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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya penggunaan model pembelajaran yang 

inovatif dalam proses kegiatan belajar mengajar IPS, sehingga para siswa kurang bias 

memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Keadaan tersebut berakibat pada hasil 

belajar siswa tahun ajaran 2016/2017 dengan presentase ketuntasan klasikal siswa adalah 

37,13%. Nilai tersebut masih dibawah presentase minimal yaitu sebesar 85% dengan KKM 

sebesar 70. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas V, oleh karena itu peneliti menggunakan model pembelajaran Mind 

Mapping yang dapat diartikan sebagai suatu motif kerjasama. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 02 Bajur dengan jumlah siswa 

35 orang. Dengan siswa perempuan 20 dan 15 siswa laki-laki. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Data 

hasil belajar siswa diperoleh dari pemberian tes tertulis bentuk pilihan ganda pada tiap akhir 

siklus. Peningkatan hasil belajar ini dapat dilihat dari presentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa pada siklus I yaitu 50% meningkat menjadi 82,3% pada siklus II dengan nilai rata-rata 

75 yang dalam hal ini siswa telah belajar secara tuntas dengan KKM ≥ 70. Keberhasilan 

pembelajaran juga terlihat pada perolehan nilai aktifitas mengajar guru pada siklus I 

memperoleh skor 17 dengan kategori baik, meningkat pada aktifitas mengajar guru pada 

siklus II menjadi 30  dengan kategori sangat baik pula. 

 

 

Kata  Kunci : Model  Pembelajaran Mind Mapping, Hasil Belajar 
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APPLICATION MODEL TO IMPROVE THE LEARNING MIND MAPPING OF 

LEARNING IN CLASS V IPS SDN 02 Bajur: LESSONS YEAR 2016-2017 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is motivated by the lack of the use of innovative learning model in the process 

of learning social studies, so students are less able to understand and remember the material 

being studied. That situation results in student learning outcomes academic year 2016/2017 

with a percentage of classical completeness of students is 37,13%. This value is still below 

the minimum percentage that is equal to 85% with the chief engineer of 70. This study aims 

to improve student learning outcomes in social studies class V, therefore researchers are 

using cooperative learning methods pair of checks that can be interpreted as a motive 

cooperation. This research is a classroom action research. This research was conducted at 

SDN 02 Bajur by the number of students 35 people. With 20 female students and 15 male 

students. This classroom action research conducted in two cycles and each cycle was 

conducted in two sessions. Data obtained from the student learning outcomes giving multiple 

choice written test and field at the end of each cycle. Improved learning outcomes can be 

seen from classical learning completeness percentage of students in the first cycle that 50% 

increased to 82,3% in the second cycle with an average value of 75 in this case the students 

have studied thoroughly with ≥ 70. Learning success is also visible on the acquisition value 

of the teaching activities of teachers in the first cycle obtained a score of 17 with good 

category, an increase in the activity of students in the second cycle to 30 categorized as very 

good anyway. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya , 

masyarakat bangsa dan negara (UU No 

20 Tahun 2003 pasal 1 : 12). 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis seta bertanggung jawab (UU No 20 

tahun 2003 pasal 3). 

Pendidikan Dasar sebagai bagian dari pendidikan nasional merupakan suatu jenjang 

pendidikan yang ditempuh dalam waktu 9 tahun, dimana pendidikan dasar tersebut 

diselenggarakan dalam 2 tahapan yaitu 6 tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun ditempuh 

di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. 

Pendidikan dasar terdapat beberapa bidang kajian yang dikenal dengan nama mata 

pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan 2 mata pelajaran lainnya. 

Salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, 

hubungan manusia dengan alam dan gejala-gejala yang timbul dari hubungan tersebut adalah 

IPS. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V SDN 02 Bajur pada tanggal 27 

Juli 2016, di peroleh hasil nilai murni 35 orang siswa, nilai tertinggi : 83, nilai terendah : 43, 

rata-rata : 65, jumlah siswa yang tuntas belajar 13 orang, sedangkan jumlah siswa yang tidak 

tuntas 22 orang, persentase ketuntasan 37,14 % , persentase ketidaktuntasan 62,85 % dengan 

KKM 70 yang ditentukan sekolah. 

Tidak tercapainya KKM yang di tetapkan oleh guru disebabkan selama proses 

pembelajaran berlangsung guru masih menggunakan metode ceramah dan latihan, tidak 

menggunakan model pembelajaran yang mengikut sertakan  psikomotor anak yang disenangi 

anak, oleh karena itu guru harus lebih cermat dalam memilih metode belajar dan media 

pembelajaran yang tepat dalam proses 

belajar mengajar. 
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Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan dapat menjelaskan konsep yangdiajarkan, di samping itu juga 

dapat menimbulkan minat dan hasil belajar. Dilihat dari sebab belum tercapainya KKM, jika 

dalam pengajaran IPS tidak juga digunakan model yang inovatif dan menyenangkan, maka 

hasil belajar diduga mengalami hal serupa karena dalam menyelesaikan materi pembelajaran 

IPS dibutuhkan kemampuan mengembangkan konsep pemikiran yang 

berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa.  

METODE 

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba 

menerapkan pembelajaran Mind Mapping untuk lebih menarik minat atau motivasi siswa, 

yamg dapat diartikan sebagai suatu motif kerjasama, yang setiap individunya dihadapkan 

pada preposisi dan pilihan yang harus diikuti apakah memilih bekerja sama-sama, 

berkompetensi, atau individualis. 

Model Pembelajaran Mind Mapping, akan mampu melatih tanggung jawab sosial 

siswa, kerja sama, dan kemampuan memberi penilaian terhadap siswa yang lain. Mind 

Mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang Psikolog dari Inggris. Beliau 

adalah penemu Mind Map (Peta Pikiran). Mind Maping adalah cara mengembangkan 

kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut.  

Mind Mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Mind 

Mappingyang sering kita sebut dengan peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang 

sangat hebat yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam 

otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan (Kurniasih, 2015 : 53). 

Peta pikiran memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di 

dalam diri seseorang. Berikut penggunaan metode belajar Mind Mapping dalam beberapa 

tahap dan kegiatan: (1)Guru menyampaikan kompetensi yang akan di capai (2) Guru 

mengemukakan konsep/permasalahan yang akan di tanggapi oleh siswa (3) Guru 

menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja Mind Mapping (4)Guru membagi siswa 

menjadi 7 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 Orang (5)Setiap kelompok diberikan 

pensil/spidol untuk membuat Mind Mapping (6)Tiap kelompok mempersentasikan hasil 

diskusinya (7) Guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang didiskusikan (8) Dan 

diakhiri dengan mengambil kesimpulan. 
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Penelitian ini bertempat di SDN 02 Bajur Jl. Rengganis Desa Bajur Kecamatan 

Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN 02 Bajur yang berjumlah 35 orang dengan siswa perempuan 20 dan 15 laki-laki. 

Data yang terkumpul untuk dianalisis dalam penelitian ini meliputi data aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Data tentang hasil belajar siswa diambil dari hasil tes dan data aktivitas 

belajar diperoleh dengan menggunakan observasi. Data tersebut dapat dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif 

1. Data Hasil Belajar 

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah  

a. Ketuntasan individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu apabila 

mampu memperoleh nilai ≥ 75 sebagai standar ketuntasan belajar minimal. Nilai akhir 

individual per siswa ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 

  Nilai = 

 

Skor Perolehan 

 

 x 100 

Skor Maksimal 

( Purwanto, 2011: 207) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

N

X
X


  

Keterangan: 

X

  

: Nilai ata-rata  

∑ X : Jumlah seluruh skor 

N   : Subjek 

(Sudjana, 2012: 109) 

c. Ketuntasan klasikal 

 

P = 

∑ Siswa yang tuntas belajar  

x 100 % ∑ Siswa 

Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal 
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a) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang mungkin dicapai jika semua 

item dapat tercapai. 

Banyaknya tahap pembelajaran       = 8 

Banyaknya indicator                       = 3 

Skor maksimal untuk tiap tahapan    = 4 

Skor minimal untuk tiap tahapan      = 1 

Jadi skor minimal seluruh indikator  =  

8 x 3= 24 

b) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 

   
 

 
     

       
 

 
      

           

    
 

 
          

         
 

 
         

     

Tabel 3.1. Kriteria untuk menentukan aktivitas guru berdasarkan skor standar. 

Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ M ≤ Smi 18 ≤ M ≤ 24 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ M < Mi + 1,5 Sdi 14 ≤ M < 18 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ M < Mi + 0,5 Sdi 10 ≤ M < 14 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤  M < Mi – 0,5 Sdi 6 ≤ M < 10 Kurang Baik 

0 ≤ M < Mi – 1,5 Sdi 0 ≤ M < 6 Tidak Baik 

 

3. Data Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah diperoleh data aktivitas guru dari lembar observasi data tersebut kemudian di 

analisis dengan cara sebagai berikut: 
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Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan: 

1. Skor 4 diberikan jika semua indikator dilaksanakan. 

2. Skor 3 diberikan jika 2 indikator dilaksanakan.  

3. Skor 2 diberikan jika 1 indikator dilaksanakan. 

4. Skor 1 diberikan jika semua indikator tidak dilaksanakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana 1 siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan. Adapun subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN 02 Bajur dengan jumlah 

siswa sebanyak 35 orang. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru yang mengajar 

selama proses pembelajaran berlangsung. Data pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari 

lembar observasi yang diisi oleh observer. Adapun yang menjadi observer pelaksanaan 

pembelajaran adalah Bapak Pranoto S.Pd selaku wali kelas dan dibantu oleh teman sejawat 

untuk mendokumentasikan yaitu Julia Lestari. 

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 2 September 2016 sampai tanggal 7 

September 2016. Siklus I terdiri dari dua kali pertemuan yaitu satu kali pertemuan 

penyampaian materi dan satu kali pertemuan penyampaian materi sekaligus evaluasi siklus I. 

Begitu pula dengan siklus II terdiri dari dua kali pertemuan, yaitu satu kali pertemuan 

penyampaian materi dan satu kali pertemuan penyampaian materi sekaligus evaluasi siklus II.  

Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada siklus 1 

No Tahap Pembelajaran  Jumlah Skor 

1 Menyampaikan  kompetensi yang akan di capai. 2 

2 Mengemukakan  konsep/permasalahan yang akan di tanggapi 

oleh siswa. 

2 

3 Menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja Mind 

Mapping. 

3 

4 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok  4 

5 Setiap kelompok diberikan pensil/spidol untuk membuat Mind 

Mapping. 

3 

6 Tiap kelompok mempersentasikan hasil diskusinya. 2 

7 Mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang didiskusikan. 1 

8 Dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan. 3 

Total Skor 17 

Kriteria Baik 
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Data Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus I 

No Aspek yang dinilai Hasil 

Evaluasi 

1 Jumlah siswa yang mengikuti tes 32 

2 Nilai tertinggi 85 

3 Nilai terendah  15 

4 Rata-rata 58,75 

5 Jumlah siswa tuntas 16 

6 Jumlah siswa tidak tuntas 16 ( 50%) 

7 Presentase ketuntasan 50 % 

 

Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada siklus II 

No Tahap Pembelajaran Jumlah Skor 

1 Menyampaikan  kompetensi yang akan di capai. 3 

2 Mengemukakan  konsep/permasalahan yang akan 

di tanggapi oleh siswa. 

3 

3 Menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja 

Mind Mapping. 

3 

4 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok  3 

5 Setiap kelompok diberikan pensil/spidol untuk 

membuat Mind Mapping. 

3 

6 Tiap kelompok mempersentasikan hasil 

diskusinya. 

3 

7 Mengulangangi atau menjelaskan materi yang 

didiskusikan 

3 

8 Dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan. 3 

Total Skor 24 

Kriteria Sangat Baik 

 

Data Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus II 

No Aspek yang dinilai Hasil 

Evaluasi 

1 Jumlah siswa yang mengikuti tes 34 

2 Nilai tertinggi 100 

3 Nilai terendah  30 

4 Rata-rata 75 

5 Jumlah siswa tuntas 28 

6 Jumlah siswa tidak tuntas 6 (17,7%) 

7 Presentase ketuntasan 82,3% 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 Siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Bajur tahun pembelajaran 
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2016/2017. Jumlah siswa kelas V SDN 02 Bajur adalah 35 orang  yang terdiri dari 15 orang 

siswa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan. 

Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa siklus I dan siklus II 

 

N

o 
Siklus 

Jumlah 

Siswa Yang 

Tuntas 

Ketuntasan 

Belajar 

Kegiatan Guru 

Total Skor Kategori 

1 I 16 50% 17 Baik 

2 II 28 82,3% 24 Sangat baik 

 

Berdasarkan  tabel di atas pembelajaran pada siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan dan terlaksana dengan baik dengan menggunakan model pembelajaran Mind 

Mapping. Hal ini terlihat adanya perolehan dan peningkatan aktifitas dan hasil belajar pada 

siklus I dan siklus II. Tabel di atas menunjukkan ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 

50% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 16 orang dan pada siklus II mengalami 

peningkatan mencapai 82,3% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 28 orang. Selain 

menunjukkan perkembangan hasil belajar, tabel di atas juga menunjukkan adanya 

peningkatan pada siklus I dan siklus II, siklus I pelaksanaan pembelajaran sebesar 17 dengan 

kategori baik, sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan pelaksanaan  pembelajaran 

sebesar 24 dengan kategori sangat baik. Berarti, indikator ketercapaian penelitian yang 

diharapkan peneliti sudah tercapai. 

Pada siklus I terdapat kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran seperti: 

(1) Dalam kegiatan pembelajran guru lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, sehingga 

siswa tidak mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. (2) Guru tidak menjelaskan 

secara rinci penerapan model pembelajaran Mind Mapping. (3) Ada beberapa siswa yang 

masih kuramg aktif dalam kegiatan belajar atau kegiatan kelompok. (4) Siswa masih enggan 

saat menjawab pertanyaan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Siswa masih 

malu dan takut salah saat menjawab. Seringkali siswa menjawab pertanyaan secara bersama-

sama. Sehingga, siswa masih kurang memiliki kepercayaan diri saat menjawab pertannyan. 

(5) Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya 

tentang materi yang diajarkan. Untuk itu peneliti sebagai guru mengadakan perbaikan 

terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I tersebut.  

Proses pembelajaran pada siklus II dilaksanakan seperti pada siklus I dengan 

melakukan perbaikan berdasarkan kekurangan-kekurangan pada siklus I. 
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Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran juga mengalami peningkatan 

pada siklus II, 17 menjadi 24, dan ketuntasan klasikal dari siklus I sebesar 50% menjadi 

82,3%, hal ini berarti sudah memenuhi ketuntasan belajar klasikal yang telah ditentukan yaitu 

minimal 85%.  

Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS pada kelas V 

SDN 02 Bajur tahun pelajaran 2016/2017. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V 

SDN 02 Bajur. 

Peningkatan hasil belajar ini dapat dilihat dari presentase ketuntasan belajar klasikal 

siswa pada siklus I yaitu 50% meningkat menjadi 82,3% pada siklus II dengan nilai rata-

rata 77 yang dalam hal ini siswa telah belajar secara tuntas dengan KKM ≥ 70. 

Keberhasilan pembelajaran juga terlihat pada perolehan nilai pelaksanaan pembelajaran 

pada siklus I memperoleh skor 17 dengan kategori baik, meningkat pada pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II menjadi 24 dengan kategori sangat baik pula. 

Saran  

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kepada siswa, dapat lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran agar menjadi 

lebih mudah dalam memahami materi ajar yang disampaikan dan mempermudah untuk 

menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. 

2. Kepada guru, dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan kreatif 

dalam melaksanakan proses pembelajaran guna mencapai pemahaman siswa yang 

maksimal terhadap materi yang disampaikan. Salah satunya dengan menerapkan model 

pembelajaran Mind Mapping dengan optimal sehingga dapat mempengaruhi 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan menjadikan suasana kelas menjadi 

lebih menyenangkan. 

3. Kepada Kepala sekolah, dapat memberikan informasi dan motivasi kepada guru 

mengenai penggunaan model pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa 

untuk aktif serta kreatif dalam belajar salah satunya dengan menggunakan model 
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pembelajaran Mind Mapping tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

belajar di sekolah. 
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