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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS pada siswa kelas 

IV SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017. Hal 

ini disebabkan karena pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional dan siswa pasif dalam proses pembelajaran. Penerapan model 

pembelajaran mind mapping dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

menimbulkan suasana kelas yang aktif serta kondusif sehingga aktivitas yang 

timbul dari siswa dapat membentuk pengetahuan dan keterampilan yang 

mengarah pada peningkatan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran mind mapping terhadap 

hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang 

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain pada penelitian ini 

menggunakan pre-test post-test control group design. Subjek penelitian sebanyak 

50 siswa yang terbagi atas 2 kelas. IVA sebagai kelas kontrol dan IVB sebagai 

kelas eksperimen. Instrumen utama yang digunakan adalah tes.  

Data dianalisis dengan menggunakan Dependent Sample Test pada taraf 

kepercayaan 5% (sig = 0,05). Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata 

selisih pre-test dan post-test hasil belajar IPS pada kelas kontrol adalah 6,00 

sedangkan pada kelas eksperimen adalah 17,00 dan jika dibandingkan nilai rata-

rata selisih pre-test dan post-test kelas kontrol dengan kelas eksperimen, nilai rata-

rata selisih pre-test dan post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol. Hasil uji dependent sample test pada taraf kepercayaan (significance 

level) 5% menunjukkan nilai t hitung sebesar 16,333 dengan probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Kata Kunci: hasil belajar IPS, model pembelajaran, Mind Mapping 
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu  bangsa. Hal

ini disebabkan karena pendidikan mampu menciptakan generasi yang cerdas,

berwawasan, terampil, berkualitas, dan dapat memberi perubahan bangsa yang

lebih baik. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam

UU nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional, yaitu :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.

Pendidikan IPS merupakan suatu mata pelajaran yang perlu diajarkan di

sekolah dasar, dengan harapan agar siswa mampu menjadi warga negara yang

baik dan memiliki kepedulian sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan

IPS menurut Sumaatmadja dalam Hidayati (2008: 1.24), “Tujuan Pendidikan

IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi
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dirinya serta bagi masyarakat dan negara”. Pembelajaran Pendidikan IPS

dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan pengalaman menjadi warga

negara yang baik serta mampu berperan dalam pembangunan negara.

Pembelajaran IPS merupakan usaha agar siswa mampu belajar sebagai bekal

untuk mengembangkan sikap, nilai dan keterampilan dalam bermasyarakat.

Guru memiliki peran utama dalam menentukan kualitas dalam pembelajaran

yang dilaksanakan. Darmadi (2010: 36), berpendapat bahwa:

Seorang pendidik dituntut untuk dapat mengelola kelas, penggunaan
metode mengajar, strategi mengajar, maupun sikap dan karakteristik
pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar yang efektif,
mengembangkan bahan pengajaran yang baik, dan meningkatkan
kemampuan peserta didik untuk menyimak pelajaran dan menguasai
tujuan pendidikan yang harus mereka capai.

Guru dalam setiap pembelajaran diharapkan dapat menjadi seorang fasilitator

bagi siswa. Guru sebagai seorang fasilitator harus dapat membimbing siswa

agar tidak mengalami kesulitan dan kebosanan dalam kegiatan pembelajaran

serta mengoptimalkan kemampuan dasar siswa agar berkembang dengan baik.

Model pembelajaran yang tepat diperlukan dalam setiap pembelajaran agar

hasil belajar yang dicapai dapat maksimal.

Model pembelajaran mind mapping merupakan salah satu model pembelajaran

inovatif yang diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam

pembelajaran. Menurut Shoimin (2014: 105), “Model pembelajaran mind

mapping adalah model pembelajaran yang meminta siswa untuk membuat

mind map (peta pikiran), sehingga memungkinkan siswa mengidentifikasi
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dengan jelas dan kreatif apa yang telah dipelajari atau apa yang tengah

direncanakan”.

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 2 Gunung Terang ditemukan

bahwa pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran konvensional

(ceramah) dan siswa enggan bertanya ketika diberi kesempatan untuk

bertanya. Siswa beranggapan bahwa IPS adalah pelajaran yang membosankan

karena minimnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Beberapa model dan strategi pembelajaran yang berbasis kelompok telah

diujicobakan, namun hasilnya masih kurang memuaskan. Siswa pasif dalam

pembelajaran IPS dan hanya mengandalkan hasil pekerjaan temannya ketika

diadakan diskusi kelas, hal tersebut dapat memengaruhi hasil belajar siswa.

Berikut ini merupakan nilai Ujian Tengah Semester (UTS) ganjil mata

pelajaran IPS siswa kelas IV tahun pelajaran 2016/2017.

Tabel 1. Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil mata pelajaran IPS Siswa
Kelas IV Tahun Pelajaran 2016/2017

KKM NILAI
KELAS

IVA IVB

JUMLAH PERSENTASE JUMLAH PERSENTASE

65
≥ 65 14 56,0 9 36,0
< 65 11 44,0 16 64,0

JUMLAH 25 100,0 25 100,0
Sumber:Wali Kelas IVA dan IVB SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung

Isi tabel 1. menunjukkan bahwa pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yang ditentukan pada mata pelajaran IPS adalah 65. Pada kelas IVA terdapat

11 siswa atau 44% yang belum mencapai KKM, dan pada kelas IVB terdapat
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16 siswa atau 64% yang belum mencapai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa

hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Gunung Terang masih rendah.

Penerapan model pembelajaran mind mapping dalam kegiatan pembelajaran

diharapkan dapat menimbulkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa

ataupun antara siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas

menjadi aktif serta kondusif, dimana masing-masing siswa dapat

menunjukkan kemampuannya seoptimal mungkin dengan banyak melakukan

aktivitas-aktivitas belajar yang ditunjukkan dengan berbagai hal dalam proses

belajar di kelas. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada

peningkatan hasil belajar di sekolah.

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna

mengetahui adakah pengaruh penerapan model pembelajaran mind mapping

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang. Oleh

karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2

Gunung Terang Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat

diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Rendahnya hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Gunung

Terang yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal.
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2. Pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan

siswa enggan bertanya ketika diberi kesempatan untuk bertanya.

3. Siswa beranggapan bahwa IPS adalah pelajaran yang membosankan

karena minimnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru.

4. Siswa pasif dalam pembelajaran IPS karena hanya mengandalkan hasil

pekerjaan temannya ketika diadakan diskusi kelas.

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan model

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS pada materi tentang

keragaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Gunung

Terang Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model pembelajaran Mind

Mapping berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa Kelas IV SD Negeri 2

Gunung Terang Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas IV

SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017.

F. Manfaat Penelitian
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1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

bagi guru dan calon guru dalam mengetahui keadaan siswa dalam

pembelajaran, khususnya pengaruh penerapan model pembelajaran mind

mapping terhadap hasil belajar IPS sebagai salah satu usaha untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Agar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan memberikan

alternatif dalam mempelajari suatu pelajaran dengan cara yang

menarik sehingga siswa terdorong untuk belajar khususnya pada

pembelajaran IPS.

b. Bagi Guru

Sebagai masukan serta pengetahuan kepada guru dalam kaitannya

dengan kegiatan belajar dan pembelajaran IPS dengan menggunakan

model pembelajaran mind mapping di SD Negeri 2 Gunung Terang

Bandarlampung.

c. Bagi Kepala Sekolah

Memberi masukan berupa informasi ilmiah tentang model

pembelajaran yang menarik sebagai bahan kajian dalam usaha

peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

d. Bagi Peneliti
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Menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran mind mapping

dan meningkatkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah.

e. Bagi Peneliti Lain

Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya

yang ingin melakukan penelitian dibidang pendidikan.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses untuk membentuk dan merubah tingkah laku

yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan. Menurut Slameto (2010: 2),

“belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya”.

Menurut Dimyati&Mudjiono (2013: 18), “belajar merupakan proses

internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah

seluruh mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik”. Sedangkan Whiterington dalam Rusman dkk. (2011: 7)

menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang

dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan”.
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan dalam

kepribadian yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

2. Teori-Teori Belajar

Teori-teori belajar berkembang sejalan dengan berkembangnya psikologi

pendidikan. Terdapat berbagai teori belajar, di antaranya yaitu teori belajar

behavioristik, teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivistik.

a. Teori Belajar Behavioristik

Menurut Lilik Sriyanti (2013: 33), ada beberapa ciri utama yang melekat

pada teori-teori behavioristik antara lain:

(1) objek psikologi adalah tingkah laku, yang diteliti adalah
perubahan-perubahan gerakan badaniah yang observable, (2) semua
bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks-refleks. Menurut
behaviorisme, perilaku adalah kumpulan reflek, dan perilaku pada
dasarnya merupakan hubungan antara stimulus respons, (3)
behaviorimse tidak mengakui potensi bawaan sebab pendidikan dan
lingkungan memegang kekuasaan penuh terhadap proses
pembentukan perilaku individu.

Teori belajar behavioristik dipelopori oleh Thorndike, Pavlov dan

Skinner yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia dikendalikan

oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan, sehingga belajar

merupakan tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan adanya

stimulus dari luar.

b. Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif dipelopori oleh Wertheimer, Koffka dan Kohler

yang berpendapat bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol



10

oleh ganjaran dan penguatan, melainkan didasarkan pada kognisi.

Menurut Rusman dkk. (2011: 35), “Psikologi kognitif memandang

belajar sebagai proses internal dan jumlah yang dipelajari tergantung

pada kapasitas proses belajar, usaha yang dilakukan selama proses

belajar, kedalaman proses tersebut dan struktur pengetahuan yang

dimiliki siswa”.

c. Teori Belajar Konstruktivistik

Konstruktivisme menganggap bahwa manusia mampu mengkonstruk

atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan

lingkungannya. Teori belajar konstruktivistik dipelopori oleh Piaget,

Bruner dan Vygotsky. Cooper dalam Rusman dkk. (2011: 35)

berpendapat bahwa “Konstruktivis memandang peserta didik

menginterpretasi informasi dan dunia sesuai dengan realitas personal

mereka, dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi

dan membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya”.

Dari teori-teori belajar di atas, penulis memilih menggunakan teori belajar

konstruktivistik karena teori belajar ini sesuai dengan pembelajaran IPS di

sekolah dasar dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Materi

“Keragaman Suku Bangsa dan Budaya” merupakan materi IPS yang

berfokus pada pemahaman megenai bhineka tunggal ika, keragaman suku

bangsa dan budaya di Indonesia, dan cara menghargai keragaman tersebut.

Siswa banyak menemukan informasi jenis-jenis keragaman suku bangsa
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dan budaya dalam materi ini dengan cara berinteraksi dengan

lingkungannya untuk membentuk pengetahuan yang baru dalam dirinya.

3. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari bebagai komponen

yang saling berhubungan satu dengan yang lain, komponen-komponen

tersebut meliputi tujuan, materi, dan evaluasi. Oemar Hamalik (2003: 30)

menyatakan bahwa “Pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang

saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran”.

Menurut Nana Sudjana (2004: 28), “Pembelajaran dapat diartikan sebagai

setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi

kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik

(warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan

membelajarkan”. Sedangkan Rusman dkk. (2011: 15) menyatakan bahwa

“Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif

agar terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta

didik, dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan

pembelajaran”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan

suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan siswa

yang dilakukan dengan menggunakan media belajar dan model

pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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B. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam diri individu setelah

mengalami proses belajar. Bloom dalam Rusman dkk (2011: 12)

berpendapat bahwa “perubahan perilaku sebagai hasil belajar  meliputi

perubahan dalam ranah/domain koginitif, afektif, dan psikomotorik, beserta

tingkatan aspek-aspeknya”. Berikut merupakan gambaran perubahan

perilaku sebagai hasil belajar yang dikemukakan oleh Bloom:

Tabel 2. Taksonomi Tingkah Laku Bloom

Cognitive (Thinking) Psychomotor (Doing) Affective (Feeling)
Knowledge Perception Receiving

(Attending)
Comprehension Set Responding
Application response Guided mechanism Valueing
Analysis Complex over response

by value complex
Organisation of
value

Synthesis Originating Characterization
Evaluation - -

Sumber: Rusman dkk (2011: 13)

Menurut Gagne dalam Dimyati&Mudjiono (2013: 10), “Hasil belajar

berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan,

pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari (i)

stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan (ii) proses kognitif yang

dilakukan oleh pebelajar”.

Burton dalam Rusman dkk (2011: 8) berpendapat bahwa “hasil belajar

diukur melalui bagaimana proses itu dilakukan, apakah sesuai dengan

prosedur atau kaidah yang benar. Bukan pada produk saat itu, karena proses
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yang benar, kelak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika

kembali ke masyarakat sebagai outcome”.

Menurut Dimyati&Mudjiono (2013: 20), “Hasil belajar merupakan suatu

puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi

guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring.

Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan suatu perubahan perilaku yang meliputi ranah kognitif, afektif,

dan psikomotor yang diukur melalui proses belajar dan evaluasi yang

dilakukan oleh guru.

2. Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar

Menurut Sumadi Suryabrata (2010:233), “faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor

internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, digolongkan menjadi

faktor fisiologis dan psikologi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang

berasal dari luar diri, yaitu faktor nonsosial dan sosial”.

a. Faktor fisiologis

Faktor-faktor fisiologis dibedakan menjadi dua macam,

yaitu: tonus jasmani pada umumnya, dan keadaan fungsi-fungsi

fisiologis tertentu. Keadaan jasmani yang sehat dan segar akan

mempermudah siswa dalam menerima pelajaran dibandingkan keadaan

jasmani yang kurang sehat.
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b. Faktor psikologi

Faktor psikologi atau kejiwaan dalam diri individu memiliki peranan

dalam mendorong siswa untuk menerima materi pembelajaran.

c. Faktor non sosial

Menurut Sumadi Suryabrata (2010:233), “Beberapa faktor nonsosial

yang dapat mempengaruhi proses belajar adalah keadaan udara, suhu

udara, cuaca, waktu, tempat (letaknya, pergedungannya), dan alat-alat

yang dipakai untuk belajar”.

d. Faktor sosial

Sumadi Suryabrata (2010:234) menyatakan bahwa “faktor sosial adalah

faktor manusia (hubungan manusia), baik manusia itu ada (hadir)

maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung hadir”.

Dimyati&Mudjiono (2013: 238-247) mengemukakan bahwa faktor intern

yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar

adalah sebagai berikut:

(1) sikap terhadap belajar, (2) motivasi belajar, (3) konsentrasi belajar,
(4) mengolah bahan belajar, (5) menyimpan perolehan hasil belajar, (6)
menggali hasil belajar yang tersimpan, (7) kemampuan berprestasi atau
unjuk hasil belajar, (8) rasa percaya diri siswa, (9) intelegensi dan
keberhasilan belajar, (10) kebiasaan belajar, dan (11) cita-cita siswa.

Dimyati&Mudjiono (2013: 248-253) juga mengemukakan faktor ekstern

belajar yang berpengaruh pada aktivitas belajar siswa sebagai berikut: (1)

guru sebagai Pembina siswa belajar, (2) prasarana dan sarana pembelajaran,

(3) kebijakan penilaian, (4) lingkungan sosial siswa di sekolah, dan (5)

kurikulum sekolah.
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Faktor-faktor yang telah dikemukakan tersebut akan memengaruhi proses

belajar yang dilakukan siswa yang akan berpengaruh pada hasil belajar yang

diperoleh siswa. Tinggi dan rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa

berkaitan dengan faktor yang memengaruhinya. Pada umumnya hasil

belajar siswa yang rendah bisa diakibatkan oleh beberapa faktor,

diantaranya: (1) semangat belajar siswa yang kurang, (2) sarana belajar

kurang, (3) penggunaan metode mengajar yang tidak efektif, (4) guru

kurang bersemangat dalam mengajar.

C. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi,

metode, atau prosedur. Soekamto dalam Aris Shoimin (2014: 23)

mengemukakan bahwa “model pembelajaran adalah kerangka konseptual

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar

untuk mencapai tujuan belajar tertentu”.

Sedangkan menurut Arends dalam Aris Shoimin (2014: 24) mengemukakan

bahwa “model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembejaran

tertentu termasuk tujuan, sintaks, lingkungan, dan sistem pengelolaannya”.

Menurut Abdul Azis Wahab (2012: 52), “Model mengajar adalah

merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses
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yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan

spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan”.

Dari pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Berikut adalah beberapa

model pembelajaran yang berlandaskan paradigma konstruktivistik.

a. Model Pembelajaran Reasoning and Problem Solving

Menurut Krulik dan Rudnick dalam Rusman dkk. (2011: 39), “Problem

solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menemukan

jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang

dimiliki sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang tak

lumrah tersebut”. Aktivitas problem solving diawali dengan konfrontasi

dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan

kondisi masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat diwujudkan

melalui kemampuan reasoning.

b. Model Pembelajaran Problem-based Instruction

Arends dalam Rusman dkk. (2011:39) berpendapat bahwa “Problem-

based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham

konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar

dan pemecahan masalah otentik”. Siswa belajar bagaimana

mengonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan

menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data,

menyusun fakta, mengonstruksi argumentasi mengenai pemecahan
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masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan

masalah.

c. Model Pembelajaran Inkuiri

Inkuiri berasal dari bahasa inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai

proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah

yang diajukan. Menurut Schmidt dalam Rusman dkk. (2011: 40),

“Inkuiri adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi

dengan melakukan observasi dan/atau eksperimen untuk mencari

jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan

masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis”.

Model pembelajaran inkuiri dapat diimplementasikan secara terpadu

dengan strategi lain sehingga dapat membantu pengembangan

pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan melakukan kegiatan

inkuiri oleh siswa.

d. Model Pembelajaran Mind Mapping

Model Pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran

yang dapat mengembangkan kreatifitas, keaktifan, daya hafal,

pengetahuan dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Menurut Aris Shoimin (2014: 105), “Mind mapping atau

pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk

membentuk kesan”. Sedangkan menurut Michalko dalam Tony Buzan

(2013: 2), “Mind Map adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak
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terhadap pemikiran linear. Mind Map menggapai ke segala arah dan

menangkap berbagai pikiran dari segala sudut”.

Gambar 1. Mind Map

Tony Buzan (2013: 15) mengemukakan tujuh langkah dalam membuat

mind map, yaitu:

1. Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya
diletakkan mendatar, memulai dari tengah memberi kebebasan
kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk
mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami.

2. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral, sebuah gambar
bermakna seribu kata dan membantu kita menggunakan imajinasi.
Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap
terfokus, membantu kita berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak kita.

3. gunakan warna, bagi otak warna sama menariknya dengan gambar.
Warna membuat mind map lebih hidup, menambah energi kepada
pemikiran kreatif, dan menyenangkan.

4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan
cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan
seterusnya. Otak bekerja menurut asosiasi, otak senang mengaitkan
dua atau lebih hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-
cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat.
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5. Buatlah garis melengkung, bukan garis lurus. Cabang-cabang yang
melengkung dan organis jauh lebih menarik bagi mata.

6. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Kata kunci tunggal
memberi banyak daya dan fleksibilitas kepada mind map.

7. Gunakan gambar pada setiap cabang mind map, seperti gambar
sentral, setiap gambar dapat bermakna seribu kata.

Dari model-model pembelajaran di atas, penulis memilih menggunakan

model pembelajaran mind mapping karena model pembelajaran ini sesuai

dengan materi yang akan disampaikan dan lebih membuat suasana belajar

lebih menyenangkan. Materi “Keragaman Suku Bangsa dan Budaya”

merupakan materi IPS yang berfokus pada pemahaman megenai bhineka

tunggal ika, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, dan cara

menghargai keragaman tersebut. Siswa banyak menemukan jenis-jenis

keragaman suku bangsa dan budaya dalam materi ini. Penggunaan model

pembelajaran mind mapping melibatkan siswa secara langsung dalam

proses pembelajaran, dengan demikian diharapkan siswa dapat lebih

mudah mengingat dan memahami materi tersebut.

2. Kelemahan Catatan linier dan Kelebihan Mind Mapping

Mind Mapping memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran dengan

melibatkan cara kerja alami otak sehingga mengingat informasi akan lebih

mudah dan lebih bisa di andalkan dibandingkan menggunakan teknik

pencatatan tradisional. Yuliatul dalam Guspriyanto (2012: 23) menjelaskan

bahwa kekurangan dari catatan linier adalah sebagai berikut:

a. Waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki
hubungan dengan ingatan.

b. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu
(kurang lebih 90%).
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c. Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat.
d. Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang

memisahkan.
e. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak.

Menurut Michalko dalam Tony Buzan (2008: 8), Mind Mapping

mempunyai beberapa kelebihan yaitu:

a. Mengaktifkan seluruh otak.
b. Membersihkan akal dari kesusutan mental.
c. Memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan.
d. Membantu menunjukan hubungan antara bagian-bagian informasi

yang saling terpisah.
e. Memberi gambaran yang jelas pada kesuluruhan dan perincian.
f. Memungkinkan kita untuk mengelompokan konsep, membantu kita

membandingkanya.

Senada dengan pendapat tersebut Alamsyah (2009: 23) menjelasakan 7

manfaat menggunakan metode Mind Mapping (peta pikiran) yaitu:

a. Dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas.
b. Dapat melihat detilnya tanpa kehilangan ‘benang merah’nya antar

topik.
c. Terdapat pengelompokkan informasi.
d. Menarik perhatian mata dan tidak membosankan.
e. Memudahkan kita berkonsentrasi.
f. Proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar-

gambar, warna, dan lain-lain.
g. Mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visualnya.

3. Langkah-langkah Pembelajaran dengan Mind Mapping

Model pembelajaran mind mapping dapat membuat suasana pembelajaran

menjadi lebih menyenangkan dan membangkitkan minat belajar siswa

dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk menggunakan imajinasi

dan pengetahuannya untuk membuat mind map sesuai dengan materi yang

diajarkan. Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran

mind mapping adalah sebagai berikut:
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a. Menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat

mengenai materi pembelajaran.

b. Membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membuat mind

mapping.

c. Siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping.

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

e. Membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung.

f. Memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran.

D. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian IPS

IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di Sekolah

Dasar. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu pengetahuan yang

mengkaji segala aspek sosial yang ada dalam masyarakat. Berkaitan dengan

IPS, Sumaatmadja dalam Rudy Gunawan (2011: 19), mengemukakan bahwa

”IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah

laku dan kebutuhannya”.

Menurut Ahmad Susanto (2013: 137) “IPS adalah ilmu yang mengkaji

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia

yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat

dasar dan menengah”.
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Djahiri dalam Sapriya, dkk. (2006: 7) menyatakan bahwa “IPS merupakan

ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-

cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip

pendidikan dan didaktik untuk dijadikan progam pengajaran pada tingkat

persekolahan”.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat dari Trianto (2013: 171) bahwa:

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-ilmu sosial
(sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah

penyederhanaan dan perpaduan dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang

mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan

lingkungannya.

Ruang lingkup materi pembelajaran IPS dalam penelitian ini adalah

keragaman suku bangsa dan budaya. Materi ini diajarkan pada kelas IV

semester I pada Standar Kompetensi 1. Memahami sejarah, kenampakan

alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan

provinsi. Kompetensi Dasar 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan

budaya setempat (kabupaten/kota dan provinsi). Pembahasan materi ini

dilaksanakan dalam 6 jam pelajaran yang terbagi dalam 3 kali pertemuan.

Masing-masing pertemuan memiliki alokasi waktu 2 jam pelajaran yaitu 2

x 35 menit.
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2. Tujuan IPS

Tujuan merupakan segala sesuatu yang hendak dicapai. Tujuan dari

pembelajaran IPS adalah agar siswa memiliki kepekaan terhadap masalah

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif dalam

menyikapi lingkungan sekitarnya, serta keterampilan dalam mengatasi

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang terjadi pada dirinya sendiri

maupun di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi, mata

pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut.

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah,
dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki komitmen dan
kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki
kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Tujuan utama IPS sebagaimana tercantum dalam Standar Isi Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan tingkat SD/MI adalah untuk mengarahkan siswa

agar menjadi warga negara yang baik. Secara terperinci, mata pelajaran IPS

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa
ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam
kehidupan sosial

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan
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4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,
nasional, dan global.

Hasan dalam Sapriya, dkk. (2006: 5) menyatakan bahwa “Tujuan

pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu

pengembangan intelektual siswa, pengembangan dan rasa tanggung jawab

sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa

sebagai pribadi”.

E. Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian Yudy Guspriyanto (2012) dengan judul “Pengaruh Metode

Pembelajaran MIND MAPPING Terhadap Minat dan Hasil Belajar IPS

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

minat belajardan hasil belajar melalui penerapan metode pembelajaran mind

mapping dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Banyubiru 01.

2. Hasil penelitian Ni Putu Sumaraning (2014) dengan judul “Pengaruh Model

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV di Desa Sinabun

Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng” menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara kelompok siswa yang

dibelajarkan dengan menggunakan model Mind Mapping dengan kelompok

siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran

langsung siswa kelas IV sekolah dasar di Desa Sinabun.
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3. Hasil Penelitian Tugiyati (2010), yang berjudul “Penerapan Metode Mind

Mapping untuk Meningkatkan Penguasaan Materi IPS di SMP

Muhammadiyah 1 Kalibawang Tahun Ajaran 2009/2010”. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran Mind Mapping,

berhasil meningkatkan partisipasi belajar siswa dan penguasaan materi IPS.

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas siswa. Siswa memiliki

keberanian untuk bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi dan

bekerjasama dengan sesama anggota kelompok untuk membuat Mind

Mapping.

Penelitian di atas menegaskan bahwa model pembelajaran mind mapping

berpengaruh dalam kegiatan belajar siswa. Hal ini tentunya juga dapat

memengaruhi minat belajar siswa untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah

dan pada akhirnya dapat memengaruhi hasil belajar para siswa. Sehubungan

dengan hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian

dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping

Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang”.

F. Kerangka Berpikir

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar sebagai variabel dependen dan

model pembelajaran mind mapping sebagai variabel independen. Kerangka

berpikir pada penelitian ini mengacu pada teori Sumadi Suryabrata (2010)

tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar, dan mengacu pada teori

Tony Buzan (2013) tentang mind map dimana kedua hal tersebut memengaruhi

variabel hasil belajar.
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Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, digolongkan menjadi faktor

fisiologis dan faktor psikologi, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang

berasal dari luar diri pelajar, digolongkan menjadi faktor nonsosial dan faktor

sosial. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi hasil belajar adalah

cara mengajar guru di kelas saat menyampaikan materi pelajaran. Salah satu

cara menyampaikan materi di kelas adalah dengan menggunakan model

pembelajaran mind mapping.

Model pembelajaran mind mapping adalah model pembelajaran yang dapat

mengembangkan kreatifitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan dan

kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran

mind mapping menggunakan tujuh langkah dalam proses pembuatannya.

Sehingga dapat dibuat kerangka berpikir yaitu pengaruh penerapan model

pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Pre-test

Kelas
Kontrol Pre-test

Kelas
Eksperimen

Model
Pembelajaran

Mind Mapping

Tanpa Model
Pembelajaran

Mind Mapping

Post-
test

Hasil

Belajar
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G. Hipotesis Penelitian

Menurut Kerlinger dalam Riduwan (2010: 35), “hipotesis adalah dugaan

terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih”, sedangkan Nana Sudjana

dalam Riduwan (2010:35) menyatakan bahwa “hipotesis adalah asumsi

mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut

untuk melakukan pengecekannya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa hipotesis adalah asumsi terhadap hubungan antara dua

variabel atau lebih yang masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian

ilmiah.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Ada pengaruh Model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPS

materi keragaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas IV SD Negeri 2

Gunung Terang Bandarlampung”.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat

eksplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk

hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012: 59) “hubungan kausal adalah

hubungan yang bersifat sebab akibat”. Jadi disini ada variabel independen

(memengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Hal ini berarti penelitian

berfokus pada pengaruh penerapan model pembelajaran Mind Mapping

sebagai variabel independen terhadap hasil belajar sebagai variabel dependen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-test – post-test control group

design. Menurut Sugiyono (2012: 112), desain ini terdapat dua kelompok yang

dipilih secara random, kemudian kedua kelompok diberi pre-test untuk

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol. Hasil pre-test yang baik bila nilai kedua kelompok tidak

berbeda secara signifikan. Perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3).
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Tabel 3. Desain Penelitian

Keterangan:

R1 : Kelas Eksperimen

R2 : Kelas Kontrol

X : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran

mind mapping

O1 : Skor pre-test pada kelas eksperimen

O2 : Skor post-test pada kelas eksperimen

O3 : Skor pre-test pada kelas kontrol

O4 : Skor post-test pada kelas kontrol

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada

pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2

Gunung Terang Tahun Pelajaran 2016/2017 pada semester ganjil yang

R1 O1 X O2

R2 O3 O4
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berjumlah 50 siswa yang terdiri dari 2 kelas. Rincian populasi penelitian ini

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No. Kelas Jumlah Siswa

1. IVA 25

2. IVB 25

Jumlah 50

Sumber: Statistik SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung Tahun
Pelajaran 2016/2017

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oelh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif

(mewakili).

Sampel penelitian ditentukan dengan total sampling. Menurut Sugiyono

(2012: 124), “Total Sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Sampel dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung

tahun pelajaran 2016/2017. Kelas IVB sebagai kelas eksperimen dan yang
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diperlakuan model pembelajaran Mind Mapping dan kelas IVA sebagai

kelas kontrol yang tidak diberikan perlakukan.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti membuat izin penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah.

2. Melakukan penelitian pendahuluan (observasi) untuk mengetahui kondisi

sekolah, jumlah kelas dan siswa yang akan dijadikan subjek penelitian, serta

cara mengajar guru.

3. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

4. Menetapkan populasi dan sampel penelitian.

5. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri Silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) tentang

perkembangan teknologi pada kelas eksperimen  menggunakan model

pembelajaran Mind Mapping dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran

konvensional (ceramah).

6. Menyiapkan instrumen penelitian.

7. Melakukan validasi instrumen dan perbaikan instrumen.

8. Melakukan uji coba instrumen penelitian.

9. Peneliti membuat surat izin penelitian.

10. Melakukan pre-test tentang keragaman suku bangsa dan budaya untuk

mengetahui kemampuan awal siswa, baik kelas eksperimen maupun kelas

kontrol.
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11. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran mind

mapping pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas

kontrol.

12. Memberikan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diakhir

pembelajaran.

13. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan statistik yang sesuai.

14. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Gunung Terang Kecamatan Langkapura

Kota Bandarlampung.

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.

F. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 61), “variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yang akan

diteliti yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen

(variabel terikat)”.

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen
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(terikat) yang dilambangkan X. Variabel bebas pada penelitian ini adalah

model pembelajaran mind mapping.

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat

merupakan variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruh lain yang

dilambangkan Y. varabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar IPS.

G. Definisi Variabel

1. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual dalam penelitian

ini adalah:

a. Model pembelajaran mind mapping adalah model pembelajaran yang

dapat mengembangkan kreatifitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan

dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

b. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui

kegiatan belajar sehingga membentuk perubahan yang terjadi secara

keseluruhan, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada ranah

kognitif.

2. Definisi Operasional

Menurut Kelana Kusuma Dharma (2011: 95-96) definisi operasional

bertujuan untuk membuat variabel menjadi lebih konkrit dan dapat diukur.

Definisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau
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variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan

peneliti untuk mengukur. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran

yang dapat mengembangkan kreatifitas, keaktifan, daya hafal,

pengetahuan dan kemandirian siswa. Penekanan dalam model

pembelajaran mind mapping adalah pemberian materi pelajaran,

berdiskusi untuk mencari informasi yang berhubungan dan membuat

mind map secara berkolompok serta mempresentasikannya di depan

kelas. Mind map yang digunakan dalam penelitian ini adalah mind map

tentang keragaman suku bangsa dan budaya.

b. Hasil belajar IPS dibatasi pada ranah kognitif siswa yang diukur

sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dengan model

pembelajaran mind mapping pada materi keragaman suku bangsa dan

budaya. Hasil belajar yang dicapai dilihat dari nilai siswa dalam

mengerjakan tes. Tes yang digunakan merupakan tes objektif sebanyak

20 item.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah tes. Menurut

Suharsimi Arikunto (2010: 266-267) Instrumen yang berupa tes dapat

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi.
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Untuk tes prestasi belajar yang biasa digunakan di sekolah dibedakan

menjadi dua, yaitu tes buatan guru dan tes standar. Perbedaan antara tes

standar dengan tes buatan guru adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbedaan Tes Standar dan Tes Buatan Guru

Tes Standar Tes Buatan Guru
a. Didasarkan atas bahan dan

tujuan umum dari sekolah-
sekolah di seluruh negara.

b. Mencakup aspek yang luas dan
pengetahuan atau keterampilan
dengan hanya sedikit butir tes
untuk setiap keterampilan atau
topik.

c. Disusun dengan kelengkapan
staf professor, pembahas, dan
editor butir tes.

d. Menggunakan butir tes yang
sudah diujicobakan (try out),
dianalisis dan direvisi sebelum
menjadi tes.

e. Mempunyai reliabilitas yang
tinggi.

f. Dimungkinkan menggunakan
norma untuk seluruh negara.

a. Didasarkan atas bahan dan
tujuan khusus yang dirumuskan
oleh guru untuk kelasnya
sendiri.

b. Dapat terjadi hanya mencakup
pengetahuan atau keterampilan
yang sempit.

c. Biasanya disusun sendiri oleh
guru dengan sedikit atau tanpa
bantuan tenaga ahli.

d. Jarang menggunakan butir tes
yang sudah diujicobakan,
dianalisis dan direvisi.

e. Mempunyai reliabilitas sedang
atau rendah.

f. Norma kelompok terbatas kelas
tertentu.

Sumber: Suharsimi Arikunto (2009: 146-147).

Tes dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang digunakan untuk

mengetahui data hasil belajar siswa guna melihat pengaruh dari perlakuan

yang telah dilakukan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data sekunder daam penelitian ini adalah

dokumentasi. Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu docere yang

berarti mengajar. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 274) metode
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dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui

data hasil belajar siswa bidang studi IPS pada saat pra penelitian. Peneliti

mengamati benda-benda tertulis seperti dokumen, profil sekolah, peta

sekolah dan perencanaan pembelajaran. Selain itu, dokumentasi digunakan

sebagai pengumpulan data gambaran pelaksanaan penelitian yang

dilaksanakan.

I. Instrumen Penelitian

1. Jenis Instrumen

Menurut Sugiyono (2013: 102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam

penelitian ini variabel penelitiannya adalah model pembelajaran mind

mapping dan hasil belajar IPS siswa kelas IV, sehingga instrumen yang

digunakan adalah pertanyaan atau latihan untuk mengukur pengetahuan

siswa tentang keragaman suku bangsa dan budaya. Bentuk tes yang berikan

adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda berjumlah 20 item. Setiap item

soal memiliki skor 5, apabila siswa mampu menjawab seluruh soal dengan

benar maka siswa akan memperoleh nilai 100. siswa dikatan berhasil

apabila siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar

65.
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2. Uji Instrumen

a. Uji Coba Instrumen

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, terlebih dahulu dilakukan uji

coba instrumen tes. Menurut Sumadi Suryabrata (2012: 55-56) uji coba

merupakan langkah yang sngat penting dalam pengembangan

instrumen, karena dari uji coba inilah diketahui informasi mengenai

mutu instrumen yang dikembangkan. Uji coba instrumen dilakukan

pada 20 siswa kelas IV di kelas lain dan sekolah lain yaitu SD Negeri 3

Labuan Ratu Bandarlampung.

b. Uji Persyaratan Instrumen

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah berikutnya

adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui

validitas soal, realibilitas soal, daya beda soal, dan taraf kesukaran soal.

1) Uji Validitas Soal

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada

objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa

yang hendak diukur. Validitas instrumen tes yang digunakan adalah

isi, yakni ditinjau dari kesesuaian isi instrumen tes dengan isi

kurikulum yang hendak diukur. Langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

a. Menentukan kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur

sesuai dengan materi dan kurikulum yang berlaku.
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b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan

indikator.

c. melakukan penelitian terhadap butir soal dengan meminta

bantuan guru mitra untuk menyatakan apakah butir-butir soal

telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator.

Setelah instrumen dinyatakan valid, maka instrumen tes tersebut

diujicobakan pada kelas lain di luar sampel, yaitu 20 siswa kelas IV

SD Negeri 3 Labuan Ratu Bandarlampung. Validator tes dilakukan

kepada ibu Lusia Kristanti, S.Pd.

2) Uji Realibilitas Soal

Reliabilitas adalah suatu ukuran tingkat keajegan, tingkat

kehandalan, atau tingkat ketidak percayaan suatu instrumen. Suatu

instrumen dikatakan reliabel jika instrumen itu memiliki reliabilitas

yang tinggi. Mengukur tingkat keajegan soal ini digunakan

perhitungan Alpha. Rumus Alpha dalam Asep Jihad (2012: 180)

adalah:

11 = − 1 1 − 22
Keterangan:
N: Banyaknya Butir Soal
Si2: Jumlah Varians skor tiap item
St2: Varians skor total
Asep Jihad (2012: 180)

Proses pengolahan data reliabilitas menggunakan program Microcat

Iteman versi 3.00 dengan klasifikasi:
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Tabel 6. Kriteria Klasifikasi Reliabilitas

Nilai Tes Keterangan

0,8 < r11 ≤ 1,0 Sangat Baik

0,6 < r11 ≤ 0,8 Baik

0,4 < r11 ≤ 0,6 Cukup

0,2 < r11 ≤ 0,4 Rendah

0,0 < r11 ≤ 0,2 Sangat Rendah

Sumber: Asep Jihad (2012: 180)

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes diperoleh

reliabilitas tes sebesar 0,421. Hal ini berarti bahwa reliabilitas tes

masuk pada kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa

instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

3) Daya Pembeda Soal

Perhitungan daya pembeda dilakukan dengan langkah berikut:

1. Para siswa didaftarkan dalam peringkat pada sebuah tabel.

2. Dibuat pengelompokan siswa dalam dua kelompok, yaitu

kelompok atas terdiri atas 50% dari seluruh siswa yang

mendapat skor tinggi dan kelompok bawah terdiri atas 50% dari

seluruh siswa yang mendapat skor rendah. Daya pembeda

ditentukan dengan:

= 	 −
Keterangan:
SA: Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
SB: Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA: Jumlah skor ideal salah satu kelompok pada butir soal yang

diolah
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Proses pengolahan data daya pembeda soal menggunakan program

MicroCat Iteman versi 3.00, dengan klasifikasi interpretasi nilai

daya beda mengacu pada pendapat Ruseffendi dalam Asep Jihad

(2012: 181) sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Daya Pembeda

Indeks Daya Pembeda Keterangan
0,40 atau lebih Sangat Baik

0,30 – 0,39 Baik
0,20 – 0,29 Cukup

0,19 ke bawah Kurang
Sumber: Asep Jihad (2012: 181)

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes diperoleh nilai daya

pembeda soal sebesar 0,371 dengan klasifikasi baik. Soal tersebut

dapat digunakan sebagai instrumen penelitian karena memiliki

klasifikasi baik.

4) Taraf Kesukaran Soal

Taraf kesukaran soal adalah proporsi peserta tes yang menjawab

benar terhadap butir soal. Tingkat kesukaran pada masing-masing

butir soal dihitung dengan menggunakan rumus:

= 	 +	
Keterangan:
TK: Tingkat Kesukaran
SA: Jumlah skor kelompok atas
SB: Jumlah skor kelompok bawah
n : Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah
maks: skor maksimal soal yang bersangkutan
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Proses pengolahan data daya pembeda soal menggunakan program

MicroCat Iteman versi 3.00 dengan kriteria interpretasi tingkat

kesukaran digunakan pendapat Sudjana dalam Jihad (2012: 182)

sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran Keterangan

0,00 – 0,30 Sukar

0,31-0,70 Sedang

0,71-1,00 Mudah

Sumber: Asep Jihad (2012: 182)

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen tes diperoleh taraf

kesukaran soal sebesar 0,697 dengan klasifikasi sedang. Soal dapat

digunakan sebagai instrumen karena memiliki kriteria taraf

kesukaran soal sedang.

Pada uji coba instrumen tes diketahui bahwa soal yang akan

dijadikan instrumen penelitan telah memenuhi kriteria instrumen

penelitian yang baik sehingga 20 soal yang diuji cobakan dapat

digunakan sebagai instrumen penelitian.

J. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Persyaratan Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji

Dependent Sample Test, dilakukan uji persyaratan analisis data yaitu uji
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normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah sampel dari

populasi berdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyarat analisis data

atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang

sesungguhnya data penelitian tersebut harus dilakukan uji normalitas. Uji

normalitas dalam penelitian ini menggunakan nilai skewness dan standard

error dari hasil analisis deskripsi dengan menggunakan program statistik

SPSS 20.0 for Windows. Menurut Susanto Priyo Hastono (2007: 86) data

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau terdistribudi normal jika nilai

skewness dibagi dengan standard error menghasilkan angka ≤ 2.

2. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda yaitu dengan model

pembelajaran mind mapping dan pembelajaran konvensional, maka data

diperoleh untuk dianalisis untuk mengetahui besarnya hasil belajar siswa

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik analisis data untuk melihat

pengaruh model pembelajaran mind mapping menggunakan Dependent

Sample Test. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji

Dependent Sample Test dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika probabilitas < 0,05 Ho ditolak dan Ha diterima.

2. Jika probabilitas > 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak.

Uji Dependent Sample Test pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan program statistik SPSS 20.0 for Windows.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan

bahwa model pembelajaran Mind Mapping berpengaruh terhadap hasil belajar

IPS materi keragaman suku bangsa dan budaya pada siswa kelas IV SD Negeri

2 Gunung Terang Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Terbukti pada

uji dependent sample test pada taraf kepercayaan (significance level) 5%

menunjukkan nilai t hitung sebesar 16,333 dengan probabilitas lebih kecil dari

0,05 yaitu 0,000.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

dikemukakan adalah:

1. Bagi siswa diharapkan memperbanyak pengalaman belajar dengan

menggunakan mind map dan media lain agar meningkatkan kreatifitas dan

daya serap belajar sehingga hasil belajar meningkat.

2. Bagi guru disarankan untuk menggunakan model pembelajaran yang

bervariasi dalam proses pembelajaran, khususnya model pembelajaran mind

mapping agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan

meningkatkan daya serap siswa sehingga hasil belajar lebih tinggi, selain itu
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dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus lebih memperhatikan efisiensi

waktu yang digunakan agar dapat melaksanakan setiap tahap pembelajaran

dengan baik.

3. Bagi kepala sekolah agar senantiasa menghimbau, membantu dan

memberikan arahan guru untuk melaksanakan model pembelajaran yang

beragam sesuai dengan pokok materi pembelajaran sehingga dapat

dijadikan referensi untuk meingkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

4. Bagi peneliti lain yang ingin mendalami mengenai model pembelajaran

mind mapping hendaknya lebih memperhatikan lama waktu penelitian dan

dapat mengkombinasikan mind mapping dengan metode dan teknik

pembelajaran lain yang sesuai sehingga kajian peneliti menjadi lebih dalam.
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