yang menjawab salah (1 – p) 

(Arinkunto 2016:93) 

Kriteria: 

Jika r hitung lebih besar daripada r tabel, maka soal dikatakan valid. Sedangkan, 

jika r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka soal tersebut dikatakan tidak valid 

(invalid). 

Perhitungan: 

Berikut ini perhitungan butir soal nomor 1: 

𝑀𝑡 =

∑ 𝑋𝑡

𝑛
 

𝑀𝑡 =
900

34
= 26,47  

𝑀𝑝 =
550

18
= 30,56 

𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

𝑀𝑝−𝑀𝑡
𝑆𝑡

√
𝑝

𝑞
 

𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

𝟑𝟎,𝟓𝟔−𝟐𝟔,𝟒𝟕 
8,19

√
0,53

0,47
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𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

𝟒,𝟎𝟗 
8,19

√
0,53

0,47
 

𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

4,09 
8,19

√
0,53

0,47
 

𝑟
𝑝𝑏𝑖 = 

4,09 
8,19

𝑥 1,0619
 

𝑟𝑝𝑏𝑖 = 0,53 

Untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Jadi, dari perhitungan diatas diperoleh  rhitung = 0,53 dengan  rtabel = 0,34 

sehingga dapat disimpulkan butir soal nomor 1 valid karena rhitung > rtabel. 

 

Nama Siswa Skor nomor 1 

(X) 

Skor Total 

(Y) 

Y jika X=1 

C01 1 14 14 

C02 1 26 26 

C03 1 36 36 

C04 1 27 27 

C05 1 35 35 

C06 0 29 0 

C07 1 31 31 

C08 0 19 0 

C09 0 26 0 

C10 1 34 34 

C11 0 30 0 

C12 0 11 0 

C13 0 31 0 

C14 0 9 0 

C15 0 14 0 

C16 1 32 32 

C17 1 35 35 

C18 0 28 0 

C19 1 37 37 

C20 1 30 30 

C21 1 32 32 

C22 0 16 0 

C23 1 32 32 

C24 0 26 0 

C25 0 25 0 

C26 1 37 37 

C27 1 11 11 
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C28 0 21 0 

C29 0 23 0 

C30 1 35 35 

C31 1 33 33 

C32 0 23 0 

C33 1 33 33 

C34 0 19 0 

Total 18 900 550 
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Lampiran  25 

 

RELIABILITAS SOAL UJI COBA 
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ANALISIS HASIL UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA 

Rumus  

Untuk mengetahui reliabilitas tes pilihan ganda yaitu menggunakan rumus K-R.20 

dari Kuder dan Richardson dalam Arikunto (2016:107), dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝒓𝟏𝟏= (
𝒏

𝒏−𝟏
) (

𝑺𝟐−∑ 𝒑𝒒

𝑺𝟐 ) 

Keterangan 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

P = proporsi siswa yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi siswa yang menjawab item dengan salah (q =1 - p) 

∑ 𝒑𝒒 = jumlah hasil perkalian p dan q 

n = banyaknya siswa 

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

Kriteria:  

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,90 ≤ r ≤ 1,00 Sangat tinggi Sangat tetap/sangat baik 

0,70 ≤ r < 0,90 Tinggi  Tetap/baik 

0,40 ≤ r < 0,70 Sedang Cukup tetap/cukup baik 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 

r < 0,20 Sangat rendah Sangat tidak tetap//sangat buruk 

 

(Guilford (1956) dalam Lestari dan Yudhanegara, 2017:206 ) 

 

Perhitungan: 

𝒓𝟏𝟏= (
𝒏

𝒏−𝟏
) (

𝑺𝟐−∑ 𝒑𝒒

𝑺𝟐 ) 

𝒓𝟏𝟏= (
𝟑𝟒

𝟑𝟒−𝟏
) (

𝟔𝟕,𝟎𝟒−𝟕,𝟖𝟕

𝟔𝟕,𝟎𝟒
) 

𝒓𝟏𝟏(𝑲. 𝟐𝟎)= 𝟎, 𝟗𝟏 

Berdasarkan tabel pada analisis soal uji coba diperoleh rhitung = 𝟎, 𝟗𝟏 sehingga 

sesuai dengan kriteria pada tabel 3.5, bahwa tingkat reliabel soal ini adalah 

kategori sangat tinggi. 
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Lampiran  26 

 

TARAF KESUKARAN 
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ANALISIS HASIL TARAF KESUKARAN SOAL UJI COBA 

Rumus: 

𝑷 =  
𝑩

𝑱𝑺
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

       (Arikunto 2016:222-225) 

Kriteria: 

Tabel 3.7 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kategori 

P 0,71 - 1,00 Soal Mudah 

P 0,31 -0,70 Soal Sedang 

P 0,00-0,30 Soal Sukar 

Perhitungan: 

Berikut ini perhitungan butir soal nomor 1: 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

𝑃 =  
18

34
 

𝑃 =  0,5294 

Jadi, taraf kesukaran soal uji coba nomor 1 sebesar 0,5294  termasuk 

dalam kategori sedang. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada setiap butir 

soal yang lainnya. 
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Lampiran  27 

 

DAYA BEDA SOAL 
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ANALISIS HASIL DAYA BEDA SOAL UJI COBA 

Rumus menurut Arikunto (2016:228-229). 

𝑫 =  
𝑩𝑨

𝑱𝑨
−

𝑩𝑩

𝑱𝑩
= 𝑷𝑨 - 𝑷𝑩  

Keterangan: 

𝐽 = Jumlah peserta tes 

𝐽𝐴   = banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵  = banyaknya peserta kelompok bawah 

𝐵𝐴  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

 𝐵𝐵 = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan   

benar 

𝑃𝐴  = proporsi perserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

𝑃𝐵  = proporsi perserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

Kriteria:  

Tabel 3.9   Klasifikasi Daya Pembeda 

Interval D Kriteria 

0,00 - 0,20 Item soal memiliki daya pembeda jelek 

0,21 - 0,40 Item soal memiliki daya pembeda cukup 

0,41 - 0,70 Item soal memiliki daya pembeda baik 

0,71 - 1,00 Item soal memiliki daya pembeda baik 

sekali 

Negatif Semua item soal tidak baik 

           (Arikunto 2016:232)
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Lampiran  28 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Bentuk 

Soal 

Nomor Soal 

4. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

(mendengar, 

melihat, membaca) 

dan menanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, sekolah, 

dan tempat 

bermain. 

 

3.2 Mengidentifikasi 

keragaman sosial, 

ekonomi, budaya, 

etnis, dan agama di 

provinsi setempat 

sebagai identitas 

bangsa Indonesia 

serta hubungannya 

dengan karakteristik 

ruang. 

i. Menjelaskan pengertian 

aktivitas ekonomi   

Pilihan 

Ganda 

1 

 

ii. Menjelaskan 3 aktivitas 

ekonomi di Indonesia 

Pilihan 

Ganda 

2,3,4,5,6,7 

 

iii. Menjelaskan 3 jenis pelaku 

ekonomi.. 

Pilihan 

Ganda 

8,9,10,11,12 

iv. Mengelompokkan 9 jenis 

bidang aktivitas yang            

berkaitan            dengan 

lingkungan tempat tinggal  

Pilihan 

Ganda 

13,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30 

  v.  Menganalisis 2 jenis 

bidang aktivitas  yang 

terkait            dengan 

lingkungan tempat tinggal. 

 14,15 
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Lampiran  29 

 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Satuan Pendidikan  : SDN 1 Peron 

Kelas / Semester  : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema  : 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan   

Negeriku 

Pembelajaran  : 3 dan 4 

Petunjuk : 

1. Isilah identitasmu pada titik-titik di atas. 

2. Bacalah tiap-tiap soal di bawah ini dengan cermat. 

3. Tanyakan kepada gurumu apabila ada soal yang belum jelas. 

4. Kerjakan secara mandiri. 

 

A. Pilihan Ganda 

Ayo memilih jawaban yang benar dengan menyilang (x) pada huruf a, b, c, 

atau d dibawah ini. 

 

1. Suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai 

bidang yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah.... 

a. Ekonomi 

b. Ilmu ekonomi 

c. Aktivitas ekonomi 

d. Sumber daya alam 

2. Tempat terjadinya kegiatan ekonomi bagi seorang guru ketika mengajar   

anak-anak adalah di ...  

a. sekolah  

b. pasar 

c. rumah ibadah  

d. perusahaan 
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3. Kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa disebut ... 

b. produksi 

c. konsumsi 

d. distribusi 

e. bekerja 

4. Lia mempunyai sepupu di Bandung yang sayang sekali terhadap dia. 

Setiap hari mereka saling berkomunikasi lewat whatsapp. Ketika hari 

ulang tahun Lia, sepupunya mengirimkan hadiah melalui jasa JNT 

Express, sehingga nanti akan diantarkan ke alamat Lia langsung. Kegiatan  

menyalurkan barang tersebut dinamakan .... 

a. Konsumsi 

b. Produksi 

c. Distribusi 

d. transportasi  

5.  

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan dalam kegiatan .... 

a. Menghasilkan barang  

b. Produksi 

c. Konsumsi 

d. Distribusi 
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6.  

 

 

 

 

 

 Dari gambar diatas menunjukkan  jenis aktivitas  ekonomi dalam bentuk.... 

a. Produksi 

b. Distribusi 

c. Konsumsi 

d. impor barang 

7. Pedagang beras membeli padi dari para petani lalu menjual kembali ke 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pedagang beras ini termasuk 

kegiatan ekonomi jenis .... 

a. menghasilkan barang 

b. produksi  

c. konsumsi  

d. distribusi  

8. Pada hari minggu ibu mengajak Fika untuk pergi ke supermarket. Disana 

mereka membeli banyak kebutuhan dirumah untuk dimasak, antara lain 

daging, sayur kobis, kecap, cabai, garam dan lainnya. 

Ibu dan Fika termasuk dalam pelaku ekonomi yaitu.... 

a. Pengusaha 

b. Produsen 

c. Konsumen 

d. distributor 
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9. Orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut.... 

a. Konsumen 

b. Produsen 

c. Distributor 

d. sales 

10.  

 

 

 

 

Setelah memanen padi, petani menggiling padi menjadi beras. Hal ini 

masyarakat menjadi pelaku ekonomi yaitu .... 

a. Produsen 

b. Konsumen 

c. Distributor 

d. Pemborong 

11. Orang yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa disebut.... 

a. Produsen 

b. Konsumen 

c. Distributor 

d. pengusaha 

12. Dibawah ini merupakan contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh 

distributor adalah.... 

a. Fatimah membeli buah untuk kakak yang sedang sakit. 

b. Pabrik tahu membuat tahu mulai dari permentasi hingga menjadi tahu 

c. Penjual mie ayam menjual langsung mie ayamnya kepada konsumen 

d. Ibu memasak ayam goreng untuk dinikmati bersama keluarga 
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13. Bidang kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang/produk adalah 

bidang.... 

a. Peternakan 

b. Jasa 

c. Pertanian 

d. Perkebunan 

14. Perhatikan tabel berikut ! 

No Pekerjaan 

1. Dokter 

2. Petani 

3. Montir 

4. Pedagang 

  

 Pekerjaan yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh nomor.... 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3) 

c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

15. Dokter memeriksa pasiennya, guru  mengajar dan mendidik siswa 

merupakan contoh dari aktivitas ekonomi dalam bidang.... 

a. Perdagangan 

b. Industri 

c. Jasa 

d. periklanan 

16. Peternakan merupakan usaha manusia dalam pemeliharaan dan pembiakan 

hewan. Sapi, kerbau, dan kuda adalah contoh peternakan.... 

a. hewan besar 

b. hewan sedang  

c. hewan kecil 

d. unggas 
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17. Contoh hasil produksi dari bidang  peternakan adalah .... 

a. kambing dan lele 

b. sapi dan ayam 

c. lele dan bandeng  

d. burung dan kucing 

18. Berikut ini yang termasuk hewan ternak unggas yaitu .... 

a. Ayam, kambing, dan domba 

b. Sapi, kerbau, dan kuda 

c. Ayam, itik, dan burung 

d. Kambing, domba, dan kelinci 

19. Kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai di daerah pedesaan adalah.... 

a. Pegawai 

b. Nelayan 

c. Perdagangan 

d. Pertanian 

20.  

  

 

 

Kegiatan pada gambar di atas termasuk bidang.... 

a. Perdagangan 

b. Industri 

c. Agraris 

d. pertanian  

21. Industri makanan dan minuman digolongkan ke dalam industri.... 

a. Rakyat 

b. Ringan 

c. Berat 

d. rumah tangga 
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22. Industri pembuatan perahu wisata biasanya dilakukan oleh masyarakat.... 

a. dataran tinggi 

b. dataran rendah  

c. pegunungan 

d. perkotaan 

23. Kegiatan ekonomi berupa perindustrian banyak terdapat di wilayah .... 

a. Desa 

b. Perkampungan 

c. Perkotaan 

d. pegunungan 

24. Ban kendaraan merupakan hasil olahan bahan baku.... 

a. Tebu 

b. Nira 

c. Karet 

d. rotan 

25. Kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa proses 

pengolahan adalah.... 

a. Perdagangan 

b. Perindustrian 

c. Jasa 

d. Pertanian 

26.  

  

 

 

 Dari gambar diatas merupakan aktivitas ekonomi dalam bidang.... 

a. Perdagangan 

b. Perindustrian 

c. Jasa 
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d. periklanan  

27. Berikut ini upaya dalam menjaga kelestarian laut untuk kegiatan 

ekonomi.... 

a. mendirikan bangunan di sekitar laut 

b. menjaring ikan-ikan kecil yang ada di laut 

c. mendaur ulang limbah pabrik sebelum dibuang ke laut 

d. membuat perangkap bom untuk menangkap ikan 

28. Usaha yang bertujuan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di 

dalam perut bumi dengan cara pengeboran atau penggalian adalah.... 

a. Pertanian 

b. Peternakan 

c. Pertambangan 

d. perikanan 

29. Perhatikan peryataan dibawah ini ! 

V.Bijih besi 

VI. Emas 

VII. Karet  

VIII. Batu bara 

Dari pernyataan diatas yang termasuk dalam hasil pertambangan 

adalah.... 

a. I, II, III 

b. I, II, IV 

c. II, III, IV 

d. I, III, IV 

30. Teh, kopi dan sawit adalah hasil produksi dari sektor ....   

a. perkebunan  

b. persawahan  

c. pertanian  

d. kehutanan  
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Lampiran  30 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

1. C 16. A 

2. A 17. B 

3. A 18. C 

4. C 19. D 

5. D 20. D 

6. C 21. B 

7. D 22. D 

8. C 23. C 

9. B 24. C 

10. A 25. A 

11. B 26. A 

12. C 27. C 

13. B 28. C 

14. B 29 B 

15. C 30. A 
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Lampiran  31 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Nomor Soal Penskoran 

1-30 Jika jawaban benar, diberi skor 1 

Jika jawaban salah, diberi skor 0 

        (Arikunto 2016:183)  

Rumus:  

 

Keterangan : 

S = Score, skor yang diperoleh 

R = Right, skor yang benar 

Jadi, skor maksimal 30 

        Skor minimal 0 

Penilaian  

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 

 

 

 

 

 

 

 

S = R 
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Lampiran  32 

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA KELOMPOK KECIL 

No. Nama Siswa Kode 

1 MRF A18 

2 RS A19 

3 AHZ A5 

4 NBAA A12 

5 PFA A14 

6 MDK A9 

7 MS A1 

8 KA A8 

9 ECS A7 
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Lampiran  33 

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA KELOMPOK BESAR 

No Nama Siswa Kode 

1.  AMM B01 

2.  AAA B02 

3.  AKW B03 

4.  AR B04 

5.  ASP B05 

6.  ADA  B06 

7.  ANM B07 

8.  ACS B08 

9.  ASGM B09 

10.  FAM B10 

11.  IPS B11 

12.  KAF B12 

13.  LIM B13 

14.  MRA B14 

15.  MRA B15 

16.  MGR B16 

17.  MAR B17 

18.  MFN B18 

19.  MHAM B19 

20.  PDF B20 

21.  QAK B21 

22.  RZ B22 

23.  RA B23 

24.  RAS B24 

25.  Sam B25 

26.  SFA B26 

27.  ZSA B27 

28.  NK B28 
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Lampiran  34 

 

HASIL BELAJAR PRETEST KELOMPOK BESAR 

 

 

B03 
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B24 
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Lampiran  35 

 

HASIL BELAJAR POSTTEST KELOMPOK BESAR 

 

 

B03 
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B03 

B24 
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Lampiran  36 

 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA UJI COBA KELOMPOK 

BESAR 

No Kode Siswa 
Nilai 

Pretest Keterangan Posttest Keterangan 

1.  B01 70 Tuntas 83 Tuntas 

2.  B02 80 Tuntas 83 Tuntas 

3.  B03 60 Tidak Tuntas 77 Tuntas 

4.  B04 70 Tuntas 73 Tuntas 

5.  B05 70 Tuntas 87 Tuntas 

6.  B06 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

7.  B07 73 Tuntas 97 Tuntas 

8.  B08 70 Tuntas 77 Tuntas 

9.  B09 60 Tidak Tuntas 73 Tuntas 

10.  B10 50 Tidak Tuntas 77 Tuntas 

11.  B11 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

12.  B12 40 Tidak Tuntas 63 Tidak Tuntas 

13.  B13 60 Tidak Tuntas 67 Tuntas 

14.  B14 67 Tuntas 77 Tuntas 

15.  B15 67 Tuntas 90 Tuntas 

16.  B16 70 Tuntas 83 Tuntas 

17.  B17 67 Tuntas 77 Tuntas 

18.  B18 57 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

19.  B19 50 Tidak Tuntas 63 Tidak Tuntas 

20.  B20 67 Tuntas 87 Tuntas 
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21.  B21 70 Tuntas 83 Tuntas 

22.  B22 77 Tuntas 90 Tuntas 

23.  B23 60 Tidak Tuntas 73 Tuntas 

24.  B24 73 Tuntas 87 Tuntas 

25.  B25 90 Tuntas 93 Tuntas 

26.  B26 87 Tuntas 93 Tuntas 

27.  B27 80 Tuntas 90 Tuntas 

28.  B28 57 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

Jumlah 1842 2233 

Rata-rata 65,7857143 79,75 

Nilai Tertinggi 90 97 

Nilai Terendah 40 63 

Jumlah siswa tuntas 17 26 

Jumlah siswa tidak 

tuntas 
11 2 

Rata-rata ketuntasan 

(%) 
61% 93% 

Peningkatan (%) 
32% 
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Lampiran  37 

UJI NORMALITAS PRETEST  

No  NAMA X x dev z F(z) S(z) F(z)-s(z) F(zi)-s(zi) Mean Stdev 

1.  B12 40 -25,785714 -2,1930507 0,01415186 0,035714286 -0,0215624 0,02156242 65,7857143 11,7579198 

2.  B06 50 -15,785714 -1,3425601 0,08970722 0,178571429 -0,0888642 0,0888642 65,7857143 11,7579198 

3.  B10 50 -15,785714 -1,3425601 0,08970722 0,178571429 -0,0888642 0,0888642 65,7857143 11,7579198 

4.  B11 50 -15,785714 -1,3425601 0,08970722 0,178571429 -0,0888642 0,0888642 65,7857143 11,7579198 

5.  B19 50 -15,785714 -1,3425601 0,08970722 0,178571429 -0,0888642 0,0888642 65,7857143 11,7579198 

6.  B18 57 -8,7857143 -0,7472167 0,22746638 0,25 -0,0225336 0,02253362 65,7857143 11,7579198 

7.  B28 57 -8,7857143 -0,7472167 0,22746638 0,25 -0,0225336 0,02253362 65,7857143 11,7579198 

8.  B03 60 -5,7857143 -0,4920695 0,31133509 0,392857143 -0,0815221 0,08152205 65,7857143 11,7579198 

9.  B09 60 -5,7857143 -0,4920695 0,31133509 0,392857143 -0,0815221 0,08152205 65,7857143 11,7579198 

10.  B13 60 -5,7857143 -0,4920695 0,31133509 0,392857143 -0,0815221 0,08152205 65,7857143 11,7579198 

11.  B23 60 -5,7857143 -0,4920695 0,31133509 0,392857143 -0,0815221 0,08152205 65,7857143 11,7579198 

12.  B14 67 1,21428571 0,10327386 0,54112719 0,535714286 0,0054129 0,0054129 65,7857143 11,7579198 

13.  B15 67 1,21428571 0,10327386 0,54112719 0,535714286 0,0054129 0,0054129 65,7857143 11,7579198 

14.  B17 67 1,21428571 0,10327386 0,54112719 0,535714286 0,0054129 0,0054129 65,7857143 11,7579198 

15.  B20 67 1,21428571 0,10327386 0,54112719 0,535714286 0,0054129 0,0054129 65,7857143 11,7579198 

16.  B01 70 4,21428571 0,35842103 0,63998587 0,75 -0,1100141 0,11001413 65,7857143 11,7579198 

17.  B04 70 4,21428571 0,35842103 0,63998587 0,75 -0,1100141 0,11001413 65,7857143 11,7579198 

18.  B05 70 4,21428571 0,35842103 0,63998587 0,75 -0,1100141 0,11001413 65,7857143 11,7579198 

19.  B08 70 4,21428571 0,35842103 0,63998587 0,75 -0,1100141 0,11001413 65,7857143 11,7579198 

20.  B16 70 4,21428571 0,35842103 0,63998587 0,75 -0,1100141 0,11001413 65,7857143 11,7579198 



308 
 

 

21.  B21 70 4,21428571 0,35842103 0,63998587 0,75 -0,1100141 0,11001413 65,7857143 11,7579198 

22.  B07 73 7,21428571 0,6135682 0,73024965 0,821428571 -0,0911789 0,09117892 65,7857143 11,7579198 

23.  B24 73 7,21428571 0,6135682 0,73024965 0,821428571 -0,0911789 0,09117892 65,7857143 11,7579198 

24.  B22 77 11,2142857 0,95376444 0,82989855 0,857142857 -0,0272443 0,0272443 65,7857143 11,7579198 

25.  B02 80 14,2142857 1,20891161 0,8866516 0,928571429 -0,0419198 0,04191983 65,7857143 11,7579198 

26.  B27 80 14,2142857 1,20891161 0,8866516 0,928571429 -0,0419198 0,04191983 65,7857143 11,7579198 

27.  B26 87 21,2142857 1,80425502 0,96440433 0,964285714 0,00011862 0,00011862 65,7857143 11,7579198 

28.  B25 90 24,2142857 2,05940219 0,98027214 1 -0,0197279 0,01972786 65,7857143 11,7579198 

 

SIMPULAN 

RATA-RATA 65,78571429 

SIMPANGAN BAKU 11,75791977 

Lo 0,110014128 

Ltabel 0,161 

Keterangan DATA NORMAL 
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Lampiran  38 

UJI NORMALITAS POSTTEST 

No  Nama X x dev z F(z) S(z) F(z)-s(z) F(zi)-s(zi) Mean Stdev 

1.  B12 63 -16,75 -1,7964578 0,03621087 0,071428571 -0,0352177 0,0352177 79,75 9,32390397 

2.  B19 63 -16,75 -1,7964578 0,03621087 0,071428571 -0,0352177 0,0352177 79,75 9,32390397 

3.  B13 67 -12,75 -1,367453 0,08574169 0,107142857 -0,0214012 0,02140117 79,75 9,32390397 

4.  B11 70 -9,75 -1,0456993 0,14784994 0,214285714 -0,0664358 0,06643577 79,75 9,32390397 

5.  B18 70 -9,75 -1,0456993 0,14784994 0,214285714 -0,0664358 0,06643577 79,75 9,32390397 

6.  B28 70 -9,75 -1,0456993 0,14784994 0,214285714 -0,0664358 0,06643577 79,75 9,32390397 

7.  B04 73 -6,75 -0,7239457 0,23454954 0,321428571 -0,086879 0,08687903 79,75 9,32390397 

8.  B09 73 -6,75 -0,7239457 0,23454954 0,321428571 -0,086879 0,08687903 79,75 9,32390397 

9.  B23 73 -6,75 -0,7239457 0,23454954 0,321428571 -0,086879 0,08687903 79,75 9,32390397 

10.  B03 77 -2,75 -0,2949408 0,38401954 0,5 -0,1159805 0,11598046 79,75 9,32390397 

11.  B08 77 -2,75 -0,2949408 0,38401954 0,5 -0,1159805 0,11598046 79,75 9,32390397 

12.  B10 77 -2,75 -0,2949408 0,38401954 0,5 -0,1159805 0,11598046 79,75 9,32390397 

13.  B14 77 -2,75 -0,2949408 0,38401954 0,5 -0,1159805 0,11598046 79,75 9,32390397 

14.  B17 77 -2,75 -0,2949408 0,38401954 0,5 -0,1159805 0,11598046 79,75 9,32390397 

15.  B06 80 0,25 0,0268128 0,51069548 0,535714286 -0,0250188 0,02501881 79,75 9,32390397 

16.  B01 83 3,25 0,34856644 0,63629259 0,678571429 -0,0422788 0,04227884 79,75 9,32390397 

17.  B02 83 3,25 0,34856644 0,63629259 0,678571429 -0,0422788 0,04227884 79,75 9,32390397 

18.  B16 83 3,25 0,34856644 0,63629259 0,678571429 -0,0422788 0,04227884 79,75 9,32390397 

19.  B21 83 3,25 0,34856644 0,63629259 0,678571429 -0,0422788 0,04227884 79,75 9,32390397 

20.  B05 87 7,25 0,77757129 0,7815891 0,785714286 -0,0041252 0,00412518 79,75 9,32390397 
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21.  B20 87 7,25 0,77757129 0,7815891 0,785714286 -0,0041252 0,00412518 79,75 9,32390397 

22.  B24 87 7,25 0,77757129 0,7815891 0,785714286 -0,0041252 0,00412518 79,75 9,32390397 

23.  B15 90 10,25 1,09932492 0,86418682 0,892857143 -0,0286703 0,02867033 79,75 9,32390397 

24.  B22 90 10,25 1,09932492 0,86418682 0,892857143 -0,0286703 0,02867033 79,75 9,32390397 

25.  B27 90 10,25 1,09932492 0,86418682 0,892857143 -0,0286703 0,02867033 79,75 9,32390397 

26.  B25 93 13,25 1,42107856 0,92235304 0,964285714 -0,0419327 0,04193268 79,75 9,32390397 

27.  B26 93 13,25 1,42107856 0,92235304 0,964285714 -0,0419327 0,04193268 79,75 9,32390397 

28.  B07 97 17,25 1,85008341 0,96784924 1 -0,0321508 0,03215076 79,75 9,32390397 

 

SIMPULAN  

RATA-RATA 79,75 

SIMPANGAN BAKU 9,323903967 

Lo 0,115980461 

Ltabel 0,161 

Keterangan DATA NORMAL 
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Lampiran  39 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA (t-test) 

Hipotesis : 

Rumus paired sample t-test ( Sugiyono, 2016:274) adalah: 

t = 
𝑥1̅̅̅̅ − 𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2
−2𝑟 ( 

𝑠1

√𝑛1
 ) ( 

𝑠2

√𝑛2
 )

    

Keterangan : 

𝑥1̅̅̅ = rata-rata sampel 1 

𝑥2̅̅ ̅ = rata-rata sampel 2 

𝑠1= simpangan baku 1 

𝑠2 = simpangan baku 2 

𝑠1
2 = varians sampel 1 

𝑠2
2 = varians sampel 2 

𝑟 = korelasi dua sampel 
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Kriteria 

Apabila t hitung ≤ t tabel atau -t hitung ≥ -t tabel, maka ho diterima dan Ha di tolak.  

Apabila t hitung ≥ t tabel atau -t hitung ≤ -t tabel  maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Ho : tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas ekonomi 

Ha : terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan buku ajar berbasis mind mapping materi aktivitas ekonomi. 

Hasil Perhitungan t-test: 

𝑠1
2 138,2486772 

𝑠2
2 86,93518519 

𝑠1 11,75791977 

𝑠2 9,323903967 

R 0,797465597 

T 10,41539157 

N 28 

Db 27 

t tabel 2,048 

Kriteria Ha diterima 
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Perhitungan 

Diketahui: 

Data thitung ttabel α db Keterangan 

Pretest  

10,415 

 

 

2,048 

 

5% 27 Ha diterima 

Posttest 

  

Perhitungan rumus : 

t = 
𝑥1̅̅̅̅ − 𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2
−2𝑟 ( 

𝑠1

√𝑛1
 ) ( 

𝑠2

√𝑛2
 )

 

t = 
65,78571−79,75

√
138,2486772

28
+ 

86,93518519

28
−2(0,797465597) ( 

11,75791977

√28
 ) ( 

9,323903967

√28
 )
 

t = 
−13,9642

1,34407359559
 

t = 10,41539157 

 



 
 

314 
 

Lampiran  40 

 

UJI PENINGKATAN RATA-RATA (N-gain) 

Rumus : 

N gain = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kriteria 

Tabel 3.12 Kriteria N gain 

Kriteria Interval koefisien 

Rendah N gain < 0,3 

Sedang 0,3 ≤ N gain < 0,7 

Tinggi N gain ≥ 0,7 

 

(Lestari dan Yudhanegara, 2015:235) 

Hasil Perhitungan: 

No  Nama Pretest Postest N-GAIN Kriteria 

  B01 70 83 0,433333333 SEDANG 

 B02 80 83 0,15 RENDAH 

 B03 60 77 0,425 SEDANG 

 B04 70 73 0,1 RENDAH 

 B05 70 87 0,566666667 SEDANG 

 B06 50 80 0,6 SEDANG 

 B07 73 97 0,888888889 TINGGI 

 B08 70 77 0,233333333 RENDAH 

 B09 60 73 0,325 SEDANG 

 B10 50 77 0,54 SEDANG 

 B11 50 70 0,4 SEDANG 

 B12 40 63 0,383333333 SEDANG 

 B13 60 67 0,175 RENDAH 

 B14 67 77 0,303030303 SEDANG 

 B15 67 90 0,696969697 SEDANG 

 B16 70 83 0,433333333 SEDANG 

 B17 67 77 0,303030303 SEDANG 
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 B18 57 70 0,302325581 SEDANG 

 B19 50 63 0,26 RENDAH 

 B20 67 87 0,606060606 SEDANG 

 B21 70 83 0,433333333 SEDANG 

 B22 77 90 0,565217391 SEDANG 

 B23 60 73 0,325 SEDANG 

 B24 73 87 0,518518519 SEDANG 

 B25 90 93 0,3 SEDANG 

 B26 87 93 0,461538462 SEDANG 

 B27 80 90 0,5 SEDANG 

 B28 57 70 0,302325581 SEDANG 

 

Perhitungan Rumus 

N gain = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙− 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

N gain = 
 79,75− 65,7851429

100− 65,7851429
 

N gain = 
 13,9648571

34,21428571
 

N gain = 0,4081586627 

Simpulan 

Mean Pretest 65,78571429 

Mean Posttest 79,75 

Selisih Mean 13,96428571 

N-GAIN 0,408141962 

KRITERIA SEDANG 
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ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP DESAIN BUKU AJAR 

BERBASIS MIND MAPPING MATERI AKTIVITAS EKONOMI KELAS 

IV PADA SAAT UJICOBA PRODUK 

 

A. Identitas Penilai 

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

NIP : ............................................... 

Instansi : ............................................... 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah nama, NIP, dan asal instansi pada kolom yang sudah disediakan. 

2. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan teliti. 

3. Berilah tanda centang  (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

aspek penilaian yang Bapak/Ibu berikan. 

4. Skor penilaian: 

SB : Sangat Baik = Skor 4 

B : Baik      = Skor 3 

C : Cukup      = Skor 2 

K : kurang      = Skor 1 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar  ini saya ucapkan 

terimakasih. 

C. Aspek Penilaian 

No Pertanyaan 

Skor 

SB B C K 

1 Materi yang disampaikan sesuai dengan 

KI,KD, dan indikator 

    

2 Materi yang disampaikan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

    

3 Kelengkapan materi sudah sesuai dengan 

indikator 

    

4 Materi pada Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi mudah 

dipahami 

    

5 Materi lebih menarik dibandingkan dengan 

buku teks tematik 

    

6 soal evaluasi sesuai dengan indikator dan 

materi yang disajikan 
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7 Tampilan sampul Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi menarik 

    

8 Desain mind map sesuai dengan 

perkembangan siswa 

    

9 Penyajian Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi mudah dipahami 

    

10 Bahasa yang digunakan dalam Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi 

mudah dipahami 

    

11 Kalimat dalam Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi mudah dibaca 

dan dipahami 

    

12 Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan 

dalam Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi dapat dibaca dengan jelas 

    

13 Gambar dan komposisi warna pada Buku 

Ajar Berbasis Mind mapping Aktivitas 

Ekonomi menarik dan mepermudah siswa 

memahami materi 

    

 

 

 

14 Dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi aktivitas ekonomi 

    

15 Saya mendukung adanya Buku Ajar Berbasis 

Mind mapping Aktivitas Ekonomi muatan 

pembelajaran IPS 

    

 

D. Saran dan Komentar 

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

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

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

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

      Limbangan,         2020 

      Guru Kelas IV 

 

 

      Heri Setyono, S.Pd.SD 
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HASIL ANGKET TANGGAPAN GURU PADA UJI COBA KELOMPOK 

KECIL 

 

HS 
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HS 
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Lampiran  43 

 

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP DESAIN BUKU AJAR 

BERBASIS MIND MAPPING MATERI AKTIVITAS EKONOMI KELAS 

IV PADA SAAT UJICOBA PRODUK 

A. Identitas Penilai 

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

NIP : ............................................... 

Sekolah : ............................................... 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah nama, NIP, dan asal instansi pada kolom yang sudah disediakan. 

2. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan teliti. 

3. Berilah tanda centang  (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

aspek penilaian yang Bapak/Ibu berikan. 

Skor penilaian: 

SB : Sangat Baik = Skor 4 

B : Baik      = Skor 3 

C : Cukup      = Skor 2 

K : kurang      = Skor 1 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar  ini saya ucapkan 

terimakasih. 

C. Aspek Penilaian 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Materi pada Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi mudah dipahami 

  

2 Tampilan sampul Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi menarik 

  

3 Penyajian Buku Ajar Berbasis Mind mapping 

Aktivitas Ekonomi sangat menarik 

  

4 Bahasa yang digunakan Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi mudah dipahami 

  

5 Kalimat dalam Buku Ajar Berbasis Mind mapping   
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Aktivitas Ekonomi 

6 Bentuk huruf yang digunakan dalam Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi dapat 

dibaca dengan jelas 

  

7 Jenis huruf yang digunakan dalam Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi dapat 

dibaca dengan  jelas 

  

8 Gambar dan komposisi warna pada Buku Ajar 

Berbasis Mind mapping Aktivitas Ekonomi 

menarikdan mempermudah siswa memahami 

materi 

  

9 Menambah wawasan dan pengetahuan saya 

mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia 

  

10 Kegiatan pembelajaran Buku Ajar Berbasis Mind 

mapping Aktivitas Ekonomi menarik dan 

menyenangkan 

  

 

D. Saran dan Komentar 

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

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

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

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

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

 

       

      Limbangan,         2020 

      Siswa  
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HASIL ANGKET TANGGAPAN SISWA PADA UJI COBA KELOMPOK 

KECIL 

 

MDK 
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Lampiran  45 

SURAT TUGAS AHLI MATERI 
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SURAT TUGAS AHLI MEDIA 
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SURAT KETERANGAN PRA PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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