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ABSTRAK 

Alimuddin, Johar. 2011. Keefektifan Pembelajaran IPS Melalui Model Mind 

Mapping (Peta Pikiran) untuk Mengenal Permasalahan Sosial di Daerah 
Setempat bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa. Skripsi, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen pembimbing: I Drs. Yuli Witanto, II Drs. Teguh Supriyanto, 
M.Pd. 

 
Kata kunci : Model Pembelajaran Peta Pikiran, Aktivitas Belajar Siswa, 

Hasil Belajar Siswa 

 

Salah satu karakteristik pelajaran IPS yaitu cenderung pada hafalan, oleh 

karena itu guru perlu menggunakan model pembelajaran yang dapat membantu 
siswa mengingat. Mudahnya siswa mengingat apa yang dihafalkan dapat 
berdampak positif pada peningkatan hasil belajar IPS siswa. Model pembelajaran 

mind mapping (peta pikiran) merupakan salah satu model yang dapat membantu 
siswa dalam mengingat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran mind mapping terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pelajaran IPS materi permasalahan sosial di daerah setempat. Bentuk penelitian ini 
yaitu eksperimen. Penelitian dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 02 Paduraksa 

sebagai kelas eksperimen dan di kelas IV SD Negeri 04 Paduraksa sebagai kelas 
kontrol. Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel jenuh, karena seluruh 
anggota populasi dalam penelitian menjadi anggota sampel. Jumlah sampel pada 

saat penelitian di kelas IV SD Negeri 02 dan 04 Paduraksa adalah 55 siswa. 
Desain penelitian yang digunakan yaitu perbandingan  grup statis. Metodologi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode korelasi pearson product 
moment untuk uji validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas. Metode 
Lilliefors digunakan untuk menguji normalitas data serta metode independent 

sample t-test untuk mengetahui uji homogenitas dan uji t (pengujian hipotesis). 
Semua penghitungan tersebut diolah dengan bantuan SPSS versi 17.  

Setelah dilakukan penelitian, nilai hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dibandingkan, kemudian dianalisis. Dalam penelitian juga dilakukan 
pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran mind mapping. Setelah dilakukan pengamatan aktivitas, diperoleh 
rata-rata nilai aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen sebesar 71,13. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori baik. Aktivitas belajar yang baik tentu 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Perbandingan nilai hasil belajar 
kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 69,68 dan 60,00. Setelah dianalisis 

secara statistik menggunakan program SPSS versi 17, diperoleh hasil thitung = 
2,042 dan signifikansi = 0,046. Harga ttabel dengan dk 53 dan α 0,05= 2,006. 

Karena thitung > ttabel  serta signifikansi 0,046 < 0,05, maka terdapat perbedaan hasil 
belajar siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran peta pikiran dan 
yang tidak. 
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Mengacu pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran mind mapping mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. 
Dengan demikian model pembelajaran mind mapping berpengaruh efektif dan 
signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS materi 

permasalahan sosial di daerah setempat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengacu pada tujuan dan fungsi pendidikan nasional dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi 

siswa 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 (Munib dkk. 

2006: 142). Berarti hasil akhir dari pembelajaran yaitu berupa kemampuan 

siswa yang mencakup semua bidang dari mulai keagamaan, kesehatan, 

pengetahuan, politik, nasionalisme, dan kepribadian.  

Tujuan nasional di atas dapat dikembangkan lagi dalam pembelajaran 

menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan tersebut menjadi lebih spesifik 

serta mengacu pada tujuan pendidikan nasional seperti disebutkan dalam 

Undang-Undang. Tujuan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, 

dicapai melalui pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pelajaran 

agama berarti bertujuan membentuk siswa bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, pelajaran olahraga bertujuan agar siswa sehat atau tahu tentang 

kesehatan. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bertujuan agar siswa menjadi 

pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang demokratis. 
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Pencapaian tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak hal seperti sarana 

dan prasarana, guru, media dan metode, serta kondisi lingkungan tempat 

sekolah tersebut berada. Semua hal tersebut harus terpenuhi dengan baik agar 

pencapaian tujuan dapat optimal.  

Keadaan sekolah merupakan salah satu faktor penting penunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan 

pendidikan nasional. Keadaan sekolah meliputi sarana dan prasarana yang 

berupa ruang kelas, bangku, meja, media pembelajaran, alat peraga, dan buku 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung yang lengkap di sekolah pasti 

berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Sebaliknya, 

jika sarana dan prasarana pendukung di sekolah kurang, maka pencapaian 

tujuan pembelajaran menjadi kurang optimal.  

Sekolah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar 

Negeri 02 Paduraksa yang beralamat di jalan Kertayuda No. 1 Kelurahan 

Paduraksa dan Sekolah Dasar Negeri 04 Paduraksa yang beralamat di jalan 

Kertayuda No. 2, bersebelahan dengan Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa. 

Akreditasi kedua sekolah tersebut sama yaitu B, Sekolah Dasar Negeri 02 

Paduraksa mendapat akreditasi pada bulan Januari 2007, sedangkan Sekolah 

Dasar Negeri 04 Paduraksa mendapat akreditasi pada bulan Desember 2007. 

Karena hal itulah, maka kedua sekolah tersebut dipilih menjadi tempat 

penelitian. Selain itu, sarana dan prasarana kedua sekolah hampir sama dan 

bisa dikatakan cukup lengkap, karena ada beberapa media atau alat peraga 
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yang dapat digunakan guru untuk membantu menyampaikan materi pelajaran. 

Tersedianya media mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya.  

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Tugas utama guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan 

melatih pada dasarnya sama, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa. 

Mendidik cenderung mengarah kepada sikap, mengajar lebih menekankan 

pengetahuan, membimbing berarti membantu mengatasi permasalahan siswa, 

mengarahkan berarti menunjukkan sesuatu yang baik kepada siswa sesuai 

bakatnya, melatih lebih spesifik pada keterampilan siswa. Mengajar 

merupakan kata yang sering digunakan masyarakat umum. Kata mengajar 

yang sering disebutkan masyarakat itu diartikan luas karena sudah mencakup 

melatih, mengarahkan, mendidik, membimbing bahkan mengajar itu sendiri.  

Subiyanto (Trianto 2009: 17) mengemukakan bahwa mengajar pada 

hakikatnya adalah tidak lebih dari sekedar menolong para siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ide, dan apresiasi yang 

menjurus kepada tingkah laku dan pertumbuhan siswa. Mengajar berarti tidak 

hanya sekedar pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswa, guru juga 

dituntut untuk melatih keterampilan siswa dalam berbagai bidang, serta 

mendidik siswa agar mempunyai sikap yang baik. Membimbing dapat 
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diartikan membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan belajar dan 

mengarahkan siswa sesuai bakat yang dimiliki. Cara guru mengajar sangat 

mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Pencapaian tujuan 

pembelajaran akan optimal, jika guru menggunakan buku yang sesuai materi, 

media yang tepat, serta metode atau model pembelajaran yang tepat. 

Materi yang diajarkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru harus menggunakan buku yang materinya sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Untuk menambah sumber belajar agar bervariasi dan 

luas, guru dapat menggunakan lebih dari satu buku sebagai panduan dalam 

mengajar. Guru Sekolah Dasar Negeri 02 dan 04 Paduraksa sudah 

menggunakan lebih dari satu buku sebagai panduan. Adakalanya sebuah buku 

membahas tentang beberapa bab sangat lengkap tetapi pada bab yang lain 

kurang lengkap. Penggunaan buku yang banyak akan saling melengkapi 

kekurangan satu buku dengan buku yang lain, sehingga pembelajaran menjadi 

optimal. 

Dalam proses belajar mengajar, banyak cara yang digunakan guru dalam 

menyampaikan pelajaran kepada siswa. Banyak pula istilah yang dipakai 

untuk  menyatakan cara guru menyampaikan pelajaran kepada siswa, banyak 

yang menyebutnya sebagai metode atau model pembelajaran. Pemakaian 

model-model pembelajaran tersebut mempunyai tujuan agar hasil 

pembelajaran menjadi optimal. Sebelum memilih sebuah model pembelajaran, 

guru harus mengetahui bagaimana cara penggunaan model tersebut. Selain itu, 

model yang digunakan harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran 
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yang hendak dicapai serta ketersediaan alat untuk melaksanakan model 

pembelajaran yang dipilih. Ketidaktahuan guru tentang penggunaan model, 

tidak sesuainya model dengan materi dan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai serta keterbatasan alat dapat berdampak negatif pada hasil 

pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang diharapkan dapat 

membuat siswa termotivasi, kreatif dalam pembelajaran, mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal, justru membuat siswa menjadi tidak 

bersemangat dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal.  

Peningkatan yang diharapkan dari perubahan model atau metode yang 

sebelumnya digunakan seperti ceramah menjadi tidak berhasil.  

Setiap model pembelajaran tentu saja memiliki kekurangan dan 

kelebihan (Ginanto 2011). Tidak ada model yang mutlak tepat digunakan 

dalam sebuah proses pembelajaran. Hal ini, dikarenakan keefektifan model 

pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut di 

antaranya kondisi kelas, karakteristik siswa, dan ketersediaan alat yang 

berbeda-beda di setiap sekolah, karakteristik mata pelajaran yang dipilih serta 

faktor dari kemampuan guru yang menggunakan model pembela jaran. Guru 

harus bijak dalam menggunakan sebuah model pembelajaran agar 

pembelajaran dapat optimal. Guru juga perlu mengikuti perkembangan baik 

dari teknologi maupun sesuatu hal yang sedang marak digemari masyarakat, 

sehingga apa yang disampaikan tidak membosankan karena aktual.  

Dewasa ini, banyak masalah sosial yang terjadi di daerah-daerah di  

Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui melalui berita-berita di media koran, 
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majalah, televisi, dan radio. Banyak sekali berita tentang pencurian, tawuran 

antar warga, dan lain- lain. Berita tersebut tidak hanya dilihat oleh orang tua, 

anak-anak juga secara tidak langsung tahu tentang hal tersebut, terlebih lagi 

jika orang tua memperoleh informasinya dari televisi. Anak-anak dapat 

melihat secara jelas di televisi tentang permasalahan sosial yang terjadi seperti 

yang dilihat orang tuanya. Dari tontonan tersebut tentu saja diharapkan anak-

anak tidak meniru hal-hal yang buruk. Orang tua harus membimbing anaknya 

agar mengambil manfaat dari apa yang dilihat di televisi.  

Bimbingan guru di sekolah sangat penting, sebab bisa saja anak-anak 

meniru apa yang dilihatnya di televisi saat tidak dirumah tapi di sekolah. 

Dalam pendidikan di sekolah dasar, diajarkan juga tentang masalah-masalah 

sosial yang ada di daerah sekitar tempat tinggal siswa, seperti kenakalan 

remaja dan sampah. Dari pelajaran tersebut siswa diarahkan agar tidak 

melakukan tindakan yang dapat menyebabkan masalah sosial. Materi 

permasalahan sosial termasuk ke dalam pelajaran IPS yang terkait dengan 

bidang sosiologi. 

Sosiologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

mengkaji tentang manusia dan hubungannya dengan manusia yang lain. 

Manusia lain di sini, tidak berarti satu orang saja, tetapi bisa 2, 3, atau lebih 

yang kita biasa menyebutnya masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendirian 

karena manusia saling membutuhkan. Oleh sebab itulah, manusia disebut 

sebagai makhluk sosial.  Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia 

berinteraksi dengan manusia yang lain, proses pemenuhan kebutuhan yang 



7 

 

 

dilakukan antar manusia ini seringkali tidak sesuai harapan dari salah satu 

pihak. Kejadian ini sering memicu permasalahan antar manusia, misalnya 

seorang pengangguran melakukan pencurian agar memperoleh uang  untuk 

membeli makanan. Masalah tersebut merupakan kajian dari IPS, khususnya 

Sosiologi dan Ekonomi. Ekonomi menyangkut kebutuhan pangan, sandang, 

dan papan. Sementara, Sosiologi menyangkut hubungan atau interaksi yang 

terjadi antar manusia di dalam masyarakat.  

Dalam SK dan KD pembelajaran IPS bertujuan untuk mengenal konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 

memiliki kemampuan dasar  untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Setelah belajar IPS, siswa diharapkan dapat bertindak seperti tujuan-

tujuan yang disebutkan di atas. 

Cukup banyak materi IPS yang diajarkan di SD mulai dari bidang 

Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi dari kelas I sampai kelas VI. Di 

kelas IV semester 2 terdapat materi “permasalahan sosial di daerah setempat” 

misalnya masalah kenakalan remaja dan sampah. Pelaksanaan pembelajaran 

materi ini perlu dilakukan dengan kreatif agar siswa tidak bosan, guru tidak 

boleh mengajarkannya hanya dengan ceramah. Guru dapat menggunakan 

media yang mendukung seperti televisi atau gambar, agar siswa dapat melihat 
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materi yang diajarkan secara nyata, guru juga bisa menggunakan model 

pembelajaran tertentu dalam menyampaikan materi permasalahan sosial di 

daerah setempat yang ada di kelas IV. Penggunaan media ataupun model 

pembelajaran yang tidak seperti biasanya akan membuat siswa lebih 

termotivasi belajar, karena tidak jenuh dengan transfer ilmu pengetahuan 

melalui ceramah. 

Model pembelajaran yang baik digunakan guru adalah model 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian, memotivasi, mengaktifkan, dan 

mengembangkan kemampuan siswa. Guru dapat menggunakan model 

pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran, sebab model ini dapat 

mengaktifkan siswa dan menguatkan daya ingat siswa.  

Herdian (2009) menegaskan bahwa model pembelajaran mind mapping 

merupakan model pembelajaran menyusun catatan demi membantu siswa 

menggunakan seluruh potensi agar optimal. Model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan daya ingat siswa. Mind mapping bisa disebut sebuah peta rute 

yang digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun fakta dan pikiran 

sedemikian rupa sehingga cara kerja otak kita yang alami akan dilibatkan 

sejak awal yang dapat mengingat informasi menjadi lebih mudah dan bisa 

diandalkan daripada menggunakan teknik catatan biasa. Model pembelajaran 

mind mapping mengharuskan guru untuk dapat membuat sebuah peta pikiran 

dari materi yang diajarkan. Peta pikiran yang dibuat guru harus menarik 

perhatian siswa sekaligus mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

diberikan. Peta pikiran yang dibuat dengan gambar yang menarik dan 
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menggunakan tulisan yang berwarna-warni dapat mempermudah siswa 

memahami serta mengingat kembali materi pelajaran. Dengan ingatan yang 

baik diharapkan siswa tidak hanya mengingat pelajaran yang disaampaikan 

guru, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum Tingkat Satuan Penidikan (KTSP) sebagai hasil 

pembaruan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 
menghendaki, bahwa suatu pembelajaran pada dasarnya tidak 

hanya mempelajari tentang konsep, teori, dan fakta, tetapi juga 
aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, materi 
pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang 

bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi 
yang kompleks yang memerlukan analisis dan aplikasi (Trianto 

2009: 8).  
 
Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa hafalan dan pemahaman 

merupakan tahap awal untuk bertolak menuju analisis dan aplikasi. 

Pembelajaran IPS yang cenderung pada hafalan dan pemahaman tentang teori-

teori lebih lanjut juga harus ditingkatkan pada analisis, aplikasi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Cara guru menyampaikan materi merupakan faktor yang paling 

mempengaruhi keefektifan pembelajaran. Ketidaktepatan cara mengajar, baik 

itu dari model pembelajaran, media, maupun teknik guru menyampaikan 

materi pelajaran, akan membuat hasil belajar dan pencapaian tujuan 

pembelajaran tidak optimal. Guru dalam menyampaikan pelajaran IPS masih 

sering menggunakan metode konvensional. Penggunaan metode konvensional 

misalnya ceramah, membuat siswa kurang tertarik dan cepat merasa bosan. 

Karena hal tersebut, pencapaian tujuan pembelajaran menjadi tidak optimal.  
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Siswa yang sudah bosan karena guru hanya meyampaikan materi dengan 

ceramah, menjadi tidak memperhatikan guru yang sedang menyampaikan 

materi. Siswa mencari kesibukan sendiri seperti bermain alat tulis atau 

berbicara dengan teman sebelahnya. Siswa dapat lebih fokus kepada materi 

yang disampaikan guru, jika guru dapat menciptakan pembelajaran yang 

menarik atau paling tidak bervariasi, sehingga siswa tidak mudah merasa 

bosan. Dari banyaknya model, metode, dan media, guru dapat memilih satu 

model, metode, dan media untuk digunakan dalam pembelajaran, yang sudah 

disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membuat 

siswa menjadi tertarik terhadap materi yang disampaikan guru. Dari sekian 

banyak model pembelajaran yang ada, guru dapat mencoba menggunakan 

model pembelajaran mind mapping yang dapat meningkatkan daya ingat 

siswa. Daya ingat yang semakin meningkat pasti dapat meningkatkan pula 

hasil belajar siswa. Model pembelajaran ini perlu dicoba dalam pembelajaran 

ilmu pengetahuan sosial (IPS) karena pembelajaran IPS cenderung pada 

ingatan dan banyak penjelasan tentang teori-teori. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapatlah dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: 



11 

 

 

1. Bagaimanakah keefektifan pembelajaran IPS tentang materi mengenal 

permasalahan sosial di daerah setempat dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar IPS siswa tentang materi mengenal 

permasalahan sosial di daerah setempat dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping ? 

Dari identifikasi masalah dan rumusan masalah kita dapat melihat bahwa 

pemecahan masalah pada permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPS 

dapat diselesaikan melalui penggunaan model pembelajaran mind mapping. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini tentang aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Paduraksa dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping sebagai kelas eksperimen dan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 04 Paduraksa dengan menggunakan metode ceramah pada 

pelajaran IPS materi permasalahan sosial di daerah setempat sebagai kelas 

kontrol atau pembanding. 

 

E. Penegasan Istilah 

Kesalahan penafsiran sering terjadi dalam berbagai penelitian, terutama 

penafsiran judul penelitian. Untuk menghindari kesalahan penafsiran judul 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan penegasan istilah tentang judul penelitian 
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dan model penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. 

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai sebuah studi 
yang objektif, sistematis dan terkontrol untuk memprediksi atau 

mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk 
menyelidiki hubungan sebab-akibat, dengan cara mengekspos 
satu atau lebih kelompok eksperimen dan satu atau lebih kondisi 

eksperimen. Hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih 
kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Danim (2002) 

dalam Aries (2008) 
 

Dikaitkan dengan judul keefektifan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar maka penelitian ini 

mengarah pada pengujian apakah model pembelajaran mind mapping efektif 

atau tidak dalam pembelajaran, yang dilihat dari aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yaitu kelas IV SD Negeri 02 

Paduraksa yang mendapat perlakuan dengan model pembelajaran mind 

mapping dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol yang 

tidak mendapat perlakuan yaitu kelas IV SD Negeri 04 Paduraksa.  

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan 

model pembelajaran mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa SD Negeri 02 Paduraksa kelas IV pada materi permasalahan sosial 

di daerah setempat. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perubahan hasil belajar IPS siswa baik yang melalui 

model pembelajaran mind mapping dan yang bukan mind mapping. 

b. Mengetahui aktivitas belajar IPS siswa di kelas dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatnya aktivitas dan kreativitas siswa. 

b. Meningkatnya motivasi belajar siswa. 

c. Memudahkan mempelajari IPS dengan model yang bervariasi.  

2. Bagi Guru 

a. Bertambahnya pengetahuan tentang model pembelajaran mind 

mapping. 

b. Memotivasi guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

3. Bagi Sekolah 

a. Menunjukkan eksistensi sekolah kepada masyarakat. 

b. Sebagai acuan dalam pembelajaran IPS di sekolah.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian Dhida Dwi Kurniawati pada tahun 2010 yang berjudul 

“Pengaruh metode mind mapping dan keaktifan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar ilmu pengetahuan sosial pada siswa kelas VIII SMA Muhammadiyah 5 

Surakarta tahun pelajaran 2010”, menunjukkan bahwa prestasi belajar 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran mind mapping dan aktivitas siswa. 

Metode pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa, terbukti nilai thitung > ttabel yaitu 3,642 > 2,01. Keaktifan belajar siswa 

berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS siswa, terbukti nilai thitung > ttabel 

yaitu 7,544 > 2,01. Presentase pengaruh metode pembelajaran mind mapping 

dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMA 

Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2010 sebesar 69,8%.  

Pada tahun 2008 Istihana mengadakan penelitian dengan judul 

“Pembelajaran proses pembentukan tanah dan struktur bumi dengan peta 

pikiran (mind map) untuk melatih berpikir kreatif siswa di SD Negeri 

Denasari Wetan 2 Batang tahun 2007/2008”, menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan peta pikiran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hasil belajar yang meningkat tidak hanya aspek kognitif saja, 

tetapi juga aspek afektif dan psikomotor.  
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Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

mind mapping berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengembangkan 

penelitan dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

mind mapping. Penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian berikutnya 

yang menggunakan model pembelajaran mind mapping pastilah dapat saling 

melengkapi. Oleh karena itu, penelitian di atas, menjadi pelengkap penelitian 

ini, begitu pula sebaliknya 

 

B. Landasan Teori 

1. Pendidikan 

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 tahun 2003, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. (Munib dkk. 2006: 33). 

Dari Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tersebut, terlihat jelas 

bahwa pendidikan berarti sangat luas karena pendidikan mencakup belajar, 

proses pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Pendidikan dilakukan 

dengan kesadaran, sebab setiap orang pasti ingin berubah menjadi lebih 

baik. Orang yang ingin berubah menjadi lebih baik itu, pasti sadar bahwa 
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perubahan menjadi lebih baik harus dengan belajar. Belajar merupakan 

bagian dari pendidikan. Jadi, jelas bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dari manusia untuk berubah menjadi lebih baik.  

Setelah mengetahui pengertian pendidikan perlu diketahui juga 

tujuan dari pendidikan, terutama pendidikan nasional. Tujuan pendidikan 

nasional menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003  yaitu: 

mengembangkan potensi siswa 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. (Munib dkk. 2006: 142) 

Semua yang dilakukan dalam pendidikan yaitu untuk mencapai 

tujuan di atas. Jadi, setiap orang yang terlibat di dalam pendidikan harus 

berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Guru harus semangat dalam 

mengajar dan melakukan inovasi dalam pembelajaran. Siswa harus rajin 

belajar dan memahami apa yang disampaikan guru. Masyarakat umum 

juga dapat membantu misalnya dengan bekerjasama dengan pihak sekolah 

untuk mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang berhubungan dengan 

pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.  Kegiatan tersebut 

seperti melaksanakan jam belajar masyarakat pada pukul 19.00-21.00. 

2. Belajar, Pembelajaran, Mengajar, dan Hasil Belajar 

Pengertian belajar menurut Gagne dan Berliner (1983) dalam Anni 

dkk. (2006: 2) adalah proses di mana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. 
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Anni dkk. (2006: 3) mengemukakan pengertian belajar sebagai 

berikut:  

a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku.  

b. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

c. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada 

perubahan tingkah laku belum tentu seseorang tidak belajar. Mungkin saja 

orang tersebut belajar tetapi apa yang dia pelajari tidak dapat diterimanya 

dengan baik, bahkan bisa saja ditolak. Setiap pembelajaran yang dilakukan 

tentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran bisa tercapai, bisa 

sebagian saja yang tercapai, bahkan bisa juga gagal tidak ada yang 

tercapai. Jadi belajar merupakan proses menuju perubahan perilaku yang 

diperoleh dari pengalaman, bukan sekedar hasilnya saja.  

Belajar sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Pembelajaran 

menurut Briggs, seperti yang dikutip Sugandi (2005: 9-10) adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa, 

sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi 

berikutnya dengan lingkungan. Berdasarkan pendapat Briggs tersebut, 

seperangkat peristiwa dapat diartikan interaksi antara si belajar dengan 

pengajar dan apa yang dipelajari. Apa yang terjadi dalam proses interaksi 

tersebut, mempengaruhi si belajar dan hasil belajar. Pengaruh tersebut 

dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif 

dapat membantu si belajar mencapai tujuan pembelajaran (hasil belajar), 
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sementara pengaruh negatif adalah pengaruh yang dapat mengganggu si 

belajar mencapai tujuan pembelajaran.  

Subiyanto (Trianto 2009:  17) berpendapat bahwa mengajar pada 

hakikatnya adalah tidak lebih dari sekedar menolong para siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ide, dan apresiasi 

yang menjurus kepada tingkah laku dan pertumbuhan siswa. Mengajar 

mengarah kepada tingkah laku dan pertumbuhan siswa, dapat diartikan 

bahwa tujuan dari mengajar adalah dapat mengubah siswa. Perubahan 

tersebut tidak hanya dalam tingkah laku, tetapi pada semua hal, sesuai 

dengan apa yang diajarkan guru atau dipelajari siswa. Perubahan yang 

terjadi itu dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pembelajaran atau 

hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk. 2006: 5). 

Perubahan perilaku yang terjadi tentu saja sesuai dengan yang telah 

diperoleh dari apa yang telah dipelajari. Apabila pembelajar mempelajari 

pengetahuan tentang ilmu pengetahuan sosial maka yang diperoleh adalah 

pengetahuan tentang konsep ilmu pengetahuan sosial.  

Perubahan perilaku yang harus dicapai seorang pembelajar 

merupakan tujuan pembelajaran. Gerlach dan Ely (1980) dalam Anni dkk., 

(2006: 5) menyatakan tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang 

perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang 
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menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Perubahan yang terjadi pada 

perilaku seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut telah belajar.  

Dalam setiap pembelajaran guru tentu mempunyai patokan apa yang 

harus dicapai siswa dari pembelajaran yang disampaikannya. Patokan 

tersebut sudah ada dalam indikator pembelajaran dan dikembangkan 

sendiri oleh guru dalam tujuan khusus pembelajaran yang ada dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran 

tersebut, guru tidak dapat seenaknya sendiri dalam mengajar. Guru harus 

menuntun siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

3. Teori Skema 

Menurut teori skema, pengetahuan itu disimpan dalam suatu paket 

informasi, atau skema, yang terdiri dari konstruksi mental gagasan kita. 

Skema suatu objek, kejadian, atau ide terdiri dari suatu set atribut yang 

menjelaskan objek tersebut, maka dari itu membantu kita untuk mengenal 

objek, kejadian, atau ide itu. (Rumelhart 1980, dalam Jonassen dkk., 1993, 

yang dikutip oleh Suparno 1997: 54). Adanya skema mempermudah kita 

dalam mengenal, memahami, dan mengingat sebuah konsep ataupun ide. 

Seperti saat berkendara menuju suatu tempat tidak perlu menghafalkan 

berapa kilometer kita menempuh perjalanan, ada berapa rumah yang kita 

lewati, berapa belokan yang kita lewati. Untuk sampai tujuan kita hanya 

perlu mengingat tempat-tempat yang penting saja, misalnya di kantor 

polisi belok kanan sampai masjid kemudian belok ke kanan masuk gang.  
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4. Ingatan 

Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan 

mengeluarkan kembali informasi yang telah diterima seseorang 

(Coon:1983 dalam Soekamto dan Winataputra, 1997: 51). Ingatan terdiri 

dari tiga tahap yaitu, ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan 

jangka panjang. Ingatan sensorik adalah ingatan yang menyimpan apa 

yang dilihat dan apa yang didengar. Ingatan jangka pendek adalah lanjutan 

dari ingatan sensorik ingatan sensorik diteruskan menjadi ingatan jangka 

pendek setelah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Ingatan jangka 

panjang merupakan ingatan yang  terdiri dari informasi- informasi penting 

yang diteruskan dari ingatan jangka pendek, ingatan ini bersifat relatif 

permanen (Soekamto dan Winataputra 1997: 51-2) 

Ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang 

merupakan sebuah tingkatan ingatan seseorang. Sebuah kejadian, 

pengetahuan dapat diingat menjadi ingatan jangka panjang bila sering 

terjadi stimulus tentang hal tersebut. Misalnya pada anak-anak sekolah 

dasar, di sekolah guru menjelaskan pelajaran ekonomi tentang produksi, 

distribusi, dan konsumsi. Anak yang orang tuanya berprofesi sebagai 

pedagang, pastilah akan selalu ingat tentang apa yang diajarkan gurunya 

tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, karena pekerjaan orang tuanya 

berkaitan dengan pelajaran. Berbeda dengan anak yang orang tuanya 

bukan pedagang, dia tidak lebih baik dalam mengingat apa yang diajarkan 
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guru dibandingkan dengan anak yang orang tuanya berprofesi sebagai 

pedagang. 

5. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Menurut teori Piaget dalam Soewarso dan Widiarto 
(2007: 45-6) perkembangan manusia dibagi menjadi 4 
tahap yaitu: (1) Tahap sensori motorik (0-2 tahun), pada 

tahap ini siswa mempelajari seperti apa benda-benda 
melalui alat inderanya. Jika benda tersebut tidak dapat 

diraba, dilihat, atau tidak dapat ditangkap oleh inderanya, 
maka benda itu dianggap tidak ada. (2) Tahap pra 
operasional (2-7 tahun), pada tahap ini, siswa berangsur 

dapat memikirkan lebih dari satu benda pada satu saat, 
mulai mengenal lambang- lambang, penalaran dipengaruhi 

persepsi, pemakaian bahasa masih egosentrik, sehingga 
kemampuan memandang pendapat orang lain terbatasi. (3) 
Tahap operasional konkret (7-12 tahun), pada tahap ini 

siswa mampu memikirkan lebih dari satu benda pada saat 
bersamaan dan dapat memahami benda yang berbeda 

bentuknya mempunyai volum yang sama, pemikirannya 
masih terbatas mengenai benda yang konkret, dan akan 
kesulitan apabila menggeneralisasikan lebih dari itu. (4) 

Tahap operasi formal (12 tahun ke atas), pada tahap ini, 
siswa mampu memandang benda yang sebenarnya tidak 

ada tetapi merupakan abstraksi mental, siswa bertambah 
kemampuannya untuk berpikir secara rasional dan 
membentuk hipotesis. 

 

Anak sekolah dasar berada pada rentang usia 6-12 tahun yang 

termasuk dalam tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret 

seorang anak belum dapat berpikir abstrak (Soeparwoto dkk. 2006: 85). 

Siswa sekolah dasar masih belum dapat berpikir abstrak. Oleh karena itu, 

guru harus menggunakan bantuan media-media konkret untuk 

menyampaikan pelajaran. Jika benda yang sebenarnya tidak dapat 

ditunjukkan, guru dapat menggunakan benda tiruan yang dapat 

ditunjukkan kepada siswa. Guru juga dapat menunjukkan gambar benda 
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yang dibutuhkan untuk menyampaikan materi pelajaran, jika benda 

sebenarnya tidak ada. 

Menurut Bassett, Jacka, dan Logan (1983) dalam Sumantri dan 

Permana (1998: 12-3 ) karakteristik siswa sekolah dasar antara lain sebagai 

berikut: 

a. Secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan 

dunia sekitar yang mengelilingi dunia mereka sendiri.  

b. Senang bermain dan lebih suka bergembira.  

c. Biasanya tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi 

sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan 

menolak kegagalan. 

d. Suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi 

suatu situasi, dan mencobakan hal-hal baru. 

e. Belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang 

terjadi. 

f. Belajar dengan cara, bekerja, mengobservasi, berinisiatif, dan 

mengajar anak-anak lainnya. 

Pemahaman guru tentang karakteristik siswa sekolah dasar di atas 

akan sangat membantu dalam mengambil keputusan model pembelajaran 

dan media yang sebaiknya digunakan.  

6. Karakteristik IPS 

IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan dari sejumlah mata 

pelajaran sosial (Depdikbud RI dalam kurikulum 1975 yang dikutip 
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Sewarso dan Widiarto 2007: 1). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu- ilmu sosial seperti Sosiologi, Sejarah, 

Geografi, Ekonomi, Politik, Hukum, dan Budaya. Ilmu Pengetahuan 

Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner  dari aspek dan cabang-

cabang ilmu sosial. (Tim Pustaka Yustisia 2007: 336). Ilmu Pengetahuan  

Sosial (IPS) merupakan pelajaran yang unik, karena di dalam IPS terdapat 

bidang pelajaran sendiri namun antara bidang pelajaran tersebut seringkali 

ada keterhubungan. Dari keterhubungan tersebut, maka menjadi Ilmu 

Pengetahuan Sosial, ilmu yang mengkaji masalah manusia dan 

kegiatannya. 

Pembelajaran IPS cenderung mengarah pada teori-teori mengenai 

suatu hal, misalnya pengertian tentang laut dalam geografi, pengertian 

manusia sebagai makhluk sosial dalam sosiologi. Kecenderungan 

berikutnya dari pembelajaran IPS adalah hafalan. Sebagai contoh dalam 

pembelajaran sejarah, mengingat peristiwa sejarah mulai dari tokohnya, 

bahkan sampai tanggal kejadiannya. Pembelajaran IPS tidak hanya sekedar 

hafalan dan teori, namun IPS juga merupakan media pewarisan budaya. 

IPS juga mengajarkan cara berpikir yang menyeluruh. Dari sejarah, kita 

dapat berpikir untuk tidak meniru orang-orang yang gagal, tetapi meniru 

orang-orang yang sukses. 

Pada hakikatnya, IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. 

IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama sesamanya di lingkungan 
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sendiri, dengan tetangganya yang dekat sampai jauh. Bagaimana manusia 

bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan kajian atau bahan 

belajar IPS adalah keseluruhan tentang manusia dan dunianya (Soewarso 

dan Widiarto 2007: 5). Dari penjelasan tersebut, IPS berarti sangat luas 

karena semua yang berkaitan dengan manusia adalah kajian dari IPS. 

Termasuk masalah-masalah yang timbul dari kegiatan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya adalah kajian dari IPS.  

Berdasarkan tingkat perkembangannya, siswa sekolah 
dasar belum mampu memahami keluasan dan kedalaman 

masalah-masalah sosial secara utuh. Melalui pelajaran IPS 
mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah sosial. 
Mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-
tantangannya. Akhirnya, mereka diharapkan mampu 

bertindak secara rasional dalam memecahkan masalah-
masalah sosial yang dihadapinya. (Soewarso dan Widiarto 
2007: 4) 

 
 

Soewarso dan Widiarto (2007: 4-5) mengemukakan ada tiga rasional 

mempelajari IPS,  yaitu: 

a. Supaya siswa dapat mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau 

kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia serta lingkungannya 

menjadi lebih bermakna. 

b. Supaya siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah 

sosial secara rasional dan bertanggungjawab.  

c. Supaya siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di 

lingkungan sendiri dan antar manusia.  
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Tujuan pembelajaran IPS dikaitkan dengan undang-undang nomor 

20 tahun 2003 secara umum seperti yang dikemukakan Soewarso dan 

Widiarto (2007: 7) adalah sebagai berikut: (1) Dalam ranah kognitif, hal-

hal tentang manusia dan dunianya harus dinalar  supaya dapat dijadikan 

sebagai alat pengambilan keputusan rasional yang tepat. IPS bukan hafalan 

belaka, tetapi mendorong daya nalar yang kreatif. (2) Dalam ranah afektif, 

mengacu pada pendapat Preston dan Herman (1981) yang dikutip 

Soewarso dan Widiarto (2007: 7) perolehan pengetahuan dan pemahaman 

dapat mendorong tindakan yang berdasarkan nalar, sehingga dapat 

dijadikan alat berkiprah dengan tepat dalam hidup. (3) Pada ranah 

psikomotor, pelajaran IPS sangat luas. Menurut Soewarso dan Widiarto 

(2007: 13-4) ada tiga keterampilan dalam IPS yaitu: keterampilan 

memperoleh informasi, keterampilan yang berhubungan dengan 

pengorganisasian dan penggunaan informasi, serta keterampilan dalam 

hubungan interpersonal dan partisipasi sosial.  

Semua tujuan di atas, mengacu pada tiga ranah yang harus d ipenuhi 

dalam pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya 

saling berkaitan, sebagai contoh, seorang siswa tidak akan dapat terampil 

dalam pelajaran IPS jika dia tidak tahu IPS dan belum mampu bersikap 

seperti yang diharapkan dalam IPS. 

Tujuan di atas merupakan penjabaran dari tujuan IPS yang terdapat 

dari SK dan KD IPS. Tujuan pembelajaran IPS dalam SK dan KD (BSNP 

2006: 1) adalah sebagai berikut: 
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a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial serta 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. 

Dari empat tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS bertujuan agar siswa dapat berperan di dalam lingkungan 

masyarakatnya. Peran yang dilakukan adalah perilaku positif, bukan 

perilaku yang menimbulkan masalah, melainkan memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan yang ruang lingkupnya tidak hanya lokal, melainkan 

nasional, bahkan global. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik simpulan tentang karakteristik IPS, 

seperti yang dikemukakan oleh Barth dan Shermis (1980) dalam Soewarso 

dan Widiarto (2007: 3) yaitu: 

a. Materinya merupakan integrasi dari Sejarah, Sosiologi, Geografi, 

Antropologi, Ekonomi, Politik, dan Psiko Sosial. 
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b. Yang dikaji adalah manusia tentang: pengetahuan, pengolahan 

informasi, telaah nilai dan keyakinan, serta partisipasi aktif dalam 

kehidupan. 

Mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. (BSNP 2006: 1)  

7. Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model pembelajaran 

Strategi pembelajaran diartikan sebagai pendekatan dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan komponen urutan 

kegiatan, cara mengorganisasikan materi dan siswa, peralatan dan bahan 

serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. (PAU 

DIKTI, 2001 dalam Sugandi dkk. 2005: 100-1) 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sudrajat 2008). Yang termasuk 

dalam metode misalnya ceramah, diskusi, inkuiri, demonstrasi, simulasi, 

dan sebagainya. 

Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru secara spesifik 

dalam mengimplementasikan suatu metode. Misalnya teknik mengajarkan 

diskusi di kelas yang aktif dan kelas yang pasif tentu berbeda, perbedaan 

cara diskusi inilah yang disebut dengan teknik. Taktik pembelajaran 

adalah gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik 
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pembelajaran tertentu yang sifatnya individual (Sudrajat 2008). Misalnya 

dua orang guru mengajar kelas yang sama dan metode yang sama 

(ceramah) tetapi cara penyampaiannya pasti berbeda. Guru yang satu 

karena suka dengan humor pasti dalam pembelajarannya akan sering 

diselingi dengan humor, sementara yang satu karena dia suka bercerita, 

maka dalam pembelajarannya dia mendongeng untuk siswanya.  

Model pembelajaran menurut Joice dan Weil, seperti yang dikutip 

Sugandi (2005: 103) diartikan sebagai suatu rencana pola yang digunakan 

dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi 

petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pembelajaran ataupun 

setting lainnya. Suatu pola berarti model mengajar.  Dalam 

pengembangannya di kelas, membutuhkan unsur metode, teknik-teknik 

mengajar, dan media sebagai penunjang. Sudrajat (2008) menyatakan 

bahwa model pembelajaran adalah kesatuan dari metode, teknik, dan 

taktik. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang 

disajikan secara khas oleh guru yang menggambarkan pembelajaran dari 

awal sampai akhir. 

8. Model Pembelajaran Mind Mapping 

Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke 

dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Mind map adalah 

cara mencatat kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-

pikiran kita (Buzan 2010: 4). Melalui model pembelajaran mind mapping, 

siswa diajak untuk membuat peta pikiran tentang materi pelajaran yang 
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dibahas. Melalui peta pikiran tersebut, siswa dapat lebih mudah dalam 

mengingat materi pelajaran yang disampaikan guru.  

Semua mind map mempunyai kesamaan. Semuanya 
menggunakan warna, semuanya memiliki struktur alami yang 

memancar dari pusat. Semuanya menggunakan garis 
lengkung, simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan satu 
rangkaian aturan yang sederhana, mendasar, alami, dan 

sesuai dengan cara kerja otak. Dengan mind map, daftar 
informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram 

warna-warni, sangat teratur, dan mudah diingat yang bekerja 
selaras dengan cara kerja alami otak dalam melakukan 
berbagai hal. (Buzan 2010: 5) 

 

Peta pikiran sangat menarik untuk siswa, karena peta pikiran 

menggunakan warna yang dapat menarik perhatian siswa. Warna juga 

dapat memfokuskan siswa pada materi yang sedang dibahas dan 

mempermudah untuk mengingatnya. 

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

konsep). Mind map menggambarkan satu asosiasi, sementara concept map 

menggambarkan satu arti hubungan di antara konsep serta 

menggambarkan tingkat dan kualitas pemahaman si pembuat tentang topik 

(Munthe 2009: 16). Peta pikiran (mind map) menggambarkan asosiasi, 

berarti lebih menjelaskan tentang hubungan keseluruhan bagian-bagian 

yang ada dalam peta pikiran yang dibuat. Sementara peta konsep 

menjelaskan hubungan beberapa konsep yang saling terkait saja dan peta 

konsep dapat menunjukkan pemahaman si pembuat peta konsep tersebut. 

Berikut adalah gambar perbedaan peta pikiran (mind map) dengan 

peta konsep (concept map) 
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Gambar 2.1 Contoh Peta Pikiran (Mind Map)  

Sumber: Buzan 2010: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Peta Konsep (Concept Map) 

Transportasi 
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Air 
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bus truk mobil 
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a. Langkah- langkah Membuat Peta Pikiran 

Anton dalam Ginanto (2011) mengemukakan langkah- langkah 

pembuatan peta pikiran adalah sebagai berikut: 

1) Pastikan tema utama berada di tengah-tengah, misalnya tulis tema 

utama liburan. 

2) Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang berkaitan 

dengan tema utama. Tulis tema turunan yang berkaitan dengan tema 

liburan, misalnya tempat anggaran, persiapan, pakaian, pemesanan, 

jenis liburan, dan perlengkapan. 

3) Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, 

atau simbol. Hubungkan tema-tema yang berkaitan dengan garis, 

warna, atau simbol, misalnya garis dari liburan ke jenis, dari jenis 

menuju berkelana, dalam negeri, luar negeri, dan kegiatan.  

4) Gunakan huruf besar dalam penulisan agar lebih jelas dan menarik.  

5) Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit, 

pembuatan dilakukan di kertas yang dibuat horisontal, jangan diedit 

karena dapat mengetahui pikiran kita secara alami.  

6) Sisakan ruangan untuk penambahan tema, pik iran yang alami 

seringkali setelah kita selesai membuat peta pikiran tiba-tiba muncul 

ide baru lagi. Ruang  kosong ini berfungsi untuk menempatkan ide 

yang tiba-tiba muncul. 
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b. Langkah- langkah Pembelajaran dengan Model Mind Mapping 

Langkah- langkah model pembelajaran mind mapping dalam 

sudrajat (2008) yaitu: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Guru 

mengemukakan bahwa kompetensi yang akan dicapai adalah 

tentang permasalahan sosial yang ada di daerah setempat.  

2) Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi 

oleh siswa, dan sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif 

jawaban. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat mind 

map tentang permasalahan sosial.  

3) Membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Guru 

membentuk kelompok untuk tugas membuat peta pikiran, setiap 

kelompok anggotanya dua. 

4) Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil 

diskusi. Tiap kelompok membuat peta pikiran tentang permasalahan 

sosial dan mencatat hal-hal yang penting dari peta pikiran yang 

dibuat. 

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

diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

sesuai kebutuhan. Tiap kelompok menunjukkan hasil peta pikiran 

yang telah dibuat dan menjelaskan kepada teman sekelasnya. 
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6) Dari data-data di papan tulis, siswa diminta membuat simpulan atau 

guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan guru.  

Setelah semua atau beberapa kelompok maju, guru memberi 

perbandingan dengan peta pikiran yang dibuat guru.  

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Kelebihan dari model pembelajaran mind mapping menurut 

Sugiarto (2004: 76) yang dikutip Herdian (2008) di antaranya yaitu 

dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul di 

kepala, proses menggambar diagram dapat memunculkan ide- ide lain, 

diagram yang terbentuk dapat menjadi panduan untuk menulis.  

Kelemahan model pembelajaran mind mapping yaitu: peta pikiran 

siswa bervariasi, sehingga guru akan kesulitan dalam memeriksa peta 

pikiran siswa. Selain itu, model pembelajaran mind mapping 

membutuhkan banyak pensil warna untuk membuat peta pikiran, 

sehingga sedikit merepotkan bagi siswa membawa banyak pensil 

warna, bisa dikatakan kurang praktis.  

Setelah mengetahui beberapa manfaat model pembelajaran mind 

mapping, guru perlu mencoba model pembelajaran mind mapping 

dalam pembelajaran IPS materi permasalahan sosial di daerahnya. 

Penggunaan model pembelajaran mind mapping diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  
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C. Kerangka Berpikir 

Pelajaran IPS yang cenderung mengajak siswa untuk menghafal, hal ini 

dapat membuat anak-anak menjadi malas. Banyak sekali model pembelajaran 

yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan IPS yang cenderung hafalan 

menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Model pembelajaran yang 

digunakan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga harus dapat membuat siswa 

lebih paham tentang materi yang diajarkan. Siswa lebih cepat memahami 

materi yang diajarkan, pemahamannya lebih optimal, dan bertahan lama dalam 

ingatan siswa. 

Model-model pembelajaran konvensional masih banyak digunakan guru, 

misalnya ceramah, tanya jawab, dan penugasan, hal ini yang menyebabkan 

siswa menjadi bosan. Model pembelajaran konvensional kurang 

mengoptimalkan kemampuan siswa karena berpusat kepada guru. Siswa harus 

diajak lebih aktif dalam pembelajaran agar kemampuan siswa menjadi lebih 

optimal. Siswa mempunyai otak yang terdiri dari beberapa bagian, otak kiri 

dan otak kanan. Otak kiri bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan kata, 

angka, dan daftar, sedangkan otak kanan bekerja untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan kesadaran, warna, imajinasi, dan keindahan. Kemampuan otak kiri dan 

kanan harus dapat dioptimalkan oleh guru. Pengoptimalan ini dapat dilakukan 

melalui penggunaan model pembelajaran.  

Dari banyaknya model pembelajaran yang ada, mind mapping adalah 

salah satu model yang efektif dalam pembelajaran. Model pembelajaran mind 

mapping merupakan teknik penyusunan catatan yang kreatif. Cara belajar 
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siswa juga menjadi mudah karena menggunakan kata-kata kunci, berawal dari 

topik utama kemudian bergerak menuju pandangannya di luar topik utama. 

Apalagi, jika peta pikiran dibuat dengan menggunakan warna yang bervariasi, 

selain dapat menarik perhatian, warna juga dapat meningkatkan ingatan. 

Pembelajaran di sekolah dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping sangat membantu siswa dalam memahami sebuah konsep atau 

materi. Tidak perlu mencatat terlalu banyak yang kemudian siswa malas untuk 

membacanya lagi. Otak kiri dan otak kanan dapat bekerja bersamaan jika 

menggunakan mind mapping. Karena dalam peta pikiran, dipadukan antara 

kata, angka, daftar dengan warna, imajinasi, dan keindahan.  

Otak manusia yang terdiri dari otak kiri dan kanan akan bekerja secara 

optimal jika keduanya digunakan. Kinerja otak tidak akan optimal jika yang 

digunakan hanya satu saja, kedua otak kita harus digunakan agar kinerjanya 

optimal. Kinerja otak yang optimal akan berpengaruh positif terhadap 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran.  

Permasalahan pembelajaran IPS, khususnya cara guru menyampaikan 

pelajaran, dapat diatasi dengan penggunaan model pembelajaran yang 

bervariasi dan mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran mind mapping dapat dicoba guru untuk dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada gambar kerangka berpikir 

berikut ini: 
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Gambar 2.3 Alur Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis 

Rumusan hipotesis yang diajukan yaitu: 

Ho: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas yang 

menggunakan model pembelajaran mind mapping dan yang tidak. 

Ha: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan 

model pembelajaran mind mapping dan yang tidak. 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

MIND MAPPING 

Ceramah, Tanya 

Jawab, Penugasan 

Membosankan, 

Berpusat pada guru, 

Cenderung 

melibatkan otak kiri 

saja, Mencatat biasa 

HAS IL BELAJAR 

KURANG OPTIMAL 

Menarik, Berpusat 

pada siswa, 

Melibatkan otak 

kiri dan kanan, 

Mencatat hal-hal 

yang penting saja. 

PENINGKATAN 

HASIL BELAJAR 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

KONVENSIONAL 

Mencatat Kreatif 

MEMPERMUDAH 

MENGINGAT 
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Diajukan juga hipotesis tindakan sebagai berikut: “Penggunaan model 

pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS pada materi permasalahan sosial di daerah 

setempat.” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah siswa 

kelas IV SD Negeri 02 Paduraksa yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas IV SD Negeri 04 Paduraksa yang berjumlah 

24 siswa sebagai kelas kontrol atau kelas pembanding.  

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

02 Paduraksa yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan 

seluruh siswa kelas IV SD Negeri 04 Paduraksa yang berjumlah 24 siswa 

sebagai kelas kontrol. Daftar siswa selengkapnya ada pada lampiran 1.  

 

B. Desain Eksperimen 

Penelitian ini akan menggunakan prosedur pos tes pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Desain eksperimen dalam penelitian ini yaitu 

Perbandingan Grup Statis.  

Tabel 3.1. Desain eksperimen 

Grup Variabel terikat Postes 

Eksperimen 

Kontrol 

X 

- 

Y2 

Y2 
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Keterangan: 

X  = ada treatment 

-  = Tidak ada treatment 

Y2  = Hasil pos tes untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

(Sukardi 2008: 184) 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran mind 

mapping yang digunakan guru dalam mengajarkan materi permasalahan 

sosial di daerah setempat. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 02 Paduraksa setelah diterapkan model pembelajaran mind 

mapping. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengetahui daftar nama siswa 

yang menjadi responden dalam penelitian dan uji coba instrumen.  

2. Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui data tentang hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 02 dan 04 Paduraksa pada materi mengenal 
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permasalahan sosial di daerah setempat. Tes tersebut dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Prosedur tes : Pretes dan postes 

Jenis tes  : Tertulis 

Bentuk tes  : Pilihan ganda 

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengambil data aktivitas siswa di dalam 

pembelajaran. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Soal-soal Tes 

Soal-soal yang disusun berdasarkan tujuan penelitian ini, digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa kelas IV baik untuk kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Jumlah butir soal yang diperlukan dalam penelitian 

ini hanya 10 soal, namun karena soal harus diujicobakan terlebih dulu, 

maka dari satu kisi-kisi dibuat dua set soal paralel yang semuanya 

berjumlah 20 butir. Kisi-kisi dan soal selengkapnya ada pada lampiran 2.  

Sebelum soal-soal tes dijadikan alat pengumpul data hasil belajar 

siswa, maka perlu dilakukan uji coba. Uji coba soal dilakukan untuk 

mengetahui indeks validitas dan reliabilitasnya. Uji coba soal diberikan 

kepada siswa kelas V SD Negeri 02 Paduraksa. Sebelum diujicobakan soal 

tersebut telah dinilai validitas isinya oleh ahli. Hasil penilaian validitas isi 

dan prosesnya dapat dilihat pada lampiran 3.  
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a. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas akan dilakukan menggunakan rumus Bivariate 

Pearson (Korelasi Pearson Product Moment), untuk dapat mengetahui 

hasilnya pengolahan data akan menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 17. 

b. Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen akan dilakukan menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha, untuk mengetahui hasil reliabilitas 

instrumen data akan diolah menggunakan program SPSS versi 17.  

2. Lembar Observasi 

Observasi digunakan untuk mengambil data berupa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran mind 

mapping. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa. Lembar observasi digunakan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen. Lembar observasi serta 

deskriptornya selengkapnya ada pada lampiran 4.  

 

F. Metode Analisis Data 

1. Deskripsi Data 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen untuk menguji apakah 

model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Data yang digunakan adalah hasil belajar dari siswa kelas IV SD 

Negeri 02 Paduraksa sebagai kelas eksperimen dan siswa SD Negeri 04 



42 
 

 

Paduraksa sebagai kelas kontrol pada materi masalah sosial di daerah 

setempat. 

2. Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

dilakukan dengan cara membandingkan  rata-rata nilai hasil pretes kedua 

kelas. Jika terdapat perbedaan rata-rata nilai yang jauh, maka penelitian 

tidak dapat dilaksanakan. Jika rata-rata nilai kedua kelas sama atau 

berbeda sedikit, penelitian dapat dilaksanakan karena perbedaan rata-rata 

nilai tidak terpaut jauh.  

3. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis data dalam penelitian ini, baik untuk menguji 

normalitas maupun homogenitas data akan diolah menggunakan program 

SPSS versi 17. Normalitas data akan diuji melalui uji Lilliefors, sedangkan 

untuk uji homogenitas data diuji menggunakan metode independent 

sample t test. 

4. Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir data adalah analisis yang digunakan untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Apakah penggunaan model pembelajaran 

mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar atau tidak. Ada dua 

kemungkinan dalam analisis akhir, yaitu: (1) Jika setelah uji normalitas 

data, diketahui data berdistribusi normal, maka penghitungan analisis akhir 

menggunakan uji t. Pelaksanaan uji t akan dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 17. (2) Jika setelah uji normalitas data, diketahui data  
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tidak berdistribusi normal, maka penghitungan analisis akhir 

menggunakan uji U Mann-Whitney. 

Untuk hipotesis tindakan, akan dilakukan dengan membandingkan 

data hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada kelas eksperimen dengan 

indikator yang telah ditetapkan. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Aktivitas siswa meningkat yang ditandai dengan rata-rata nilai 

aktivitas siswa ≥ 71 atau baik dalam lembar observasi, setelah diterapkan 

model pembelajaran mind mapping. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPS materi permasalahan 

sosial di daerah setempat siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 dan 04 

Paduraksa. Deskripsi data hasil belajar tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 di 

bawah ini: 

Tabel 4.1 Deskripsi Data 

No Ukuran 
Kelas 

Kontrol Eksperimen 

1 Rata-rata 60,00 69,68 

2 Median 60 70 

3 Modus 50 dan 70 60 

4 Jangkauan 60 60 

5 Simpangan Baku 18,650 16,428 

 

B. Uji Prasyarat Instrumen 

1. Uji Validitas  

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memenuhi syarat valid 

dan reliabel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal 

yang berbentuk pilihan ganda berjumlah 10 butir soal. Sebelum terpilih 10 

butir soal yang valid dan reliabel untuk dijadikan instrumen penelitian, 

dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas soal terlebih dahulu. Oleh 

karena itu, penulis membuat 2 paket soal yang paralel, 10 butir soal paket 
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A dan 10 butir soal paket B untuk diujicobakan kepada siswa kelas V SD 

Negeri 02 Paduraksa. Namun sebelum diujicobakan, seluruh butir soal 

tersebut telah dinilai validitas isinya oleh tiga orang ahli yaitu Drs. Teguh 

Supriyanto, M.Pd Dosen pembimbing II, ibu Susi Suhartati guru SD 

Negeri 02 Paduraksa dan bapak Untung Aedi guru SD Negeri 04 

Paduraksa. Setelah soal dinilai oleh ketiga penilai tersebut dan dinyatakan 

layak untuk diujicobakan, maka dilakukan uji coba soal  kepada siswa 

kelas V SD Negeri 02 Paduraksa pada tanggal 15 april 2011. Hasil 

penilaian validitas isi oleh penilai ahli dan prosesnya selengkapnya pada 

lampiran 3. Dalam pelaksanaan uji coba butir soal paket A dan B diacak 

sehingga siswa tidak mengetahui ada 2 paket soal. Untuk mengetahui soal 

yang termasuk paket A dan B dapat dilihat selengkapnya pada kisi-kisi 

instrumen yang terdapat di lampiran 2.  

 Setelah soal diujicobakan dilakukan uji validitas konstruk dengan 

menggunakan SPSS versi 17. Hasil uji validitas menunjukkan ada 7 butir 

soal valid, yaitu butir soal nomor 2, 4, 8, 10, 13, 14, 16. Butir soal nomor 

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 tidak valid. Hasil penghitungan 

selengkapnya pada lampiran 5, dan untuk data butir soal yang valid dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 Data Soal yang Valid Uji Coba 1 

                               Correlations  

  Skortotal 

VAR00002 Pearson Correlation .541
**
 

Sig. (2-tailed) .003 

N 28 

VAR00004 Pearson Correlation .518
**
 

Sig. (2-tailed) .005 

N 28 

VAR00008 Pearson Correlation .506
**
 

Sig. (2-tailed) .006 

N 28 

VAR00010 Pearson Correlation .423
*
 

Sig. (2-tailed) .025 

N 28 

VAR00013 Pearson Correlation .402
*
 

Sig. (2-tailed) .034 

N 28 

VAR00014 Pearson Correlation .454
*
 

Sig. (2-tailed) .015 

N 28 

VAR00016 Pearson Correlation .433
*
 

Sig. (2-tailed) .021 

N 28 

 

Instrumen yang dibutuhkan adalah 10 butir soal, sementara butir soal 

yang valid hanya ada 7, jadi masih kurang 3 soal lagi. Dari kisi-kisi dapat 

diketahui bahwa butir soal nomor 13 dan 14 merupakan butir soal paralel, 

berarti hanya 6 butir soal valid yang dapat digunakan, oleh karena itu 

dibuatlah soal tambahan. Soal tambahan dibuat sebanyak 3 butir soal 

paralel yang berbeda dari 10 butir soal paralel yang sebelumnya sudah 

diujicobakan.  Soal tambahan tersebut dibuat untuk melengkapi instrumen 

soal yang dibutuhkan karena dari soal sebelumnya hanya 6 butir soal yang 

valid sementara soal yang dibutuhkan adalah 10 butir soal. Soal tambahan 
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tersebut diujicobakan kepada siswa kelas V SD Negeri 02 Paduraksa untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas. Setelah diujicobakan pada hari senin 

tanggal 18 April 2011, hasilnya yaitu 4 butir soal valid, akan tetapi satu 

nomor soal tersebut paralel, jadi ada 3 butir soal valid (selengkapnya pada 

lampiran 6). Dengan demikian, sudah ada 9 butir soal valid, berarti masih 

kurang 1 soal lagi untuk melengkapi 10 soal yang akan digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Data 4 butir soal tambahan yang valid setelah 

dianalisis menggunakan program SPSS 17 dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4.3 Data Soal yang Valid Uji Coba 2 

                            Correlations  

  Skortotal 

VAR00002 Pearson Correlation .570
**
 

Sig. (2-tailed) .002 

N 28 

VAR00003 Pearson Correlation .435
*
 

Sig. (2-tailed) .021 

N 28 

VAR00004 Pearson Correlation .672
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

VAR00005 Pearson Correlation .644
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

 

Dari data di atas, terlihat ada empat soal yang valid, namun karena soal 

nomor 3 dan 5 paralel, maka hanya tiga butir soal yang dapat digunakan 

sebagai instrumen.  Pada uji coba sebelumnya, sudah ada 6 butir soal yang 

valid maka masih kurang 1 butir soal lagi untuk melengkap i 10 butir soal 

valid yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian.  
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Untuk memenuhi 10 butir soal valid penulis menggunakan 20 butir 

soal awal dan 6 butir soal tambahan yang digabungkan, baru kemudian 

dihitung validitasnya. Dari penghitungan gabungan tersebut diperoleh hasil 

10 soal valid tanpa ada soal yang paralel. Hasil penghitungan selengkapnya 

pada lampiran 7. Butir soal yang valid yaitu butir soal nomor 2, 4, 8, 9, 12, 

14, 16, 18, 24, 25. Dari hasil uji validitas ini, maka butir soal nomor 2, 4, 8, 

9, 12, 14, 16, 18, 24, 25 digunakan sebagai instrumen penelitian. Instrumen 

serta kunci jawaban selengkapnya pada lampiran 8. Hasil penghitungan 10 

soal yang valid dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Data Soal yang Valid Gabungan Uji Coba 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skortotal 

VAR00002 Pearson Correlation .488
**
 

Sig. (2-tailed) .008 

N 28 
VAR00004 Pearson Correlation .476

*
 

Sig. (2-tailed) .011 

N 28 
VAR00008 Pearson Correlation .427

*
 

Sig. (2-tailed) .023 
N 28 

VAR00009 Pearson Correlation .427
*
 

Sig. (2-tailed) .023 

N 28 
VAR00012 Pearson Correlation .396

*
 

Sig. (2-tailed) .037 
N 28 

VAR00014 Pearson Correlation .540
**
 

Sig. (2-tailed) .003 
N 28 

VAR00016 Pearson Correlation .395
*
 

Sig. (2-tailed) .038 

N 28 
VAR00018 Pearson Correlation .376

*
 

Sig. (2-tailed) .048 
N 28 

VAR00024 Pearson Correlation .396
*
 

Sig. (2-tailed) .037 

N 28 
VAR00025 Pearson Correlation .422

*
 

Sig. (2-tailed) .025 
N 28 
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2. Uji Reliabilitas  

Setelah diuji validitasnya, soal tersebut diuji reliabilitasnya. 

Pengujian reliabilitas tidak dilakukan pada semua butir soal yang telah 

dibuat, melainkan pada soal yang sudah valid. Jadi, soal yang akan diuji 

reliabilitasnya ada 10 butir soal yang sebelumnya telah diuji validitasnya. 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Untuk 

penghitungannya secara lengkap menggunakan program SPSS versi 17. 

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh setelah data dihitung menggunakan 

program SPSS versi 17, selengkapnya pada lampiran 9. Berikut adalah 

simpulan nilai Cronbach’s Alpha dari 10 butir soal, dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,655 seperti terlihat pada tabel 4.5 di bawah.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.655 10 

 
Untuk pengujian reliabilitas biasanya menggunakan batasan tertentu 

seperti 0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98) reliabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di 

atas 0,8 adalah baik. Nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai 0,655 

mengacu pada pendapat sekaran berarti nilai 0,655 dibawah 0,7 dan di atas 

0,6 berarti dapat diterima, jadi instrumen soal sudah terbukti reliabel.  
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3. Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa pada dua kelas yang akan digunakan sebagai subjek 

penelitian. Jika rata-rata nilai kedua kelas tersebut berbeda sangat jauh, 

maka penelitian tidak dapat dilakukan. Karena ada perbedaan dari 

kemampuan awal siswa, jika dilakukan penelitian maka perbedaan yang 

terjadi bukan sepenuhnya karena perlakuan penelitian. Uji kesamaan rata-

rata ini dilakukan terhadap data nilai hasil pretes di kelas yang akan 

dilakukan penelitian baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pretes 

dilaksanakan pada hari Kamis, 21 April 2011. Data nilai pretes tersebut 

disajikan dalam tabel 4.6 dan 4.7 berikut: 

Tabel 4.6 Data Nilai Hasil Pretes Kelas Kontrol 

No Kelas Interval Turus Frekuensi 

1 0-9 │ 1 

2 10-19 ││ 2 

3 20-29 ││││ 4 

4 30-39 │ 1 

5 40-49 ││ 2 

6 50-59 ││ 2 

7 60-69 │││ 3 

8 70-79 ││││ 4 

9 80-89 ││ 2 

10 90-99 ││ 2 

Jumlah 23 23 
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Tabel 4.7. Data Nilai Hasil Pretes Kelas Eksperimen 

No Kelas Interval Turus Frekuensi 

1 20-29 │││ 3 

2 30-39 │││ 3 

3 40-49 ││││ 4 

4 50-59 │││││ │││ 8 

5 60-69 │││││ │││ 8 

6 70-79 │ 1 

7 80-89 ││ 2 

8 90-99 ││ 2 

Jumlah 31 31 

 

Rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diperoleh 

dari hasil pretes dibandingkan untuk menguji kesamaan rata-rata. Rata-rata 

nilai kelas eksperimen yaitu 51,61,  sedangkan rata-rata nilai kelas kontrol 

yaitu 48,26. Untuk melihat perbandingan nilai secara jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.1 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Diagram Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Pretes 

 

Dari gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa perbedaan rata-rata nilai kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak begitu jauh. Perbedaan rata-rata yang 

tidak begitu jauh tersebut dapat dianggap bahwa rata-rata nilai pretes kelas 

51.61 48.26
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eksperimen dan kelas kontrol relatif sama. Oleh karena itu, maka 

penelitian dapat dilaksanakan. 

Perlu diketahui bahwa jumlah seluruh siswa pada kelas eksperimen 

sebanyak 32 dan pada kelas kontrol sebanyak 24 siswa. Pada saat 

pelaksanaan pretes satu siswa pada kelas eksperimen tidak berangkat dan 

pada kelas kontrol juga satu siswa tidak berangkat, jadi jumlah siswa pada 

saat pretes yaitu 31 siswa di kelas eksperimen dan 23 siswa di kelas 

kontrol. 

C. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25 dan 26 

April 2011. Pada hari Senin, tanggal 25 April 2011, penelitian dilakukan di 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri 04 Paduraksa sebagai kelas kontrol. Proses 

pembelajaran pada pelajaran IPS materi permasalahan sosial di daerah 

setempat di kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Dari pembelajaran 

menggunakan metode ceramah tersebut diperoleh hasil belajar sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

No Kelas Interval Turus Frekuensi 

1 21-30 │││ 3 

2 31-40 ││ 2 

3 41-50 │││││ 5 

4 51-60 ││││ 4 

5 61-70 │││││ 5 

6 71-80 ││ 2 

7 81-90 │││ 3 

Jumlah 24 24 
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Data dari tabel 4.8 di atas dapat juga dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

Pada hari Selasa, 26 April 2011, penelitian dilaksanakan di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping pada pelajaran IPS materi 

permasalahan sosial di daerah setempat. Pada saat pelaksanaan penelitian satu 

siswa tidak berangkat karena sakit. Oleh karena itu, jumlah siswa yang 

menjadi sampel penelitian sebanyak 31 siswa karena jumlah seluruh siswa 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa sebanyak 32 siswa. Dari proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran mind mapping pada 

pelajaran IPS materi permasalahan sosial di daerah setempat, yang 

dilaksanakan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa, didapat data 

hasil belajar siswa yang dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

No Kelas Interval Turus Frekuensi 

1 31-40 │││ 3 

2 41-50 ││ 2 

3 51-60 │││││ │││ 8 

4 61-70 │││││ │ 6 

5 71-80 │││││ 5 

6 81-90 ││││││ 6 

7 91-100 │ 1 

Jumlah 31 31 

 

Data tabel 4.9 di atas, juga dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini: 

 

Gambar 4.3. Diagram Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 

Data selengkapnya mengenai nilai perolehan siswa pada pembelajaran 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

D. Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk penelitian aktivitas belajar siswa hanya diamati pada kelas 

eksperimen. Pada kelas eksperimen, dapat dipastikan siswa lebih aktif 

daripada kelas kontrol, karena model yang digunakan sangat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa. Metode ceramah yang diterapkan pada kelas kontrol 
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kurang melibatkan keaktifan siswa dibandingkan dengan model pembelajaran 

pada kelas eksperimen. Aktivitas siswa dinilai melalui lembar obsevasi dan 

ditentukan indikator keberhasilannya. Tabel 4.10 merupakan simpulan hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen melalui lembar 

obsevasi. Hasil pengamatan selengkapnya pada lampiran 11.  

Tabel 4.10 Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

 

KETERANGAN:  

A= Keaktifan bertanya 

B= Presentasi tugas 

C= Mengemukakan pendapat atau tanggapan 

D= Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

E= Kerjasama 

 

E. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis ini dilakukan untuk menentukan langkah- langkah 

berikutnya dalam menganalisis data khususnya untuk menentukan rumus yang 

digunakan untuk menguji hipotesis. Uji prasyarat ini terdiri dari uji normalitas 

dan homogenitas data. Data yang akan diuji yaitu data nilai hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri 02 dan 04 Paduraksa pada materi permasalahan 

sosial di daerah setempat. 

Aspek Keaktifan 
Jumlah (J) 

Nilai 

( ) A B C D E 

2,870967742 1,516129032 2,419354839 3,419354839 4,00 14.225806452 71,12903226 
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1. Normalitas Data 

Uji normalitas data ini menggunakan rumus liliefors. Untuk 

penghitungannya menggunakan program SPSS versi 17. Setelah data 

diproses menggunakan program SPSS versi 17 diperoleh data normalitas 

pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Data 

 

Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel 4.11 di atas,  

bahwa siginifikansi data kelas eksperimen SD Negeri 02 Paduraksa yaitu 

0,118 dan signifikansi data kelas kontrol SD Negeri 04 Paduraksa yaitu 

0,200. Karena signifikasi kedua data lebih dari 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal (Priyatno 2010: 73). 

Setelah data diketahui berdistribusi normal, dilanjutkan dengan 

menghitung  homogenitas data. 

2. Homogenitas Data 

Penghitungan homogenitas data dilakukan setelah data diketahui 

berdistribusi normal, jika data tidak berdistribusi normal maka tidak perlu 

menghitung homogenitas. Untuk mengetahui homogenitas data, proses 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .149 24 .180 .944 24 .203 

Control .121 24 .200
*
 .943 24 .187 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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penghitungannya dilakukan menggunakan SPSS versi 17. Untuk 

mengetahui homogen tidaknya data, dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai signifikansi uji F yang terdapat pada tabel 4.12 

dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi uji F ≥ 0,05, berarti 

data homogen. Jika signifikansi uji F < 0,05, maka tidak homogen 

(Priyatno 2010: 32). Hasil penghitungan uji homogenitas selengkapnya 

ada pada lampiran 12. Hasil penghitungan data melalui SPSS versi 17 

untuk mengetahui homogenitas data disimpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas Data 

Independent Samples Test 

   Nilai 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

 F .406  

Sig. .527  

 

Karena nilai signifikansi uji F sebesar 0,527, maka nilai signifikansi 

uji F > 0,05. Dengan demikian dapat diketahui bahwa data homogen. 

Setelah data diketahui homogen maka langkah berikutnya yaitu pengujian 

hipotesis. 

3. Uji t (Pengujian Hipotesis) 

Uji t dilakukan setelah semua penghitungan prasyarat terpenuhi. Uji t 

ini berfungsi untuk mengetahui kesimpulan penelitian. Hipotesis mana 

yang diterima diketahui lewat uji t ini. Dalam uji t ini, ada beberapa 

ketentuan yang harus dijadikan pedoman. Ketentuan tersebut yaitu: jika 
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thitung < ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan jika thitung 

≥ ttabel atau signifikansi ≤ 0,05 maka Ho ditolak. Dengan dk = n-2 = (55-2) 

= 53 dan taraf kesalahan 5% untuk uji dua fihak, diketahui nilai ttabel = 

2,006.  

Penghitungan uji t menggunakan SPSS versi 17 sebenarnya sama  

dengan cara mengetahui homogenitas data. Tabel lengkap penghitungan 

uji t dan homogenitas terdapat pada lampiran 11. Setelah dilakukan 

penghitungan melalui rumus independent sample t test dengan 

menggunakan SPSS versi 17 diperoleh hasil penghitungan uji t sebagai 

berikut:    

Tabel 4.13 Hasil Uji t 

   Nilai 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

t-test 

for 

Equalit

y of 

Means 

 T 2.042 2.009 

Df 53 46.162 

Sig. (2-tailed) .046 .050 

Mean Difference 9.677 9.677 

Std. Error Difference 4.738 4.817 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower .174 -.017 

Upper 19.181 19.372 

 

Sebelumnya sudah diketahui bahwa data homogen, karena data 

homogen, maka dilihat data pada kolom Equal  variances assumed. Jika 

sebelumnya data tidak homogen, maka dapat dilihat data pada kolom 

Equal  variances not assumed. Dari tabel 4.13, pada kolom Equal  
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variances assumed di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2,042 dan 

signifikansinya sebesar 0,046. Dari hasil penghitungan tersebut dapat 

diketahui bahwa thitung > ttabel atau signifikansi < dari 0,05. Karena nilai 

thitung = 2,042 dan nilai ttabel = 2,006, maka 2,042 > 2,006. Nilai Signifikansi  

yang diperoleh = 0,046 dan ternyata < 0,05. Mengacu pada ketentuan 

pengambilan keputusan uji hipotesis tersebut di atas, maka Ho ditolak. 

Jadi, simpulannya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran mind 

mapping dan yang tidak. 

 

F. Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran mind mapping terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata nilai 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran mind mapping yaitu 71,129. Rata-rata nilai aktivitas siswa 

tersebut diperoleh karena pengaruh model pembelajaran yang digunakan, yaitu 

model pembelajaran mind maping. Karena nilai tersebut masuk dalam kriteria 

baik, dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran mind mapping dapat 

membuat siswa menjadi lebih aktif. Keaktifan siswa dapat dilihat dari 

banyaknya siswa yang bertanya dan mau mengutarakan pendapatnya tentang 

materi yang sedang dipelajari. Hal ini, berarti penggunaan model 

pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap aktivitas siswa dalam 
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pembelajaran IPS pada materi permasalahan sosial di daerah setempat. 

Keaktifan siswa di dalam pembelajaran pasti berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa. 

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran mind mapping lebih baik daripada hasil 

belajar siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran mind mapping. 

Rata-rata nilai pelajaran IPS materi permasalahan sosial di daerah setempat 

pada kelas eksperimen yaitu 69,68, sedangkan rata-rata nilai kelas kontrol 

yaitu 60,00. Perbandingan nilai perolehan siswa dapat dilihat pada gambar 4.4 

di bawah ini:  

 

Gambar 4.4. Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

Melalui diagram perbandingan nilai hasil belajar siswa di atas, dapat 

diketahui jumlah siswa yang memperoleh nilai tertentu, baik dari kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Diagram tersebut belum dapat menjelaskan 

kelas mana yang memperoleh nilai lebih baik. Sekilas kelas eksperimen lebih 
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banyak karena jumlah siswa pada kelas eksperimen yaitu 31, lebih banyak 

daripada kelas kontrol yang berjumlah 24 siswa. Untuk mengetahui kelas 

mana yang lebih baik rata-rata nilainya dapat dilihat pada gambar 4.5 diagram 

perbandingan rata-rata nilai kelas berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar 

 

Terlihat dari diagram di atas, bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal tersebut, menunjukkan bahwa nilai 

hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran mind mapping 

lebih tinggi daripada yang menggunakan metode ceramah. 

Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan uji t yang dihitung 

dengan menggunakan program SPSS versi 17, diperoleh hasil thitung  > ttabel 

yaitu 2,042 > 2,006 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,046. Karena 

thitung  > ttabel  serta signifikansi 0,046 < 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti, 

terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar siswa antara kelas yang 

menggunakan model pembelajaran mind mapping dan yang tidak. Jadi, model 

pembelajaran mind mapping berpengaruh efektif dan signifikan terhadap 
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aktivitas serta hasil belajar siswa pada pelajaran IPS materi permasalahan 

sosial di daerah setempat. 

Model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran 

yang dapat membantu siswa mempermudah mengingat materi pela jaran. 

Melalui penggunaan warna yang bervariasi dan gambar yang menarik dalam 

mencatat, membuat siswa menjadi lebih antusias dan merasa senang saat 

belajar. Hasil penelitian ini jelas menunjukkan bahwa model pembelajaran 

mind mapping berpengaruh efektif dan signifikan terhadap aktivitas serta hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran mind mapping merupakan 

salah satu model pembelajaran yang perlu dicoba guru dalam mengajar. 

Menurut Yovan (2008) dalam Mahmuddin (2009) mind mapping mempunyai 

keutamaan sebagai berikut: 

1. Tema utama terdefenisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah.  

2. Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi 

yang memiliki kadar kepentingan lebih, diletakkan dengan tema utama. 

3. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali.  

4. Lebih mudah dipahami dan diingat.  

5. Informasi baru setelah peta pikiran jadi, dapat segera digabungkan tanpa 

merusak keseluruhan struktur mind map, sehingga mempermudah proses 

pengingatan. 

6. Masing-masing mind map sangat unik, sehingga mempermudah proses 

pengingatan. 

7. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci.  
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Model pembelajaran mind mapping juga mempunyai kelemahan. 

Kelemahan tersebut antara lain yaitu, bagi siswa Sekolah Dasar pembuatan 

peta pikiran membutuhkan waktu yang cukup lama, karena siswa tidak 

memahami perintah guru. Hasil peta pikiran yang bervariasi membuat guru 

sulit untuk melakukan penilaian. Pembuatan peta pikiran membutuhkan 

banyak pensil warna, sehingga dapat dikatakan kurang praktis. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

mind mapping guru harus mempersiapkannya dengan baik. Misalnya peralatan 

untuk membuat peta pikiran, seperti yang dikatakan Buzan (2007: 5) semua 

mind map menggunakan warna, semuanya memiliki struktur alami yang 

memancar dari pusat. Dari pendapat tersebut, berarti proses pembuatan peta 

pikiran membutuhkan banyak pensil warna. Oleh karena itu, guru perlu 

mengondisikan agar peralatan tersebut tersedia dalam proses pembelajaran, 

sehingga waktu siswa untuk membuat peta pikiran lebih cepat dan efektif.  

Bervariasinya peta pikiran setiap siswa sedikit menyulitkan guru dalam 

melakukan penilaian. Kesulitan guru dalam menilai tugas peta pikiran siswa 

dapat diminimalkan dengan menggunakan peta pikiran guru yang digunakan 

pada saat menyimpulkan pembelajaran sebagai acuan penilaian. Peta pikiran 

siswa yang hampir sama dengan peta pikiran guru mendapat nilai yang paling 

baik, demikian juga sebaliknya.  

Penilaian peta pikiran karya siswa ini hampir sama dengan menilai 

gambar siswa dalam pelajaran seni. Dalam penilaian pelajaran seni khususnya 

menggambar, tentu tidak lepas dari subjektifitas guru. Jadi penilaian peta 
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pikiran ini walaupun sudah ada acuannya yaitu peta pikiran guru, tetap saja 

ada unsur subjektifitas guru seperti menilai gambar siswa dalam pelajaran 

seni. 

Namun demikian, subjektifitas yang tinggi pada penilaian peta pikiran 

dapat dikurangi dengan cara guru menggunakan lembar penilaian (rubrik) 

yang di dalamnya berisi aspek-aspek penilaian peta pikiran yaitu: 

1. Pengembangan pikiran utama 

2. Banyak cabang dalam peta pikiran 

3. Kesesuaian cabang-cabang pikiran dari pikiran utama 

4. Kerapian 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Begitu juga dengan model pembelajaran mind mapping. Dengan demikian 

guru harus menguasai model pembelajaran mind mapping sebelum 

melaksanakannya dalam proses pembelajaran. Jika guru sudah menguasai 

model pembelajaran mind mapping, maka kekurangan-kekurangan yang 

terdapat dalam model pembelajaran mind mapping dapat diminimalkan. 

Penguasaan model pembelajaran juga berlaku untuk semua model 

pembelajaran, tidak hanya model pembelajaran mind mapping saja.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 02 dan 

04 Paduraksa menunjukkan bahwa: 

1. Model pembelajaran mind mapping berpengaruh efektif dan signifikan 

terhadap aktivitas serta hasil belajar siswa. Pengaruh model pembelajaran 

mind mapping terhadap aktivitas ditunjukkan melalui nilai aktivitas yang 

termasuk dalam kategori baik yaitu 71,129. Selain itu, siswa juga banyak 

yang aktif bertanya serta mau mengemukakan pendapatnya tentang materi 

pelajaran yang sedang dibahas.  

2. Rata-rata nilai kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Rata-

rata nilai yang diperoleh kelas eksperimen yaitu 69,68, sementara kelas 

kontrol sebesar 60,00. Data hasil penghitungan dengan menggunakan 

rumus independent sample t test melalui program SPSS versi 17, 

kemudian dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa model 

pembelajaran mind mapping berpengaruh efektif dan signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. Pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap 

hasil belajar ditandai dengan nilai thitung  > ttabel  yaitu 2,042 > 2,006 serta 

nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,046.  
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B. Saran 

1. Siswa sekolah dasar belum dapat berpikir secara abstrak, sehingga sulit 

untuk mengembangkan peta pikiran sampai ke bagian yang paling terkecil 

atau khusus. Tugas pembuatan peta pikiran untuk siswa sekolah dasar 

hendaknya dibatasi 2 sampai 3 cabang saja dari pikiran utama yang berada 

di tengah. 

2. Jika baru pertama kali model pembelajaran mind mapping dilaksanakan, 

guru perlu menjelaskan secara jelas dan rinci tugas yang akan diberikan 

kepada siswa. Jika tidak, hasil tugas yang dikerjakan siswa tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

3. Dalam kegiatan presentasi hasil kerja, guru hendaknya menentukan bagian 

tertentu yang akan dipresentasikan oleh siswa. Saat presentasi hasil 

kerjanya, terkadang siswa mengulang apa yang telah disampaikan guru 

dan temannya pada kelompok yang presentasi lebih dulu, sehingga semua 

cakupan materi terpenuhi tidak hanya sebagian materi saja. 

4. Penilaian peta pikiran cenderung subjektif, untuk mengurangi subjektifitas 

dalam penilaian tersebut guru perlu membuat lembar penilaian (rubrik) 

berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan guru.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar nama siswa kelas IV SD Negeri 02 Paduraksa 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA PADA MATERI  

MENGENAL PERMSALAHAN SOSIAL di DAERAHNYA 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : IV/II  

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Jenjang Kemampuan 

dan Tingkat Kesukaran 

Kompetensi Dasar 

Mudah Sedang Sulit 

1. Mengenal 

permasalahan 

sosial di 

daerahnya 

Hubungan 

kenampakan 

alam, sosial 

dan budaya 

dengan 

hubungannya 

Mengidfentifikasi 

peristiwa-

peristiwa alam 

(gempa bumi, 

banjir, letusan 

gunung api, angin 

topan) dan 

pengaruhnya 

terhadap 

kehidupan sosial 

di daerahnya 

2, 3, 

14, 6 

5, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

15, 16, 

18, 19, 

20 

1, 7, 

4, 17 

Jumlah Butir Soal  4 12 4 

Persantase % 20 % 60% 20% 

 

Keterangan: 

Soal paket A = 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 20 

Soal paket B = 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 18 

Paralel =  (1, 4), (2, 3), (5, 6), (7, 8), (9, 10), (11, 12), (13, 14), (15, 17), 

(16, 19), (18, 20) 
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Lampiran 3 

Proses Validitas Isi 
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 Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Kelas/semester : IV/2 

 Kompetensi dasar : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 Waktu   : 30 menit 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang paling tepat!  

1. Manusia adalah makhluk sosial, artinya….  

a. manusia adalah seorang pribadi 

b. manusia  mampu hidup tanpa orang lain 

c. manusia harus hidup bersama orang lain 

d. manusia tidak bisa berkembang bersama orang lain 

Jawaban: C 

 

2. Berikut ini yang merupakan masalah pribadi yaitu….  

a. tawuran 

b. kebakaran 

c. kemacetan lalulintas 

d. tidak naik kelas 

Jawaban: D 

 

3. Perampokan, tawuran, dan pencemaran lingkungan merupakan contoh dari 

masalah…. 

a. pribadi   c. negara 

b. sosial   d. pemerintah 

Jawaban: B 

 

4. Sifat masalah sosial adalah….  

a. dampaknya dirasakan masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

Jawaban: A 

 

5. Apa yang harus dilakukan agar desa kita aman dari pencurian?  

a. kerja bakti 

b. ronda malam 

c. membeli anjing penjaga 

d. lapor polisi 

Jawaban: B 
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6. Contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan masalah sosial di 

bidang kebersihan lingkungan yaitu…..  

a. mengendarai sepeda di jalur kanan 

b. menyalakan lampu siang dan malam 

c. menebang hutan secara liar 

d. membuang sampah sembarangan 

Jawaban: D 

 

7. Limbah industri dapat menyebabkan masalah sosial….  

a. pencemaran udara 

b. pencemaran air 

c. pencemaran tanah 

d. sampah 

Jawaban: B 

 

8. Putusnya jembatan yang menghubungkan propinsi Jawa Tengah dan 

propinsi DIY merupakan masalah sosial akibat lahar dingin dari 

meletusnya gunung….  

a. Merapi 

b. Slamet 

c. Merbabu 

d. Bromo 

Jawaban: A 

 

9. Masalah sosial yang diakibatkan oleh gempa bumi adalah ….  

a. pencemaran lingkungan 

b. sampah 

c. pemborosan energi 

d. rusaknya fasilitas umum 

Jawaban: D 

 

10.  kelangkaan barang-barang kebutuhan merupakan masalah sosial dalam 

bidang…. 

a. ekonomi 

b. lingkungan 

c. keamanan 

d. kesehatan 

Jawaban: A 
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11. Lembaga yang bertugas mengelola sampah adalah dinas….  

a. kesehatan 

b. kehutanan 

c. kebersihan 

d. perhubungan 

Jawaban: C 

 

12. Masalah sosial yang disebabkan kemiskinan dan pengangguran adalah….  

a. rendahnya mutu penduduk 

b. perampokan dan pencurian 

c. rendahnya tingkat pendidikan 

d. kelangkaan barang kebutuhan 

Jawaban: B 

 

13. Permasalahan sosial tawuran terjadi karena adanya perbedaan….  

a. desa  

b. tempat kerja 

c. prinsip 

d. orang tua 

Jawaban: C 

 

14. Salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah….  

a. individualis  

b. egois 

c. kurang peduli 

d. suka gotong royong 

Jawaban: D 

 

15. Korsleting dapat menyebabkan….  

a. pemborosan energi 

b. pertikaian 

c. pencemaran lingkungan 

d. kebakaran 

Jawaban: D 

 

16. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam 

bidang pendidikan adalah dengan memberi dana….  

a. BLT    c. BIN 

b. BOS    d. BTL 

Jawaban: B 
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17. Untuk mengatasi masalah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah 

organik untuk dijadikan pupuk….  

a. organik 

b. cair 

c. kompos 

d. urea 

Jawaban: C 

 

18. Kenakalan yang dilakukan para remaja disebabkan oleh….  

a. kepribadian diri yang mantap 

b. kepribadian diri yang tidak mantap 

c. suka beribadah 

d. orang tua yang perhatian 

Jawaban: B 

 

19. Pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah kejahatan atau kriminal 

adalah…. 

a. guru 

b. polisi 

c. hansip 

d. presiden 

Jawaban: B 

 

20. Contoh perilaku manusia yang termasuk dalam pemborosan energi 

adalah….. 

a. membuang sampah sembarangan 

b. menyeberang jalan tidak menggunakan jembatan penyeberangan 

c. menyalakan lampu siang dan malam 

d. menggunakan sepeda pada jalur kanan 

Jawaban: C 
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Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Kelas/semester : IV/2 

 Kompetensi dasar : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 Waktu   : 30 menit 

 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang paling tepat!  

1. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia….  

a. merupakan seorang pribadi 

b.  mampu hidup tanpa orang lain 

c. tidak dapat hidup sendiri 

d. tidak bisa berkembang bersama orang lain 

 

2. Sifat masalah pribadi adalah….  

a. tidak hanya merugikan diri sendiri 

b. harus diselesaikan bersama-sama 

c. dampaknya dirasakan masyarakat luas 

d. dapat diselesaikan sendiri 

 

3. Perampokan, tawuran, dan pencemaran lingkungan merupakan masalah….  

a. pribadi    c. negara 

b. sosial     d. pemerintah 

 

4. Sifat masalah sosial adalah….  

a. dampaknya dirasakan masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

 

5. Agar desa kita aman dari pencurian maka kita harus melakukan….  

a. kerja bakti 

b. ronda malam 

c. program transmigrasi 

d. menyalakan lampu siang dan malam hari 
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6. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan masalah sosial di bidang 

kebersihan lingkungan yaitu…..  

a. mengendarai sepeda di jalur kanan 

b. menyalakan lampu siang dan malam 

c. menebang hutan secara liar 

d. membuang sampah sembarangan 

 

7. Limbah industri dapat menyebabkan masalah sosial….  

a. pencemaran udara    c. pencemaran tanah 

b. pencemaran air    d. sampah 

 

8. Putusnya jembatan penghubung propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta 

disebabkan banjir… meletusnya gunung merapi.  

a. lahar dingin    c. bandang 

b. lahar panas    d. lava panas 

 

9. Masalah sosial yang diakibatkan oleh gempa bumi adalah ….  

a. pencemaran lingkungan   c. pemborosan energi 

b. sampah     d. rusaknya fasilitas umum 

 

10.  Susah mendapatkan barang-barang kebutuhan, merupakan masalah sosial 

dalam bidang…. 

a. ekonomi     c. keamanan 

b. lingkungan    d.  kesehatan 

 

11. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan….  

a. kebakaran     c. banjir 

b. kecelakaan     d. macet 

 

12. Masalah sosial yang disebabkan kemiskinan dan pengangguran adalah….  

a. pencemaran lingkungan 

b. perampokan dan pencurian 

c. rusaknya fasilitas umum 

d. kelangkaan barang kebutuhan 

 

13. Permasalahan sosial tawuran terjadi karena adanya perbedaan….  

a. desa      c. prinsip 

b. tempat kerja    d. orang tua 
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14. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah 

kependudukan adalah….  

a. melaksanakan program kerja bakti 

b. membuat bendungan 

c. memperbaiki fasilitas umum 

d. melaksanakan program transmigrasi 

 

15. Asap tebal mengganggu lalu lintas dan kesehatan merupakan dampak 

dari…. 

a. pemborosan energi   c. pencemaran lingkungan 

b. pertikaian     d. kebakaran hutan 

 

16. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam 

bidang pendidikan dengan memberi dana….  

a. BLT     c. BOS 

b. BOS     d. BTL 

 

17. Masalah sampah dapat diatasi dengan cara mengolah sampah organik 

menjadi pupuk….  

a. organik     c. kompos 

b. cair     d. urea 

 

18. Kenakalan yang dilakukan para remaja disebabkan oleh….  

a. kepribadian diri yang mantap 

b. kepribadian diri yang tidak mantap 

c. suka beribadah 

d. orang tua yang perhatian 

 

19. Pihak yang bertugas untuk menjaga keamanan adalah….  

a. guru     c. nelayan 

b. polisi     d. petani 

 

20. Perilaku manusia yang termasuk dalam pemborosan energi adalah…..  

a. membuang sampah sembarangan 

b. menyeberang jalan tidak menggunakan jembatan penyeberangan 

c. menyalakan lampu siang dan malam 

d. menggunakan sepeda pada jalur kanan 
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Soal Tambahan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester : IV/2 

Kompetensi dasar : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Waktu   : 10 menit 

 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang paling tepat! 

1. Permasalahan sosial pencurian dan perampokan disebabkan oleh….  

a. kemiskinan dan pengangguran c. pengangguran dan kependudukan 

b.  kemiskinan dan kependudukan d. pengangguran dan kebersihan 

 

2. Penyebab utama pencemaran air adalah….  

a. asap kendaraan   c. limbah industri 

b. asap pabrik   d. air hujan 

 

3. Bencana alam yang dapat merusak gedung-gedung dan fasilitas umum dan 

diukur menggunakan skala rikter adalah….  

a. banjir    c. angin topan 

b. gempa bumi   d. gunung meletus 

 

4. Manusia tidak dapat hidup sendiri, menunjukan bahwa manusia adalah 

makhluk…. 

a. pribadi    c. tuhan 

b. individu    d. sosial 

 

5. Dampak dari kebakaran hutan adalah….  

a. pencemaran air   c. pencemaran tanah 

b. pencemaran udara   d. pemborosan energi 

 

6. Menyalakan lampu siang dan malam hari dapat menyebabkan masalah 

sosial….. 

a. pencemaran lingkungan  c. pemborosan energi 

b. pertikaian    d. pencurian 

 

Soal A  = 1, 2, 3 

Soal B  = 4, 5, 6 

Paralel = (1, 4), (2, 6), (3, 5) 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

1. Keaktifan Siswa dalam bertanya kepada guru     1          2            3          4 

 

Nilai Butir 1= A 

 

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan      1            2            3            4  

hasil kerjanya 

 

Nilai Butir 2= B 

 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan               1            2            3            4  

tanggapan atau pendapat 

 

Nilai Butir 3= C 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan          1            2            3            4 

tugas yang diberikan guru 

 

Nilai Butir 4 = D 

 

5. Kerja sama siswa pada saat bekerja      1            2            3            4 

kelompok 

 

Nilai Butir 5 = E 

Skor Aktivitas Siswa 

 

SAS =   X 10 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru.  

Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya dengan menunjukkan jari dulu sebelumnya.  

b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran.  

c. Menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 

d. Menyampaikan pertanyaan secara jelas 

Skor Penelitian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak  

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

 

2. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjannya.  

Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempresentasikan hasil kerja menurut kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk 

guru). 

b. Menjelaskan presentasi kerjanya dengan runtut.  

c. Mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

d. Mempresentasikan di depan kelas.  

Skor Penelitian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak  

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  
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3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat. 

Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru.  

b. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah.  

c. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap hasil presentasi.  

d. Siswa mengemukakan pendapat/tanggapan yang logis. 

Skor Penelitian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak  

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

 

4. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.  

Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati soal/tugas yang diberikan guru.  

b. Siswa menyelesaikan tugas sendiri/bersama kelompoknya.  

c. Siswa tidak banyak berbicara dalam menyelesaikan tugas.  

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu.  

Skor Penelitian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak  

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

 

5. Kerja sama siswa saat bekerja kelompok. 

Untuk butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mau berkelompok dengan siapupun yang menjadi teman kelompoknya.  

b. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah.  

c. Saling menerima dan memberi pendapat antar kelompok.  

d. Semua anggota kelompok aktif dalam kegiatan kelompok.  
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Skor Penelitian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak  

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

 

 

Kategori Nilai 

A (Amat baik)  = 86-100 

B (Baik)  = 71-85 

C (Cukup)  = 56-70 

D (Kurang)  = 41-55 
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Lampiran 5 

Hasil Uji joba 1 

Siswa 

Nomor Soal   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Skor 
Total 

s1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 12 

s2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 10 

s3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 12 

s4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 

s5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 

s6 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 11 

s7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 13 

s8 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 

s9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 

s10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 

s11 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 11 

s12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 14 

s13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17 

s14 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 

s15 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 

s16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 15 

s17 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 12 

s18 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 10 

s19 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 

s20 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 13 
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s21 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 9 

s22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 16 

s23 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 13 

s24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 

s25 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 

s26 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 13 

s27 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 12 

s28 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 13 
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Validitas Soal 1 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

skort
otal 

1 Pearson 
Correlation 

1 .042 .037 -.346 .a .140 -.189 -.258 .115 -.096 .a .091 .194 -.224 .181 -.238 -.141 -.258 -.096 .253 -.030 

Sig. (2-tailed)   .831 .854 .071 . .477 .337 .185 .558 .627 . .645 .322 .252 .357 .222 .476 .185 .627 .193 .880 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

2 Pearson 
Correlation 

.042 1 .185 .073 .a .184 .090 .294 .219 .223 .a .278 .048 .011 .115 .084 -.016 .142 -.061 .042 .541*

* 

Sig. (2-tailed) .831   .346 .712 . .348 .650 .128 .262 .254 . .153 .808 .956 .562 .671 .937 .472 .758 .831 .003 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

3 Pearson 
Correlation 

.037 .185 1 .316 .a .324 -.194 -.141 .000 -.175 .a -.362 .301 -.024 -.055 -.435* -.045 .354 .132 .292 .264 

Sig. (2-tailed) .854 .346   .101 . .092 .323 .473 1.000 .372 . .058 .120 .905 .781 .021 .819 .065 .505 .131 .175 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

4 Pearson 
Correlation 

-
.346 

.073 .316 1 .a .093 .000 .298 .000 .277 .a -.072 .073 .298 .000 .229 -.072 .298 .277 .115 .518*

* 

Sig. (2-tailed) .071 .712 .101   . .637 1.000 .123 1.000 .153 . .717 .712 .123 1.000 .240 .717 .123 .153 .558 .005 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

5 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed) . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

6 Pearson 
Correlation 

.140 .184 .324 .093 .a 1 -.343 -.153 -.093 -.129 .a -.127 .389* -.236 .016 -.121 -.127 .236 .233 .743** .298 

Sig. (2-tailed) .477 .348 .092 .637 .   .074 .437 .637 .512 . .520 .041 .226 .935 .539 .520 .226 .233 .000 .124 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

7 Pearson 
Correlation 

-
.189 

.090 -.194 .000 .a -.343 1 .091 .204 .113 .a .439* -.090 .335 .036 .281 .029 -.122 -.283 -.519** .200 

Sig. (2-tailed) .337 .650 .323 1.000 . .074   .644 .297 .566 . .020 .650 .082 .858 .148 .883 .537 .144 .005 .309 

N 
 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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8 Pearson 
Correlation 

-
.258 

.294 -.141 .298 .a -.153 .091 1 .000 .372 .a .246 .164 .244 .026 .285 -.053 .222 .083 -.017 .506*

* 

Sig. (2-tailed) .185 .128 .473 .123 . .437 .644   1.000 .051 . .208 .406 .210 .896 .142 .787 .256 .676 .931 .006 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

9 Pearson 
Correlation 

.115 .219 .000 .000 .a -.093 .204 .000 1 .000 .a .215 -.073 .149 .174 .229 .072 -.149 -.277 -.115 .345 

Sig. (2-tailed) .558 .262 1.000 1.000 . .637 .297 1.000   1.000 . .272 .712 .449 .376 .240 .717 .449 .153 .558 .072 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

10 Pearson 
Correlation 

-
.096 

.223 -.175 .277 .a -.129 .113 .372 .000 1 .a .258 .061 .207 .145 .403* -.298 .372 -.077 -.096 .423* 

Sig. (2-tailed) .627 .254 .372 .153 . .512 .566 .051 1.000   . .185 .758 .291 .462 .033 .124 .051 .697 .627 .025 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

11 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

12 Pearson 
Correlation 

.091 .278 -.362 -.072 .a -.127 .439* .246 .215 .258 .a 1 -.131 .352 -.137 .487** -.292 -.053 -.020 -.141 .369 

Sig. (2-tailed) .645 .153 .058 .717 . .520 .020 .208 .272 .185 .   .507 .066 .487 .009 .131 .787 .920 .476 .054 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

13 Pearson 
Correlation 

.194 .048 .301 .073 .a .389* -.090 .164 -.073 .061 .a -.131 1 .142 -.115 -.240 -.131 .316 .061 .431* .402* 

Sig. (2-tailed) .322 .808 .120 .712 . .041 .650 .406 .712 .758 . .507   .472 .562 .218 .507 .101 .758 .022 .034 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

14 Pearson 
Correlation 

-
.224 

.011 -.024 .298 .a -.236 .335 .244 .149 .207 .a .352 .142 1 -.389* .353 .053 .244 -.083 -.224 .454* 

Sig. (2-tailed) .252 .956 .905 .123 . .226 .082 .210 .449 .291 . .066 .472   .041 .065 .787 .210 .676 .252 .015 

N 
 
 
 

 
 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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15 Pearson 
Correlation 

.181 .115 -.055 .000 .a .016 .036 .026 .174 .145 .a -.137 -.115 -
.389* 

1 .173 .212 -.337 .145 -.101 .150 

Sig. (2-tailed) .357 .562 .781 1.000 . .935 .858 .896 .376 .462 . .487 .562 .041   .379 .279 .079 .462 .611 .446 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

16 Pearson 
Correlation 

-
.238 

.084 -.435* .229 .a -.121 .281 .285 .229 .403* .a .487** -.240 .353 .173 1 .181 -.194 .106 -.238 .433* 

Sig. (2-tailed) .222 .671 .021 .240 . .539 .148 .142 .240 .033 . .009 .218 .065 .379   .357 .323 .591 .222 .021 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

17 Pearson 
Correlation 

-
.141 

-.016 -.045 -.072 .a -.127 .029 -.053 .072 -.298 .a -.292 -.131 .053 .212 .181 1 -.352 -.020 -.372 -.006 

Sig. (2-tailed) .476 .937 .819 .717 . .520 .883 .787 .717 .124 . .131 .507 .787 .279 .357   .066 .920 .051 .975 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

18 Pearson 
Correlation 

-
.258 

.142 .354 .298 .a .236 -.122 .222 -.149 .372 .a -.053 .316 .244 -.337 -.194 -.352 1 .083 .224 .356 

Sig. (2-tailed) .185 .472 .065 .123 . .226 .537 .256 .449 .051 . .787 .101 .210 .079 .323 .066   .676 .252 .063 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

19 Pearson 
Correlation 

-
.096 

-.061 .132 .277 .a .233 -.283 .083 -.277 -.077 .a -.020 .061 -.083 .145 .106 -.020 .083 1 .352 .199 

Sig. (2-tailed) .627 .758 .505 .153 . .233 .144 .676 .153 .697 . .920 .758 .676 .462 .591 .920 .676   .066 .309 

N 
 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

20 Pearson 
Correlation 

.253 .042 .292 .115 .a .743** -.519** -.017 -.115 -.096 .a -.141 .431* -.224 -.101 -.238 -.372 .224 .352 1 .203 

Sig. (2-tailed) .193 .831 .131 .558 . .000 .005 .931 .558 .627 . .476 .022 .252 .611 .222 .051 .252 .066   .301 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

sk
ort
ota

l 

Pearson 
Correlation 

-
.030 

.541** .264 .518** .a .298 .200 .506** .345 .423* .a .369 .402* .454* .150 .433* -.006 .356 .199 .203 1 

Sig. (2-tailed) .880 .003 .175 .005 . .124 .309 .006 .072 .025 . .054 .034 .015 .446 .021 .975 .063 .309 .301   

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Coba 2 

Siswa 

Nomor Soal   

1 2 3 4 5 6 
Skor 
Total 

s1 1 1 1 1 0 1 5 

s2 1 1 1 1 0 1 5 

s3 1 1 1 0 0 1 4 

s4 1 1 1 1 1 1 6 

s5 1 0 1 1 0 1 4 

s6 1 1 1 1 0 1 5 

s7 1 0 1 1 0 1 4 

s8 1 1 1 1 0 1 5 

s9 1 1 1 1 1 1 6 

s10 1 1 1 1 1 1 6 

s11 1 1 0 1 0 1 4 

s12 1 0 1 1 1 1 5 

s13 1 1 1 1 0 1 5 

s14 1 0 1 1 1 1 5 

s15 1 1 1 1 1 1 6 

s16 1 1 1 1 1 1 6 

s17 1 0 1 1 1 1 5 

s18 1 0 1 1 1 1 5 

s19 1 0 0 0 0 1 2 

s20 0 0 1 1 1 1 4 

s21 1 0 1 0 0 1 3 

s22 1 0 1 1 1 1 5 

s23 1 0 1 1 0 1 4 

s24 1 1 1 1 1 1 6 

s25 1 1 1 1 1 1 6 

s26 1 0 1 1 1 1 5 

s27 1 1 1 1 1 1 6 

s28 1 1 0 1 1 1 5 
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Validitas Soal 2 

Correlations  

  
1 2 3 4 5 6 Skortotal 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .222 -.067 -.067 -.167 .
a
 .176 

Sig. (2-tailed)  .256 .736 .736 .397 . .370 

N 28 28 28 28 28 28 28 

VAR00002 Pearson Correlation .222 1 -.067 .167 -.021 .
a
 .570

**
 

Sig. (2-tailed) .256  .736 .397 .916 . .002 

N 28 28 28 28 28 28 28 

VAR00003 Pearson Correlation -.067 -.067 1 .253 .167 .
a
 .435

*
 

Sig. (2-tailed) .736 .736  .193 .397 . .021 

N 28 28 28 28 28 28 28 

VAR00004 Pearson Correlation -.067 .167 .253 1 .400
*
 .

a
 .672

**
 

Sig. (2-tailed) .736 .397 .193  .035 . .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

VAR00005 Pearson Correlation -.167 -.021 .167 .400
*
 1 .

a
 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .397 .916 .397 .035  . .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

VAR00006 Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . . .  . 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Skortotal Pearson Correlation .176 .570
**
 .435

*
 .672

**
 .644

**
 .

a
 1 

Sig. (2-tailed) .370 .002 .021 .000 .000 .  

N 28 28 28 28 28 28 28 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 

Hasil Gabungan Uji coba 1-2 

Siswa 

Nomor Soal   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Skor 
Total 

s1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 

s2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15 

s3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 

s4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

s5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 17 

s6 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 16 

s7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 

s8 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 

s9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

s10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

s11 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 

s12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 

s13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22 

s14 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 

s15 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

s16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

s17 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 

s18 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15 

s19 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 15 

s20 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 17 
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s21 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 12 

s22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 

s23 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 

s24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

s25 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

s26 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 

s27 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 18 

s28 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
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Validitas Gabungan Soal 1-2 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 skortotal 

1 Pearson 
Correlation 

1 .042 

 

.037 -
.346 

.
a
 .140 -

.189 
-

.258 
.115 -

.096 
.
a
 .091 .194 -

.224 
.181 -

.238 
-

.141 
-

.258 
-

.096 
.253 -

.067 
-

.300 
.253 -

.120 
.400

* 
.
a
 .001 

Sig. (2-
tailed) 

  
.831 .854 .071 . .477 .337 .185 .558 .627 . .645 .322 .252 .357 .222 .476 .185 .627 .193 .736 .121 .193 .543 .035 . .994 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
2 Pearson 

Correlation 

.042 1 .185 .073 .a .184 .090 .294 .219 .223 .a .278 .048 .011 .115 .084 -

.016 

.142 -

.061 

.042 -

.239 

-

.042 

.279 .042 .106 .a .488** 

Sig. (2-
tailed) 

.831 
  

.346 .712 . .348 .650 .128 .262 .254 . .153 .808 .956 .562 .671 .937 .472 .758 .831 .220 .831 .151 .831 .593 . .008 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

3 Pearson 

Correlation 

.037 .185 1 .316 .a .324 -

.194 

-

.141 

.000 -

.175 

.a -

.362 

.301 -

.024 

-

.055 

-

.435
* 

-

.045 

.354 .132 .292 -

.122 

-

.068 

.037 .037 .251 .a .255 

Sig. (2-

tailed) 

.854 .346 
  

.101 . .092 .323 .473 1.00

0 

.372 . .058 .120 .905 .781 .021 .819 .065 .505 .131 .537 .729 .854 .854 .198 . .191 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

4 Pearson 
Correlation 

-
.346 

.073 .316 1 .
a
 .093 .000 .298 .000 .277 .

a
 -

.072 
.073 .298 .000 .229 -

.072 
.298 .277 .115 .192 .289 -

.346 
-

.115 
.144 .

a
 .476

*
 

Sig. (2-
tailed) 

.071 .712 .101   . .637 1.00
0 

.123 1.00
0 

.153 . .717 .712 .123 1.00
0 

.240 .717 .123 .153 .558 .327 .136 .071 .558 .464 . .011 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

5 Pearson 
Correlation 

.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . 
  

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

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
6 Pearson 

Correlation 

.140 .184 .324 .093 .a 1 -

.343 

-

.153 

-

.093 

-

.129 

.a -

.127 

.389
* 

-

.236 

.016 -

.121 

-

.127 

.236 .233 .743
** 

-

.090 

-

.027 

.140 .140 .162 .a .299 

Sig. (2-

tailed) 

.477 .348 .092 .637 . 
  

.074 .437 .637 .512 . .520 .041 .226 .935 .539 .520 .226 .233 .000 .650 .892 .477 .477 .412 . .122 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

7 Pearson 
Correlation 

-
.189 

.090 -
.194 

.000 .
a
 -

.343 
1 .091 .204 .113 .

a
 .439

* 
-

.090 
.335 .036 .281 .029 -

.122 
-

.283 
-

.519
** 

.079 .354 .141 .141 -
.059 

.
a
 .254 

Sig. (2-
tailed) 

.337 .650 .323 1.00
0 

. .074 
  

.644 .297 .566 . .020 .650 .082 .858 .148 .883 .537 .144 .005 .691 .065 .473 .473 .766 . .192 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

8 Pearson 
Correlation 

-
.258 

.294 -
.141 

.298 .a -
.153 

.091 1 .000 .372 .a .246 .164 .244 .026 .285 -
.053 

.222 .083 -
.017 

-
.143 

-
.043 

-
.017 

.224 -
.043 

.a .427* 

Sig. (2-
tailed) 

.185 .128 .473 .123 . .437 .644 
  

1.00
0 

.051 . .208 .406 .210 .896 .142 .787 .256 .676 .931 .466 .828 .931 .252 .828 . .023 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

9 Pearson 
Correlation 

.115 .219 .000 .000 .a -
.093 

.204 .000 1 .000 .a .215 -
.073 

.149 .174 .229 .072 -
.149 

-
.277 

-
.115 

.192 .000 .346 .346 .289 .a .427* 

Sig. (2-

tailed) 

.558 .262 1.00

0 

1.00

0 

. .637 .297 1.00

0 
  

1.00

0 

. .272 .712 .449 .376 .240 .717 .449 .153 .558 .327 1.00

0 

.071 .071 .136 . .023 

 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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10 Pearson 
Correlation 

-
.096 

.223 -
.175 

.277 .a -
.129 

.113 .372 .000 1 .a .258 .061 .207 .145 .403
* 

-
.298 

.372 -
.077 

-
.096 

-
.053 

.040 -
.096 

-
.096 

.040 .a .348 

Sig. (2-
tailed) 

.627 .254 .372 .153 . .512 .566 .051 1.00
0 

  
. .185 .758 .291 .462 .033 .124 .051 .697 .627 .787 .840 .627 .627 .840 . .069 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

11 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a  .a .a .a .a  

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . . . . . . 
  

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

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

12 Pearson 
Correlation 

.091 .278 -
.362 

-
.072 

.a -
.127 

.439
* 

.246 .215 .258 .a 1 -
.131 

.352 -
.137 

.487
** 

-
.292 

-
.053 

-
.020 

-
.141 

.179 .227 .091 .091 .083 .a .396* 

Sig. (2-

tailed) 

.645 .153 .058 .717 . .520 .020 .208 .272 .185 . 
  

.507 .066 .487 .009 .131 .787 .920 .476 .362 .245 .645 .645 .676 . .037 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

13 Pearson 
Correlation 

.194 .048 .301 .073 .
a
 .389

* 
-

.090 
.164 -

.073 
.061 .

a
 -

.131 
1 .142 -

.115 
-

.240 
-

.131 
.316 .061 .431

* 
-

.155 
-

.106 
-

.042 
-

.042 
-

.106 
.
a
 .286 

Sig. (2-

tailed) 

.322 .808 .120 .712 . .041 .650 .406 .712 .758 . .507 
  

.472 .562 .218 .507 .101 .758 .022 .432 .593 .831 .831 .593 . .140 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

14 Pearson 
Correlation 

-
.224 

.011 -
.024 

.298 .
a
 -

.236 
.335 .244 .149 .207 .

a
 .352 .142 1 -

.389
* 

.353 .053 .244 -
.083 

-
.224 

.143 .495
** 

-
.224 

.258 .344 .
a
 .540

**
 

Sig. (2-
tailed) 

.252 .956 .905 .123 . .226 .082 .210 .449 .291 . .066 .472 
  

.041 .065 .787 .210 .676 .252 .466 .007 .252 .185 .073 . .003 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

15 Pearson 
Correlation 

.181 .115 -
.055 

.000 .a .016 .036 .026 .174 .145 .a -
.137 

-
.115 

-
.389

* 

1 .173 .212 -
.337 

.145 -
.101 

.101 -
.251 

-
.101 

-
.101 

-
.251 

.a .028 

Sig. (2-
tailed) 

.357 .562 .781 1.00
0 

. .935 .858 .896 .376 .462 . .487 .562 .041 
  

.379 .279 .079 .462 .611 .611 .197 .611 .611 .197 . .889 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

16 Pearson 
Correlation 

-
.238 

.084 -
.435

* 

.229 .a -
.121 

.281 .285 .229 .403
* 

.a .487
** 

-
.240 

.353 .173 1 .181 -
.194 

.106 -
.238 

.280 .177 -
.238 

.009 .022 .a .395* 

Sig. (2-

tailed) 

.222 .671 .021 .240 . .539 .148 .142 .240 .033 . .009 .218 .065 .379 
  

.357 .323 .591 .222 .150 .369 .222 .964 .911 . .038 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

17 Pearson 
Correlation 

-
.141 

-
.016 

-
.045 

-
.072 

.a -
.127 

.029 -
.053 

.072 -
.298 

.a -
.292 

-
.131 

.053 .212 .181 1 -
.352 

-
.020 

-
.372 

-
.207 

.227 -
.141 

.091 -
.062 

.a .004 

Sig. (2-
tailed) 

.476 .937 .819 .717 . .520 .883 .787 .717 .124 . .131 .507 .787 .279 .357 
  

.066 .920 .051 .291 .245 .476 .645 .754 . .982 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

18 Pearson 
Correlation 

-
.258 

.142 .354 .298 .
a
 .236 -

.122 
.222 -

.149 
.372 .

a
 -

.053 
.316 .244 -

.337 
-

.194 
-

.352 
1 .083 .224 -

.143 
.108 .224 .224 .108 .

a
 .376

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.185 .472 .065 .123 . .226 .537 .256 .449 .051 . .787 .101 .210 .079 .323 .066 
  

.676 .252 .466 .586 .252 .252 .586 . .048 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

19 Pearson 
Correlation 

-
.096 

-
.061 

.132 .277 .
a
 .233 -

.283 
.083 -

.277 
-

.077 
.
a
 -

.020 
.061 -

.083 
.145 .106 -

.020 
.083 1 .352 -

.053 
.040 -

.096 
-

.096 
-

.240 
.
a
 .112 

Sig. (2-

tailed) 

.627 .758 .505 .153 . .233 .144 .676 .153 .697 . .920 .758 .676 .462 .591 .920 .676 
  

.066 .787 .840 .627 .627 .218 . .572 

 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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20 Pearson 
Correlation 

.253 .042 .292 .115 .a .743
** 

-
.519

**
 

-
.017 

-
.115 

-
.096 

.a -
.141 

.431
* 

-
.224 

-
.101 

-
.238 

-
.372 

.224 .352 1 -
.067 

-
.300 

.253 -
.120 

.167 .a .159 

Sig. (2-
tailed) 

.193 .831 .131 .558 . .000 .005 .931 .558 .627 . .476 .022 .252 .611 .222 .051 .252 .066 
  

.736 .121 .193 .543 .397 . .419 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
21 Pearson 

Correlation 
-

.067 
-

.239 
-

.122 
.192 .a -

.090 
.079 -

.143 
.192 -

.053 
.a .179 -

.155 
.143 .101 .280 -

.207 
-

.143 
-

.053 
-

.067 
1 .222 -

.067 
-

.067 
-

.167 
.a .045 

Sig. (2-
tailed) 

.736 .220 .537 .327 . .650 .691 .466 .327 .787 . .362 .432 .466 .611 .150 .291 .466 .787 .736 
  

.256 .736 .736 .397 . .822 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

22 Pearson 
Correlation 

-
.300 

-
.042 

-
.068 

.289 .a -
.027 

.354 -
.043 

.000 .040 .a .227 -
.106 

.495
**

 
-

.251 
.177 .227 .108 .040 -

.300 
.222 1 -

.067 
.167 -

.021 
.a .349 

Sig. (2-

tailed) 

.121 .831 .729 .136 . .892 .065 .828 1.00

0 

.840 . .245 .593 .007 .197 .369 .245 .586 .840 .121 .256 
  

.736 .397 .916 . .069 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

23 Pearson 
Correlation 

.253 .279 .037 -
.346 

.a .140 .141 -
.017 

.346 -
.096 

.a .091 -
.042 

-
.224 

-
.101 

-
.238 

-
.141 

.224 -
.096 

.253 -
.067 

-
.067 

1 .253 .167 .a .199 

Sig. (2-

tailed) 

.193 .151 .854 .071 . .477 .473 .931 .071 .627 . .645 .831 .252 .611 .222 .476 .252 .627 .193 .736 .736 
  

.193 .397 . .311 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

24 Pearson 
Correlation 

-
.120 

.042 .037 -
.115 

.
a
 .140 .141 .224 .346 -

.096 
.
a
 .091 -

.042 
.258 -

.101 
.009 .091 .224 -

.096 
-

.120 
-

.067 
.167 .253 1 .400

* 
.
a
 .396

*
 

Sig. (2-
tailed) 

.543 .831 .854 .558 . .477 .473 .252 .071 .627 . .645 .831 .185 .611 .964 .645 .252 .627 .543 .736 .397 .193 
  

.035 . .037 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

25 Pearson 
Correlation 

.400
* 

.106 .251 .144 .
a
 .162 -

.059 
-

.043 
.289 .040 .

a
 .083 -

.106 
.344 -

.251 
.022 -

.062 
.108 -

.240 
.167 -

.167 
-

.021 
.167 .400

* 
1 .

a
 .422

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.035 .593 .198 .464 . .412 .766 .828 .136 .840 . .676 .593 .073 .197 .911 .754 .586 .218 .397 .397 .916 .397 .035 
  

. .025 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

26 Pearson 
Correlation 

.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-
tailed) 

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

. 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Skor
total 

Pearson 
Correlation 

.001 .488
**  

.255 .476
* 

.
a
 .299 .254 .427

* 
.427

* 
.348 .

a
 .396

* 
.286 .540

** 
.028 .395

* 
.004 .376

* 
.112 .159 .045 .349 .199 .396

* 
.422

* 
.
a
 1 

Sig. (2-

tailed) 

.994 .008 .191 .011 . .122 .192 .023 .023 .069 . .037 .140 .003 .889 .038 .982 .048 .572 .419 .822 .069 .311 .037 .025 . 
  

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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Lampiran 8 

Instrumen 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/semester : IV/2 

Kompetensi dasar : Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

Waktu  : 15 menit 

 

1. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal ini menunjukan bahwa manusia 

adalah makhluk…. 

a. pribadi 

b. individu 

c. tuhan 

d. sosial 

 

2. Sifat masalah sosial adalah…. 

a. dampaknya dirasakan masyarakat luas 

b. dapat diselesaikan sendiri 

c. hanya merugikan diri sendiri 

d. terjadi karena kelalaian pribadi 

 

3. Sifat masalah pribadi adalah….  

a. tidak hanya merugikan diri sendiri 

b. harus diselesaikan bersama-sama 

c. dampaknya dirasakan masyarakat luas 

d. dapat diselesaikan sendiri 

 

4. Putusnya jembatan penghubung antara propinsi Jawa Tengah dan 

Yogyakarta disebabkan banjir… dari letusan gunung merapi. 

a. lahar dingin 

b. lahar panas 

c. bandang 

d. abu vulkanik 

 

5. Masalah sosial yang diakibatkan oleh gempa bumi adalah …. 

a. pencemaran lingkungan 

b. sampah 

c. pemborosan energi 

d. rusaknya fasilitas umum 
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6. Masalah sosial yang disebabkan kemiskinan dan pengangguran adalah….  

a. pencemaran lingkungan 

b. perampokan dan pencurian 

c. rusaknya fasilitas umum 

d. kelangkaan barang kebutuhan 

 

7. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah 

kependudukan adalah….  

a. melaksanakan program kerja bakti 

b. membuat bendungan 

c. memperbaiki fasilitas umum 

d. melaksanakan program transmigrasi 

 

8. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam 

bidang pendidikan dengan memberi dana….  

a. BLT 

b. BOS 

c. BIN 

d. BTL 

 

9. Kenakalan yang dilakukan para remaja disebabkan oleh….  

a. kepribadian diri yang mantap 

b. kepribadian diri yang tidak mantap 

c. suka beribadah 

d. orang tua yang perhatian 

 

10. Dampak dari kebakaran hutan adalah….  

a. pencemaran air 

b. pencemaran udara 

c. pencemaran tanah 

d. pemborosan energi 
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Kunci Jawaban 

1. D 

2. A 

3. D 

4. A 

5. D 

6. B 

7. D 

8. B 

9. B 

10. B 
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Lampiran 9 

Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.655 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00002 5.2500 4.787 .281 .639 

VAR00004 5.1429 4.794 .266 .642 

VAR00008 5.0000 4.593 .390 .616 

VAR00009 5.1429 4.794 .266 .642 

VAR00012 5.1786 4.597 .363 .621 

VAR00014 5.2857 4.360 .514 .588 

VAR00016 4.9643 4.702 .348 .625 

VAR00018 5.0000 5.037 .169 .661 

VAR00024 4.7500 5.083 .326 .634 

VAR00025 5.0714 4.735 .299 .635 
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Lampiran 10 

SD Negeri 02 Paduraksa 

No Nama 
Nilai 

Pretes Posttest 

1 Kurnia Ningsih 40 60 

2 Aditya Romadhoni 80   

3 Candra Dwi Harto 60 80 

4 Chintya Ade Irmani 20 40 

5 Fattahul Falah 40 80 

6 Rendika Agus Saputra 80 80 

7 Siti Nur Tawasul J. 50 90 

8 Devi Mulya Arum 50 70 

9 Dewi Atimah 60 60 

10 Hendrik Munawiranto 60 90 

11 Kristin Siska Ariska 50 70 

12 Lutfiatun Nissa 50 50 

13 Miftahul Fajry 60 80 

14 Muhamad Samsudin 30 50 

15 Nawang Ika Nurizki 90 100 

16 Nurhadi Yansah 50 70 

17 Nur Karimah 60 70 

18 Puji Safitri 50 90 

19 Reza Nuryanto 90 90 

20 Roni Eko Aprilianto 50 60 

21 Rosa Ati Aprilia 30 60 

22 Sri Agustina 40 60 

23 Vani Dyah Lestari 70 90 

24 Virna Meiliana G.   40 

25 Wahyu Setiawan 60 60 

26 Wulan Sari 50 90 

27 Yuanita Retno Utari 20 40 

28 Zualisah 60 70 

29 Siti Meranti 40 60 

30 Ahmad Zaenudin 60 80 

31 Siva Nuraeni Kolbi 30 60 

32 Muhammad Isnaeni F. 20 70 

  Jumlah 1600 2160 

  Rata-rata 51.6129 69.67742 
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SD Negeri 04 Paduraksa 

No NAMA 
Nilai 

Pretes Posttest 

1 Denis Dwi N. 20 30 

2 David Eka S. 20 30 

3 Eka Febriyani   50 

4 Jawie Istiatun 20 50 

5 Rindi Fitriani 60 60 

6 Rosi Resdiana 60 60 

7 Toralik Juniawan 80 80 

8 Dita Kobayasi 70 90 

9 Ade Putri M. 40 70 

10 Adit Ariyanto 80 70 

11 Dwi Retno Ningsih 30 50 

12 Fina Kunaeni 0 30 

13 Fulan Dyah A. 10 50 

14 Hengki Fernando 20 40 

15 Kurniawan Bayu S. 40 60 

16 Mugi Widia L. 60 70 

17 Pipit Nur F. 90 90 

18 Rajabiyatul Ayu A. 70 50 

19 Setianingsih 90 90 

20 Tasya Pramesti 10 40 

21 Yusuf Rafi A. 70 70 

22 Zacky Darmawan 50 80 

23 Galuh Putri H. 50 70 

24 Reka Alvioneta 70 60 

  Jumlah 1110 1440 

  Rata-rata 48.26087 60 
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Lampiran 11 

Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

No NAMA 
A B C D E 

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

1 Kurnia Ningsih 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Aditya Romadhoni                                         

3 Candra Dwi Harto 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Chintya Ade Irmani 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

5 Fattahul Falah 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Rendika Agus Saputra 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Siti Nur Tawasul J. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

8 Devi Mulya Arum 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Dewi Atimah 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Hendrik Munawiranto 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

11 Kristin Siska Ariska 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

12 Lutfiatun Nissa 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

13 Miftahul Fajry 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

14 Muhamad Samsudin 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

15 Nawang Ika Nurizki 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

16 Nurhadi Yansah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Nur Karimah 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

18 Puji Safitri 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Reza Nuryanto 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Roni Eko Aprilianto 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
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21 Rosa Ati Aprilia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

22 Sri Agustina 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

23 Vani Dyah Lestari 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

24 Virna Meiliana G. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

25 Wahyu Setiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Wulan Sari 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

27 Yuanita Retno Utari 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Zualisah 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

29 Siti Meranti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

30 Ahmad Zaenudin 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Siva Nuraeni Kolbi 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Muhammad Isnaeni F. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah 

13 27 22 27 5 14 14 14 10 23 17 25 31 31 31 13 31 31 31 31 

89 47 75 106 124 

Rata-rata 

0.4 0.9 0.7 0.9 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.7 0.5 0.8 1 1 1 0.4 1 1 1 1 

2.870967742 1.548387097 2.387096774 3.419354839 4.000000000 

Total 14.225806452 

Nilai 7.112903226 
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Lampiran 12 

 

Group Statistics  

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai kelas 1 31 69.68 16.428 2.951 

kelas 2 24 60.00 18.650 3.807 

 

 

Independent Samples Test 

   Nilai 

   Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

 F .406  

Sig. .527  

t-test for Equality of 

Means 

 T 2.042 2.009 

Df 53 46.162 

Sig. (2-tailed) .046 .050 

Mean Difference 9.677 9.677 

Std. Error Difference 4.738 4.817 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower .174 -.017 

Upper 19.181 19.372 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : Sekolah Dasar Negeri 02 Paduraksa 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu  : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan tekhnologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan propinsi.  

B. Kompetensi Dasar 

Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.  

C. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menyebutkan minimal 3 peristiwa alam yang menyebabkan 

masalah sosial. 

 Siswa dapat membedakan pengertian masalah pribadi dan masalah sosial. 

 Siswa dapat menyebutkan minimal 3 masalah sosial yang ada di 

daerahnya. 

 Siswa dapat menyebutkan minimal 3 cara mengatasi masalah sosial.  

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin, rasa hormat dan perhatian, 

tekun, jujur, ketelitian. 

D. Materi Belajar 

Permasalahan sosial yang terjadi di daerah setempat 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

Model pembelajaran mind mapping,  

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Menanyakan apakah di lingkungan siswa pernah terjadi banjir?  

 Apa yang dilakukan masyarakat saat terjadi banjir? 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

2. Kegiatan Inti (60 Menit) 
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a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi guru, 

 Menyebutkan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia  

 Menjelaskan pengertian masalah pribadi dan masalah sosial 

 Menyebutkan beberapa contoh masalah sosial 

 Menjelaskan cara mengatasi masalah sosial 

 Melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi guru, 

 Memfasilitasi siswa melalui tugas membuat mind map 

permasalahan sosial. 

 Memfasilitasi siswa untuk menyampaikan hasil kerjanya 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi guru, 

 Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum 

diketahui siswa 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.  

3. Kegiatan Penutup (30 menit) 

 Memberi pekerjaan rumah (PR) menuliskan 3 masalah sosial yang 

terjadi di dearah tempat tinggal siswa.  

 Evaluasi 

G. Sumber Belajar 

1. Pujiati, Retno H. dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas  Pengetahuan Sosial 

untuk Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 189-200. 

2. Tantya, Hisnu P. dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 193-210. 

3. Silabus kelas IV. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : Sekolah Dasar Negeri 04 Paduraksa 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

Waktu  : 3 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan tekhnologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan propinsi.  

B. Kompetensi Dasar 

Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menyebutkan minimal 3 peristiwa alam yang menyebabkan 

masalah sosial 

 Siswa dapat membedakan pengertian masalah pribadi dan masalah sosial 

 Siswa dapat menyebutkan minimal 3 masalah sosial yang ada di daerahnya  

 Siswa dapat menyebutkan minimal 3 cara mengatasi permasalahan sosial.  

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin, rasa hormat dan perhatian, 

tekun, jujur, ketelitian. 

D. Materi Belajar 

Permasalahan sosial yang terjadi di daerah setempat 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ceramah, tanya jawab, penugasan 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

 Menanyakan apakah di lingkungan siswa pernah terjadi banjir? 

 Apa yang dilakukan masyarakat saat terjadi banjir?  

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
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2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi guru, 

 Menyebutkan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia 

 Menjelaskan pengertian masalah pribadi dan masalah sosial 

 Menyebutkan beberapa contoh masalah pribadi dan masalah sosial 

 Melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi guru, 

 Memfasilitasi siswa melalui mengerjakan tugas untuk mencatat 

permasalahan sosial yang terjadi di daerahnya.  

 Memfasilitasi siswa untuk menyampaikan hasil pekerjaannya.  

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi guru, 

 Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum 

diketahui siswa 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.  

3. Kegiatan Penutup (30 Menit) 

 Siswa merangkum pelajaran yang telah diterima.  

 Evaluasi 

G. Sumber Belajar 

1. Pujiati, Retno H. dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas  Pengetahuan Sosial 

untuk Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 189-200. 

2. Tantya, Hisnu P. dan Winardi. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Depdiknas. Hal. 193-210. 

3. Adnan, Warsito dan Suparmi Asih. Dimensi (Ilmu Pengetahuan Sosial IV). 

Solo: Ar – Rahman. Hal 38-43. 

4. Silabus kelas IV. 
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Lampiran 14 

Materi Pelajaran 

Pengertian Masalah Sosial 

Pencurian dan perampokan merupakan salah satu masalah sosial yang 

dihadapi masyarakat. Jika terjadi pencurian atau perampokan, masyarakat akan 

resah dan takut. Masyarakat tidak merasa aman. Itulah sebabnya mengapa 

pencurian atau perampokan digolongkan sebagai salah satu masalah sosial. 

Masalah sosial menuntut suatu penyelesaian. Jika tidak dipecahkan atau 

diselesaikan, masyarakat akan resah, takut dan merasa tidak aman. Setiap hari kita 

berhadapan dengan masalah. Contohnya, lupa mengerjakan PR, terjebak 

kemacetan, sakit, dijauhi teman-teman, dimarahi orang tua, dan sebagainya. 

Ada masalah pribadi (individu) dan ada juga masalah sosial. Masalah 

pribadi adalah masalah-masalah yang dialami dan dihadapi oleh manusia sebagai 

individu (pribadi). Ketika kamu lupa mengerjakan PR, dimarahi orang tua, dijauhi 

teman-taman, dan sakit kamu sedang menghadapi masalah pribadi. Orang lain 

tidak akan dirugikan oleh masalah kamu ini. 

Lalu apa masalah sosial? Apa bedanya dengan masalah pribadi? Kamu 

tahu bahwa manusia adalah mahkluk sosial. Manusia tidak bisa hidup seorang 

diri. Sejak bayi sampai tua manusia membutuhkan orang lain. Untuk bisa makan, 

berbicara, berjalan, membaca, dan menulis kita diajari orang lain. Ini artinya 

manusia selalu hidup bersama atau dalam masyarakat. 

Suatu hal atau kejadian disebut sebagai masalah sosial jika semua warga 

masyarakat lain ikut merasakan pengaruh masalah tersebut. Peristiwa pencurian 

itu merupakan masalah sosial. Tidak hanya satu keluarga saja yang merasakan 

dampaknya. Masyarakat di lingkungan yang lain juga merasakan pengaruhnya. 

Masalah pribadi bisa dipecahkan sendiri oleh orang bersangkutan. Tidak 

demikian halnya dengan masalah sosial. Masalah sosial harus dipecahkan atau 

diatasi secara bersama-sama. Seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang 

diri ketika di lingkungannya sering terjadi kasus pencurian. Masalah ini hanya 

bisa diselesaikan bersama-sama semua warga masyarakat. Setiap warga harus 
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mendukung upaya penyelesaian tersebut. Turut ronda malam di lingkungan 

merupakan contoh keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial.  

 Lingkungan Alam 

Alam adalah sumber kehidupan pemanfaatan alam hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan. Apabila terjadi eksplorasi sumber daya alam yang tidak 

bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan maka lingkungan alam akan 

rusak. Kerusakannya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kebakaran 

hutan. 

Masalah-masalah Kependudukan 

Masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu disebut 

penduduk. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah menentukan padat 

tidaknya di wilayah tersebut. Masalah-masalah kependudukan yang terjadi di 

Indonesia antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk 

yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas 

penduduk, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya tingkat ketergantungan, 

dan kepadatan penduduk. 

Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah-masalah kependudukan di 

atas. Upaya yang sudah dijalankan pemerintah antara lain sebagai berikut. 

Menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga  berencana, 

melaksanakan program transmigrasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, dan 

sebagainya. 

Tindak Kejahatan 

Contoh tindak kejahatan adalah pencurian, perampokan, penjambretan,  

pencopetan, pemalakan, korupsi, pembunuhan, dan penculikan. Banyaknya tindak 

kejahatan menciptakan rasa tidak aman. Perampokan dan penodongan 

menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar. Di desa pun sering terjadi 

pencurian. Misalnya, ada yang mencuri ternak, hasil pertanian, hasil hutan, dan 

sebagainya. nonproduktif tinggi, maka tingkat ketergantungan di Indonesia cukup 

tinggi. 
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Masalah sampah 

Masalah sampah sangat mengganggu, terutama kalau tidak dikelolah 

dengan baik. Bagi masyarakat pedesaan, sampah mungkin belum menjadi masalah 

serius. Tapi, tidak demikian dengan masyarakat yang tinggal di kota atau di 

daerah padat penduduk. Masyarakat kota dan daerah padat penduduk 

menghasilkan banyak sekali sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak segera 

diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. 

Pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan, memikul tanggung 

jawab dalam mengelola sampah. Warga bisa mengurangi masalah sampah dengan 

tertib mengelola sampah.  Misalnya memilah sampah organik dan anorganik, 

sampah organik dapat kita buat pupuk kompos dan sampah anorganik dapat kita 

daur ulang. 

Pencemaran lingkungan 

Ada pencemaran air dan pencemaran udara. Apa yang menyebabkan 

pencemaran air seperti sungai, danau, waduk, dan laut? Perairan bisa tercemar 

karena ulah manusia, misalnya membuang sampah ke sungai dan menangkap ikan 

dengan menggunakan pestisida. Sungai, danau, atau waduk juga menjadi tercemar 

kalau pabrik-pabrik membuang limbah industri ke sana. 

Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan bermotor dan asap pabrik-

pabrik. Kamu yang tinggal di kota pasti menghadapi masalah ini setiap hari. 

Udara yang kita hirup adalah udara yang sangat kotor. Bayangkan apa yang terjadi 

dengan paru-paru kita, kalau kita menghirup udara yang sangat kotor. 

Kebakaran 

Masalah sosial lainnya yang juga sering dihadapi warga masyarakat di 

lingkunganmu adalah kebakaran. Kita harus berusaha mencegah terjadinya 

kebakaran di lingkungan kita. Caranya antara lain sebagai berikut.  

1. Merawat kompor supaya layak pakai dan tidak bermasalah.   

2. Merawat jaringan listrik. Kabel yang mulai mengelupas diganti.  

3. Mematikan kompor setelah memasak. 

4. Berhati-hati menggunakan lilin dan korek api.  
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Kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau. Asap kebakaran 

hutan banyak sekali. Asap kebakaran hutan mengganggu kesehatan dan lalu lintas. 

Selain itu, kawasan hutan akan semakin berkurang.  

Kebakaran yang terjadi di masyarakat umumnya merupakan kebakaran 

pemukiman. Sebuah rumah terbakar dan menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. 

Penyebabnya antara lain kompor meledak dan sambungan arus pendek 

(korsleting) listrik. Karena itu, masyarakat harus sangat hati-hati dengan dua hal 

ini.. 

Rusak atau buruknya fasilitas umum 

Mengapa buruknya fasilitas umum menjadi masalah sosial? Fasilitas  

umum digunakan secara bersama oleh masyarakat. Kalau fasilitas umum itu 

rusak, maka masyarakat tidak bisa menggunakannya. Apa yang terjadi ketika 

kereta api rusak atau anjlok? Ratusan bahkan ribuan warga masyarakat terlantar. 

Mereka tidak bisa bepergian ke tempat lain.  

Fasilitas umum memang dipelihara dan dijaga oleh pemerintah. Meskipun 

demikian, masyarakat harus membantu merawat dan menjaga supaya tidak cepat 

rusak. Kalau ada fasilitas umum yang rusak, hendaknya segera melapor ke pihak 

berwenang. 

Perilaku tidak disiplin 

Dalam hidup sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak 

disiplin. Kita ambil contoh keadaan di jalan raya. Salah satu penyebab terjadinya 

kemacetan lalu lintas adalah perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin 

di jalan raya antara lain sebagai berikut. 

Menjalankan kendaraan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang 

bukan semestinya, misalnya di trotoar dan jalur cepat, pengandara mobil yang 

parkir sembarangan, angkot dan bis sering berhenti di sembarang tempat untuk 

menaikkan atau menurunkan penumpang, pejalan kaki menyebrang jalan 

meskipun rambu untuk pejalan kaki menyala merah. Banyak juga pejalan kaki 

yang menyeberang bukan pada tempat semestinya.  

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol 
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Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. 

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan 

meningkatkan rangsangan, contohnya morfin, heroin, dan kokain. Zat-zat yang 

tergolong narkoba umumnya dipakai dalam dunia medis. Siapa pun yang 

menggunakannya untuk tujuan di luar tujuan pengobatan (medis) tergolong 

tindakan yang salah. 

Pemborosan energi 

Sumber energi berupa bahan bakar (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) 

suatu ketika akan habis. Sumber energi ini tidak dapat diperbarui. Karena itu, kita 

harus hemat memakainya supaya sumbersumber energi ini tidak cepat habis. 

Kita bisa belajar menjadi hemat dalam menggunakan energi. Contoh cara 

menghemat energi antara lain sebagai berikut. 

1. Mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan. 

2. Bepergian naik kendaraan umum atau sepeda.  

3. Memanfaatkan sumber energi alternatif misalnya dari tumbuhtumbuhan, angin, 

air, dan matahari. 

Kelangkaan barang-barang kebutuhan 

Dalam masyarakat kita beberapa kali terjadi kelangkaan barang kebutuhan 

tertentu. Beberapa waktu yang lalu masyarakat kesulitan mendapatkan kedelai. 

Akibatnya, kegiatan industri berbahan baku kedelai,  seperti industri tahu, tempe, 

susu kedelai, dan kecap terganggu. Barang-barang kebutuhan yang sering langka 

antara lain minyak tanah dan minyak sayur. 

Kelangkaan barang-barang kebutuhan sehari-hari meresahkan masyarakat. 

Oleh karena itu, kelangkaan barang-barang termasuk masalah sosial. Pemerintah 

mempunyai tugas memastikan bahwa persediaan barang-barang kebutuhan sehari-

hari cukup. 
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Lampiran 15 

Peta Pikiran (Mind Map) Permasalahan Sosial Karya Siswa 
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Lampiran 16  

Gambar Peta Pikiran (Mind Map) Guru 
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Lampiran 17 

Foto-foto pembelajaran 

Kelas Eksperimen 
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Kelas Kontrol 
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Lampiran 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Priyatno 2010 : 112-113 
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Lampiran 19 

Surat-surat 
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