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ABSTRAK 

 

Kuntari, Erlinda Tutut Riski, 2018 Penerapan Metode Pembelajaran Mind 

Mapping untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Sumber Daya Alam Kelas IV SDN 

4 Ngadirojo (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV di Sekolah 

Dasar 4 Ngadirojo Tahun Pelajaran 2017/2018).Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru MI Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M,Sc. 

 

Kata Kunci : Mind Mapping, Keaktifan, Hasil Belajar. 

 

Dalam keseluruhan pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan pokok. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Namun realita yang terjadi 

di SDN 4 Ngadirojo khususnya kelas IV pada mata pelajaran IPA hasil belajar 

peserta didik masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena 

pembelajaran IPA tidak dikemas dengan strategi yang menarik dan 

menyenangkan. Guru seringkali menyampaikan materi dengan ceramah 

sehingga pembelajaran IPA cenderung membosankan dan kurang menarik 

minatpara siswa. Maka melihatkenyataan yang demikian, perlu adanya 

alternatif dalam melakukan proses pembelajaran diantaranya menerapkan 

metode yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metode itu adalah Mind 

Mapping, metode ini mampu meningkatkan keberanian siswa dalam 

melakukan presentasi, melatih siswa dalam berdiskusi berdasarkan materi 

pelajaran yang disajikan. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

untuk mengetahui keaktifan dan hasil belajar siswa-siswi kelas IV SDN 4 

Ngadirojo pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan metode Mind 

Mapping. 

Dalam mengungkapkan masalah diatas peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan penelitian di 

kelas IV SDN 4 Ngadirojo yang mencakup II siklus dalam tiap siklusnya 

meliputi 4 langkah yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Dan hasil analisis data yang ditemukan bahwa penerapan metode Mind 

Mappingpada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan Sumber Daya Alam 

di SDN 4 Ngadirojo  yakni prosentase keaktifansiswa pada siklus I dengan 

kategori tinggi sebesar 22%, sedang 33%, rendah 45%, siklus II tinggi 61%, 

sedang 39%, rendah 0. Hasil belajar siswa siklus I untuk yang tuntas 45% dan 

yang tidak tuntas 55%. Siklus II untuk yang tuntas 89%, dan tidak tuntas 11%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya yang terorganisasi, berencana dan 

berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat untuk membina anak-anak 

didik menjadi manusia paripurna, dewasa, dan berbudaya. Untuk mencapai 

pembinaan ini asas pendidikan harus berorientasi pada pengembangan seluruh 

aspek potensi anak didik, diantaranya aspek kognitif, afektif, dan berimplikasi 

pada aspek psikomotorik. 

Bagi peserta didik, belajar merupakan sebuah proses interaksi antara 

berbagai potensi diri siswa (fisik, nonfisik, emosi, dan intelektual), interaksi 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainya, serta lingkungan dengan 

konsep dan fakta, interaksi dari berbagai stimulasi dengan berbagai stimulus 

dengan berbagai respons terarah untuk melahirkan perubahan.
1
 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di 

sekolah, pada umumnya masih banyak menghadapi masalah-masalah, salah 

satunya adalah pemilihan dan penggunaan metode mengajar yang kurang 

tepat. Sering kita jumpai sejumlah guru menggunakan metode tertentu yang 

kurang atau tidak cocok dengan isi dari tujuan pengajaran. Tidak jarang juga 

                                                 

 
1
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar( Jakarta:Prenadamedia 

Group, 2013), 85-86. 
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dalam kenyataan sehari-hari kita temukan sejumlah guru yang mampu 

memilih metode yang tepat untuk mengajarkan materi tertentu, namun kurang 

mampu mengaplikasikanya secara baik.
2
 Guru merupakan salah satu penentu 

yang mempengaruhi dalam keberhasilan belajar. Seorang guru akan 

memperoleh kepuasan, apabila telah melaksanakan tugas pembelajaran 

dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan materi yang disampaikan 

kepada siswa apakah dapat diterima dengan baik atau tidak, sehingga tujuan 

pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai. Dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran tersebut dapat  dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya 

adalah metode mengajar.  

Metode merupakan salah satu komponen pengajaran yang tak kalah 

pentingnya dengan komponen lain. Tidak ada satupun kegiatan belajar 

mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Hal ini dikarenakan 

metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa.
3
 Akan tetapi, kenyataan selama ini 

masih banyak pembelajaran yang menggunakan metode tradisional, yang 

lebih dikenal dengan metode ceramah. Sistem pendidikan kita sekarang ini 

umumnya menerapkan pola satu arah, dimana pembelajaran berpusat pada 

                                                 
2
Muhibbin, Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rodakarya, 2003), 201. 
3
Syaiful Bahri Djamarah,Aswan Zain, Strategi Belajar MengajaR (Jakarta: Renika Cipta, 

1996), 82. 
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guru. Pengajaran seperti ini cenderung menjadi dogmatis, dominan hafalan, 

dan memasung kreatifitas atau kemerdekaan berfikir anak didik. 

Proses belajar mengajar baru dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien jika telah terbentuk komunikasi antara pendidik dan peserta didik, baik 

dikelas maupun di luar kelas, yang berlangsung dalam kegiatan psikologis 

secara timbal balik antara pendidik dan peserta didik, yang saling memberi 

dan menerima pengaruh secara dialogis. Pendidik atau guru memberikan 

pengaruh melalui kewibawaan dalam bentuk sikap, perilaku edukatif, dan 

keilmuanya yang dialihkan kepada peserta didik dengan metode yang tepat 

guna, sehingga mudah diterima, dipahami, dimengerti dan dihayati serta 

dikembangkan oleh peserta didik lebih lanjut.
4
 Guru harus dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang melibatkan intektual, dan emosional siswa, agar 

intensitas keaktifan dan motifasi siswa menjadi meningkat sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Pebelajaran yang mengikut 

sertakan siswa di dalamnya akan sangat bermakna bagi siswa itu sendiri. 

siswa merasa menjadi bagian dari pembelajaran dan ikut menemukan 

pengetahuan baru yang melibatkan kemapuan berfikir mereka. Hal ini akan 

mempermudah siswa dalam mengingat materi yang telah dipelajari. Jika siswa 

hanya berperan sebagai pendengar saja dalam proses belajar mengajar akan 

menimbulkan kebosanan dalam diri mereka. Mereka menganggap pelajaran 

                                                 
4
M.Arifin, Aminuddin, Modul:Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta:Ditjen Pembinaan 

Kelembagaan Agama Ilam, Departemen Agama, 1991), 92. 
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itu tidak menarik untuk diikuti dalam proses belajar mengajar, guru 

merupakan kunci keberhasilan dari suatu proses pembelajaran yang dilakukan. 

Oleh karena itu, tugas guru adalah mengusahakan penggunaan metode yang 

lebih baik yaitu metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, materi 

yang diajarkan sesuai dengan kemampuan siswa dan kemampuan guru, sesuai 

juga dengan waktu yang tersedia dan sasaran yang ada.
5
 

Didalam penggunaan satu atau beberapa metode, terdapat syarat-syarat 

yang harus diperhatikan, yakni: metode mengajar yang dipergunakan harus 

dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah siswa, harus dapat menjamin 

perkembangan kegiatan kepribadian siswa, harus dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya, harus dapat 

merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi 

dan inovasi (pembaharuan), harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi, harus dapat 

meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantikan dengan 

pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan, harus dapat menanamkan 

dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam 

kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
6
 

                                                 
5
Mansyur, Modul:Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam, Departemen Agama, 1992), 45. 
6
Abu Ahmad, dkk, SBM(Strategi Belajar Mengajar)Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen 

MKDK(Bandung: Pustaka Setia, 1997), 53. 
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Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk 

pada jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran 

yang selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari 

jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. Anggapan sebagian sulit 

adalah benar terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang 

diperoleh oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. 

Ironisnya, justru semakin tinggi jenjang pendidikan, maka perolehan rata-rata 

nilai UAS pendidikan IPA ini menjadi semakin rendah.
7
 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para 

guru di sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu 

mengembangakan kemampuan berfikir peserta didik. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan 

siswa untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa hanya untuk mengingat 

dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diperoleh untuk menghubungkanya dengan situasi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                 

 
7
Susanto, Teori Belajar...,6. 
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Dalam penjajagan awal di lokasi penelitian yaitu SDN 4 Ngadirojo 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, masalah yang ditemukan oleh 

peneliti yakni kurangnya keaktifan belajar siswa saat proses pembelajaran IPA 

berlangsung. Hal ini dapat dilihat ketika proses pembelajaran IPA 

berlangsung, banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru, 

berbicara dengan temannya sendiri, ramai sendiri, dan mengantuk. Hal 

tersebut karena siswa sudah memandang bahwa mata pelajaran IPA adalah 

mata pelajaran yang sulit dan dalam pembelajaran IPA ini, kebanyakan guru 

mengajar dengan menggunakan metode tradisional yakni metode ceramah 

dalam pembelajaran IPA, sehingga proses belajar mengajar berpusat pada 

guru, sedangkan siswa hanya berperan sebagai pendengar saja. Metode 

ceramah ini banyak digunakan oleh guru, karena mudah, murah dan praktis. 

Selain itu, kerungnya kemauan guru untuk mempelajari tentang metode-

metode pembelajaran juga menjadi kendalanya dalam menciptakan suasana 

belajar yang aktif, kondusif dan afektif. Penggunaan metode yang kurang 

tepat dan monoton ini, mengakibatkan siswa menjadi cenderung pasif, bosan, 

kurang mampu mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru, siswa 

hanya cenderung mencatat dan menghafal materi konsep dari guru, sehingga 

ketika diberi pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari tersebut, 

kebanyakan siswa tidak bisa menjawab dengan tepat. Hal tersebut berdampak 

terhadap penguasaan materi dan nilai hasil belajar siswa yang rendah dan 

kurang maksimal pada mata pelajaran IPA.  



7 

 

 

 

Untuk meningkatkan penguasaan konsep dan nilai hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA Pokok Bahasan Sumber Daya Alam Kelas IV SDN 4 

Ngadirojotersebut, maka seorang guru harus dapat menciptakan situasi dan 

kondisi belajar mengajar yang aktif, variatif, inovatif, yang dapat 

membangkitkan motivasi siswa dan memungkinkan siswa untuk belajar 

secara aktif dan bebas sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan 

karakteristik siswa. Oleh karena itu peneliti melakukan tindakan kelas dengan 

menggunakan metode Mind Mapping. Metode Mind Mapping ini merupakan 

pengembangan metode pembelajaran yang disajikan oleh peneliti, yang mana 

metode Mind Mapping ini merupakan suatu metode pembelajaran dengan cara 

mencatat yang kreatif, efektif dan mendorong peserta didik untuk berfikir 

sesuai dengan alur berpikirnya yang mana dari hal tersebut dapat merangsang 

kreativitas peserta didik dan membentuk karakter peserta didik. Kreativitas 

sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai 

kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang 

sudah ada sebelumnya. Mind Mapping selain membantu siswa untuk 

menumbuhkan keterampilan dan kreatifitas siswa dalam memetakan konsep-

konsep dalam pembelajaran IPA sehingga kemampuan siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang disampaikan dapat meningkat. Oleh karena 

itu penggunaan metode Mind Mapping ini seorang guru harus merencanakan 

suasana kelas dan dibangun sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu 

mengekspresikan kreatifitas dan keterampilanya dalam memetakan konsep-
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konsep pelajaran IPA.
8
 Peneliti mengambil metode Mind Mapping 

dikarenakan selain metode tersebut mudah di aplikasikan ke peserta didik juga 

sesuai dengan materi yang akan di ajarkan dan juga tidak menyita waktu yang 

lama. 

Berangkat dari uraian masalah diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tindakan kelas mengenai PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN SUMBER DAYA ALAM KELAS 

IV SDN 4 NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN 

PONOROGO (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV di Sekolah 

Dasar 4 Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten PonorogoTahun Pelajaran 

2017/2018) 

 

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDN 4 

Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

                                                 
8
Dari observasi dan wawancara dengan Ibu Defi Ana di SDN 4 Ngadirojo pada tanggal 12 

Desember 2017 , pukul 9:30 WIB. 
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2. Keaktifan siswa yang rendah terhadap materi pelajaran IPA siswa kelas IV 

SDN 4 NgadirojoKecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

3. Pembelajaran masih monoton 

4. Penelitian dihentikan apabila prosentase keaktifan kategori tinggi 

mencapai 60% dan prosentase hasil belajar dinilai dari ranah kognitif 

85%. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA dengan metode Mind 

Mapping  pada peserta didik kelas IV SDN 4 NgadirojoKecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo? 

2. Apakah penerapan metode Mind Mappingdapat meningkatkan keaktifan 

belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 4 

NgadirojoKecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 

3. Apakah penerapan metode Mind Mappingdapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA kelas IV SDN 4 

NgadirojoKecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA dengan metode Mind 

Mapping pada peserta didik kelas IV SDN 4 NgadirojoKecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui peningkatan kreativitas peserta didik dalam 

pembelajaran IPA kelas IV SDN 4 NgadirojoKecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran IPA kelas IV SDN 4 NgadirojoKecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas akan memberikan manfaat bagi proses 

pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Dari penelitian tindakan kelas ini, dengan menggunakan metode 

Mind Mapping  akan ditemukan peningkatan keaktifan dan hasil belajar 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alam  Kelas IV SDN 

4 Ngadirojo pada siswa kelas IV SDN 4 NgadirojoKecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogotahun pelajaran 2017/2018. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Guru 

1) Untuk meningkatkan keaktifan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 
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2) Meningkatkan ketepatan pemilihan metode pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar. 

3) Sebagai pertimbangan dalam membimbing dan mendorong siswa 

untuk libih efektif dalam proses pembelajaran. 

4) Memperoleh pengelaman dalam inovasi pembelajaran IPA untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. 

b. Bagi siswa 

1) Untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran guna meningkatkan keaktifan 

siswa. 

2) Untuk meningkatkan penguasan konsep siswa terhadap materi 

yang telah diajarkan. 

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadapa materi pelajaran 

yang telah diajarkan. 

4) Dapat menerapkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

c. Bagi sekolah  

1) Meningkatkan prestasi akademik siswa-siswi yang mana akan 

berpengaruh terhadap mutu pembelajaran di lembaga pendidikan 

atau sekolah yang bersangkutan. 
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2) Sebagai sumbangan pemikiran dan untuk menambah referensi 

perpustakaan berupa hasil penelitian. 

3) Sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kerjasama kreatifitas 

guru. 

4) Meningkatkan kualitas sekolah. 

d. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

mengembangkan metode pembelajaran. 

e. Bagi masyarakat 

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang pendidikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memilih lembaga yang berkualitas. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

lima Bab, yaitu: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sestematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksud 

untuk memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab II adalah kajian pustaka yang berisi tentang telaah pustaka 

terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab ini dimaksud untuk memudahkan penelitian dalam menjawab hipotesis. 
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Bab III adalah metode penelitian, yang meliputi objek penelitian 

tindakan kelas, setting subyek penelitian tindakan kelas, variabel yang 

diamati, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas (perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, refleksi) dan jadwal pelakanaan tindakan kelas. 

Bab IV adalah temuan dan hasil penelitian tindakan kelas yang berisi 

gambar singkat setting tentang lokasi penelitian, penjelasan per-iklus, proses 

analisis data per-siklus, dan pembahasan. 

Bab V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini 

dimaksud agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitian terdahulu. 

Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: Telaah penelitian 

pertama Yeti Novita Sari memaparkan hasil penelitian dalam skripsi yang ia 

tulis yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

Pokok Bahasan Sifat-sifat Cahaya melalui Metode Eksperimen (Penelitian 

Tindakan Kelas V di SDN 02 Polorejo Ponorogo). Dari hasil penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa penerapan metode ekperimen dapat 

meningkatkan 1. keaktifan dalam proses pembelajaran IPA pokok bahasan 

sifat-sifat cahaya siswa-siswi kelas V SDN 02 Polorojo Ponorogo, yakni pada 

siklus I mencapai 45% siklus II 60% Siklus III mencapai 85% 2. hasil belajar 

mata pelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya siswa-siswi kelas V SDN 

02 Polorejo Ponorogo, yakni pada siklus I mencapai 30% pada siklus II 

mencapai 55%  pada siklus III mencapai 85%.
9
 

Sedangkan telaah dari penelitian ke dua Marsudi dengan judul 

Penerapan Metode Mind Mappinguntuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn 

Pokok Bahasan Sistem Pemerintahan Kelas IV semester 2 SD Negeri 2 

                                                 
9
Yeti Novita Sari, “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan 

Sifat-sifat Cahaya Melalui Metode Eksperimen  (Penelitian Tindakan Kelas di SDN 02 Polorejo 

Ponorogo), “(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010), x. 

14 
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Bugisantahun pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar PKn pokok bahasan Sistem Pemerintahan 

pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bugisan. Peningkatan tersebut dapat dilihat 

dari meningkatnya rata-rata nilai PKn dan siswa yang memperoleh nilai di 

atas KKM pada setiap siklusnya, yaitu: sebelum tindakan nilai rata-rata PKn 

adalah 5,97 dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 4 anak 

atau 25% dari jumlah siswa, setelah siklus I meningkat menjadi 6,23 dengan 

jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 6 anak atau 37% dari jumlah 

siswa, dan pada siklus II menjadi 7,39 dengan jumlah siswa yang memperoleh 

nilai ≥6,75 ada 15 anak dari jumlah siswa. Dengan demikian, penerapan 

metode mind mapping dapat meningkatkan prestasi belajar PKn pokok 

bahasan Sistem Pemerintahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bugisan tahun 

pelajaran 2013/2014.
10

 

Persamaan penelitian Yeti Novita Sari dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti mata pelajaran IPA, perbedaanya adalah pokok bahasan, 

kelas, metode dan tempat penelitian. Sedangkan persamaan penelitian 

Marsudi dengan penelitian kami adalah sama-sama meneliti metode Mind 

Mapping pada kelas IV, perbedaanya adalah pada mata pelajaran dan tempat 

penelitian. 

                                                 
10

Marsudi, “Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKN 

PokokBahasan Sistem Pemerintahan Kelas IV Semester 2 SD Negeri 2 Bugisan Tahun 

Pelajaran2013/2014, “(Skripsi, UNMUH Surakarta, 2014), i. 
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Berdasarkan judul dan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa belum ada yang meneliti PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN IPA POKOK BAHASAN SUMBER DAYA ALAM KELAS 

IV SDN 4 NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN 

PONOROGO (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV di Sekolah 

Dasar 4 NgadirojoTahun Pelajaran 2017/2018). 

 

B. Landasan Teori 

1. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur 

maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara 

penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat 

dianggap sebagai sesuatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan 

atau cara yang teratur untuk melakukan pembelajaran.
11

 Metode 

mengajar diartikan sebagai salah satu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. 

Pengertian lain ialah tehnik penyajian yang dikuasai guru untuk 

mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam 

                                                 

 
11

Suyono, Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),  
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kelas. Metode mengajar ini harus dipelajari oleh setiap guru agar 

berhasil dalam tugasnya.
12

 

b. Pengertian Metode Mind Mapping (Peta Pikiran/Ingatan) 

Konsep Mind Mapping asal mulanya diperlukan oleh Tony 

Buzan tahun 1970 an. Model pembelajaran Mind Mapping adalah 

model pembelajaran yang mempelajari konsep atau teknik mengingat 

sesuatu dengan bantuan Mind Map menggunakan peta konsep, 

pencatatan materi belajar dituangkan dalam bentuk diagram yang 

memuat simbol, kode, gambar, dan warna yang saling berhubungan 

sehingga kedua bagian otak manusia dapat digunakan secara 

maksimal.
13

 

 Pemetaan pikiran adalah cara kreatif bagi peserta didik secara 

individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau 

merencanakan penelitian baru. Dengan memerintahkan kepada peserta 

didik untuk membuat peta pikiran, mereka akan mudah menemukan 

kemudahan untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif apa yang 

telah mereka pelajari dan apa yang sedang mereka rencanakan. 

 Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu 

sajian visual atau suatu diagram tentang bagaimana ide-ide penting 

atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. George Posner 

                                                 
12

Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Teras, 2009), 85. 
13

Kurnia Eka Lestari, Penelitian Pendidikan Matematika (Universsitas Singaperbangsa 

Karawang:Aditama, ),  
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dan Alan Rudnitsky, dalam Nur  menulis, bahwa “peta konsep mirip 

peta jalan, namun peta konsep menaruh perhatian pada hubungan antar 

ide-ide, bukan hubungan antar tempat”. Untuk membuat suatu peta 

konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikai ide-ide tersebut dalam 

suatu pola logis. Kadang-kadang peta konsep merupakan diagram 

hierarki, kadang-kadang peta konsep itu memfokus pada hubungan 

sebab-akibat.
14

 Peta lalu dihubungkan dengan kata penghubung 

misalnya “terdiri atas”, “menggunakan” dan lain-lain. Langkah-

langkah Metode Mind Mapping 

1) Pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. Beberapa kemungkinan 

misalnya: Problem atau isu tentang ide-ide tindakan yang anda 

inginkan untuk menciptakan ide-ide aksi, konsep atau kecakapan 

yang baru saja anda ajarkan, penelitian yang harus direncanakan 

oleh siswa. 

2) Konstruksikan bagi kelas peta pikiran yang sederhana yang 

menggunakan warna, khayalan, atau simbol. 

3) Berikanlah kertas, pena, dan sumber-sumber yang lain yang anda 

pikir akan membantu peserta didik membuat peta pikiran yang 

berwarna dan indah. Berilah peserta tugas memetakan pikiran. 

Tunjukkan bahwa mereka memulai peta mereka dengan membuat 

gambar yang menggambarkan topik atau ide utama. Kemudian, 

                                                 
14

Trianto, Pembelajaran Terpadu...,159-150. 
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berilah mereka semangat untuk membagi-bagi seluruhnya kedalam 

komponen-komponen yang lebih kecil dan menggambarkan 

komponen-komponen ini hingga batas luar peta (dengan 

menggunakan warna dan grafik). Doronglah mereka untuk 

menghadirkan setiap ide secara bergambar, dengan menggunakan 

sedikit  mungkin kata-kata. Dengan mengikuti ini, mereka dapat 

mengelaborasi letupan secara detail ke dalam pikiran mereka. 

4) Berikanlah waktu yang banyak bagi peserta didik untuk 

mengembangkan peta pikiran mereka. Doronglah mereka untuk 

melihat karya orang lain untuk menstimulasi ide-de. 

5) Perintahlah kepada peserta didik untuk saling membagi peta 

pikiranya. Lakukan diskusi tentang nilai cara kreatif untuk 

menggambarkan ide-ide.
15

 

2. Keaktifan Belajar 

a. Pengertian keaktifan siswa  

  Keaktifan berasal dari kata dasar aktif dan mendapat imbuhan 

ke- dan –an. Aktif sendiri berarti giat (bekerja, berusaha), sedangkan 

keaktifan berarti kegiatan, kesibukan.
16

 Dalam penelitian ini yang 

dimaksudkan dengan keaktifan ialah keaktifan belajar siswa. 

                                                 
15

Melvin L. Silberman, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

1996), 59-60. 
16

Yoga Darmawan. “Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa Kelas IV 

SDN 3 Cawas Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.” (Skripsi, Univeritas 

Sanata Dharma Yogyakarta, 2016), 7. 
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Keaktifan adalah dimana anak  mempunyai dorongan untuk berbuat 

sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak 

bias dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bias dilimpahkan 

kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif 

mengalami sendiri.
17

 

  Pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan aktivitas peserta didik. Peserta didik distimulasi 

untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias dan motivasi tinggi 

untuk membangun kerja sama. 

  Tujuanya adalah agar peserta didik mampu secara aktif 

memperoleh pengalaman belajar, mengembangkan kemmapuan 

berfikir, menganalisis, menyintesis, menilai, dan menerapkanya dalam 

kehidupan sehari-hari.
18

 

b. Indikator keaktifan belajar siswa 

  Menurut Erna keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari: 1) 

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru, 2) kerjasamanya dalam 

kelompok, 3) kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam 

kelompok ahli, 4) kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam 

kelompok asal, 5) memberi kesempatan berpendapat kepada teman 

                                                 
17

Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Renika Cipta, 2009), 44. 
18

Asis Saefudin & Ika berdiati, Pembelajaran Efektif  (Bandung:Remaja Rosdakarya,2014), 33. 
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dalam kelompok 6) mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat.
19

 

  Keaktifan belajar dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang meliputi : 1) kegiatan-kegiatan visual:  

membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau bermain,2) 

kegiatan-kegiatan lisan: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, 3) kegiatan-

kegiatan mendengarkan: penyajian bahan, mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok.
20

 

  Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti mengambil 4 poin 

ringkasan yang dapat dijadikan sebagai indikator keaktifan belajar 

siswa, yaitu: 1) antusias dalam mengikuti pelajaran, 2) bekerjasama 

diskusi kelompok, 3) tepat waktu mengumpulkan tugas yang 

diberikan, 4) kemampuan menyampaikan pendapat. 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

                                                 
19

http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-yang-dapat-

dijadikan-penilaian-dalam-ptk-2/,diakses pada 17April 2018. 
20

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Karsa, 2009),90. 
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belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau 

kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak 

yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.
21

 

Benyamin S.Bloom dalam buku Nana Sudjana, mengklasifikasikan 

hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu: 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan ternalisasi. 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, 

yakni gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kempuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan 

kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

                                                 
21
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Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah itu, ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh para 

guru di sekolah, karena berkaita dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan pelajaran.
22

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Wasliman, hasil belajar yang dicapai peserta didik 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, 

baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian mengenai 

faktor internal dan eksternal, sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berumber dari 

dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat, 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, 

serta kondisi fisik dan kesehatan.
23

 

a) Fisiologis 

 Faktor-faktor jasmaniah siswa yang dapat 

mempengaruhi belajar siswa, antara lain indra, anggota badan, 

anggota tubuh, bentuk tubuh, kelenjar, saraf, dan kondisi fisik 

lainya. Siswi dengan kondisi fisik yang kurang mendukung 
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23
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seperti badan yang lelah, kondisi yang sakit, gigi yang sakit, 

atau anggota badan yang lainya yang kurang terima akan 

berdampak pada siswa tidak dapat berkonsentrasi selama 

belajar. Kondisi ini diperparah apabila disertai pendengaran 

dan penglihatan yang kurang. 

b) Psikologis 

Faktor-faktor psikologis siswa yang mempengaruhi 

proses belajar antara lain tingkat intelegensia, perhatian dalam 

belajar, minat terhadap materi dan proses pembelajaran, jenis 

bakat yang dimiliki, jenis motivasi yang di miliki untuk belajar, 

tingkat kematangan dan kedewasaan, faktor-faktor kelelahan 

mental atau sikologis, tingkat kemampuan kognitif siswa, 

kemampuan afektif, kemampuan psikomotor siswa dan 

kepribadian siswa, serta bentuk-bentuk lainya.
24

 

2) Faktor external 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap 

                                                 
24
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25 

 

 

 

anaknya. Serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik 

dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam 

hasil belajar peserta didik.
25

 

a) Lingkungan 

 Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan 

hasil belajar. Lingkungtan ini dapat berupa lingkungan fisik 

atau alam dan dapat pula berupa lingkungan sosial. 

Lingkungan alam misalnya keadaan suhu, kelembaban, 

kepengapan udara, dan sebagainya. Belajar pada tengah hari di 

ruang yang memiliki ventelasi udara kurang tentunya akan 

berbeda dengan suasana belajar di pagi hari yang udaranya 

masih segar, apalagi di dalam ruang yang cukup mendukung 

untuk bernafas. 

 Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia 

maupun hal-hal lainya, juga dapat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar. Seringkali guru dan para siswa yang sedang 

belajar di dalam kelas merasa terganggu oleh obrolan orang-

orang yang berada di luar persis di depan kelas tersebut, 

apalagi obrolan itu diiringi dengan gelak tawa yang keras dan 

teriakan. Hiruk pikuk lingkungan sosial seperti suara mesin 

pabrik, lalu lintas, gemuruhnya pasar, dan lain-lain juga akan 
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berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Karena itu 

sekolah hendaknya didirikan dalam lingkungan yang kondusif 

untuk belajar.
26

 

 Selama hidup siswa tidak bisa menghindari dari 

lingkungan alami dan lingkungan sosial. Keduanaya 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil 

belajar siswa di sekolah. Lingkungan alam adalah lingkungan 

tempat tinggal peserta didik, hidup dan berusaha di dalamnya. 

Sebagai anggota masyarakat, siswa tidak bisa melepaskan diri 

dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat 

perilaku peserta didik untuk tunduk pada norma-norma sosial, 

susila, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Lingkungan 

sosial budaya diluar sekolah ternyata merupakan salah satu sisi 

kehidupan yang mendatangkan problem tersendiri bagi 

kehidupan siswa disekolah. Pembangunan gedung sekolah 

yang tidak jauh dari hiruk pikuk lalu lintas, pabrik-pabrik 

menimbulkan kebisingan di dalam kelas sehingga mengganggu 

konsentrasi belajar siswa. Untuk itu, akan sangat bijaksana 

apabila pembangunan sekolah di tempat yang jauh dari 

lingkungan pabrik, pasar, arus lalu lintas dan sebagainya. 
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b) Instrumental 

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

Semuanya dapat diperdaya gunakan menurut fungsi masing-

masing. Faktor-faktor instrumental tersebut meliputi kurikulum 

atau bahan pelajaran, guru yang memberikan pengajaran, 

sarana dan fasilitas serta manajemen yang berlaku di sekolah 

yang bersangkutan. Di dalam keseluruhan sistem maka 

intrumental input merupakan faktor yang sangat penting pula 

dan paling menentukan dalam pencapaian hasil yang 

dikehendaki, karena instrumental input inilah yang menentukan 

bagaimana proses belajar mengajar itu akan terjadi di dalam 

diri si pelajar.
27

 

4. Pembelajaran IPA di SD 

a. Pengertian IPA 

Dalam standar kompetensi mata pelajaran di Sekolah dasar dan 

Madrasah Ibtidaiyah (Depdiknas) dinyatakan bahwa IPA merupakan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai 

pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Pendidikan IPA menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

                                                 
27
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sekitar secara ilmiah. Di dalam pelajaran IPA diarahkan untuk mencari 

tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang  lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Sedangkan menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 

bahwa: 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang ilmu 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang bersifat fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip 

saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya ke dalam 

kehidupansehari-hari. 

Menurut standar isi kurikulum 2006 yang dirumuskan dalam 

PERMEN No.22 tahun 2006, mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkanpendidikankeSMP/Mts. 

Di dalam pembelajaran IPA anak-anak harus bersikap  kreatif, 

dan seorang  guru harus selalu memodifikasi model atau metode-

metode yang kita punyai tentang alam ini sejalan dengan penemuan-

penemuan yang kita dapatkan. Materi IPA dikelas IV harus 

dimodifikasi melalui penerapan metode demonstrasi yang sesuai 

dengan perkembangan anak yang bertujuan untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran secaranyata (konkrit). 

Untuk tercapainya tujuan pengajaran IPA secara utuh, 

dibutuhkan keterlibatan baik siswa maupun guru. Oleh karena itu 

siswa Sekolah Dasar (SD) masih berada pada masa anak-anak yang 
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masih dalam tahap berlatih dalam mengambil keputusan, maka peran 

guru yang dominan masih diperlukan. 

Dilihat dari tingkat usia, siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) 

belum memasuki tahap berfikir yang tepat. Oleh sebab itu proses 

pembelajarannya lebih berpusat pada siswa (studentcentered). Konsep 

IPA di SD harus banyak contoh-contoh aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa dan 

mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa Sekolah Dasar maka 

ruang lingkup materi mata pelajaran IPA meliputi dua aspek 

(Depdiknas), yaitu: 

1) Karya ilmiah yang mencakup penyelidikan atau penelitian, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan 

masalah, sikap, dan nilai ilmiah. 

2) Pemahaman konsep dan penerapannya, yang mencakup: makhluk 

hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan 

interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan, benda atau materi, 

sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, dan gas, energi 

dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana, bumi dan alam semesta meliputi: 

tanah, bumi, tata surya dan benda-benda langit lainnya., sains 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat merupakan penerapan 
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konsep sains dan saling keterkaitan dengan lingkungan, teknologi 

dan masyarakat melalui perbuatan suatu karya teknologi sederhana 

termasuk merancang dan membuat. 

Materi-materi dasar tersebut diberikan secara bertahap, mulai 

dari materi yang mudah untuk kelas rendah, sampai materi yang rumit 

untuk kelas yang lebih tinggi. Jadi walaupun pokok bahasan atau sub 

pokok bahasannya sama tetapi materi pelajaran disesuaikan dengan 

tingkat kelasnya.
28

 

Sumber daya alam adalah ruang lingkup materi pelajaran IPA 

di Sekolah Dasar, sumber daya alam yang meliputi pengelolaan 

sumber daya alam, hubungan sumber daya alam dengan teknologi, 

dampak pengolahan sumber daya alam. 

Sangatlah penting mengenalkan sumber daya alam pada siswa 

Sekolah Dasar, karena proses pembelajaran lebih menekankan anak 

pada kehidupan nyata.
29

 

 

 

 

 

                                                 
28

Sri Taningsih, “Peningkatan Prestasi Belajar IPA Tentang Perambatan Bunyi dengan 

Penerapan Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas IV SDN 2 Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013,”(Skripsi, UT Ponorogo, 2013), 13-14. 
29

https//r3nunenk.wordpress.com/rpp/bab-iv/, diakses pada 20 Maret 2018. 
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C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu 

diatas, maka dapat diajukan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Jika penerapan metode Mind Mapping dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran IPA, maka akan terjadi peningkatan keaktifan siswa/siswi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA  pokok bahasan  

sumber daya alam kelas IV SDN 4 Ngadirojo. 

2. Jika penerapan metode Mind Mapping dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran IPA, maka akan terjadi peningkatan kreativitas dan hasil belajar 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alamkelas IVSDN 4 

Ngadirojo. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berangkat dari penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan keaktifan siswa 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alam kelas IVSDN 4 

Ngadirojotahun ajaran 2017/2018. 

2. Penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alam kelas IVSDN 4 

Ngadirojotahun ajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan di SDN 4 Ngadirojo dengan mengambil 

sampel siswa kelas IV. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Adapun yang diteliti adalah sebagai berikut: Keaktifan dan Hasil 

belajar siswa/siswi dalam pembelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alam 

pada kelas IV SDN 4 Ngadirojo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. Setting subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan 

permasalahan yang terjadi dan muncul dalam proses pembelajaran pada 

mata pelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alam pada kelas IV SDN 

4 Ngadirojo tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subyek pelaku penelitian adalah penelitian itu 

sendiri, sedangkan subyek penerima penelitian adalah siswa/siswi kelas IV 

SDN 4 Ngadirojo tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 18 anak. 
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C. Variabel yang Diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah: 

1. Variabel Proses: penerapan metode Mind Mapping  dalam mata pelajaran 

IPA siswa kelas IV. 

2. Variabel Hasil: meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan metode Mind Mapping dalam mata pelajaran IPA 

siswa kelas IV. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan melalui proses 

pengkajian berdaur yang terdiri dari empat tahap, yaitu 1. perencanaan 

(Planning) 2. aksi atau tindakan (acting) 3. observasi (observasing) 4. refleksi 

(reflecting).
30

 Secara keseluruhan empat tahap tersebut berbentuk spiral. 

Untuk mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. 

Yang mana siklus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus 

kedua dilaksanakan apabila masih ada hal-hal yang kurang berhasil dalam 

siklus pertama. Logika empat tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
30

Basuki, As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

(Ponorogo: STAIN Press, 2009), 5. 
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} 

 

 

 

 

 

 

            Dst. 

Gambar 3.1  

Prosedur PTK Model Kurt Lewin 

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, terlebih dahulu 

melakukan observasi awal untuk menemukan masalah, melakukan identifikasi 

masalah, menemukan batasan masalah, menentukan masalah dengan 

menemukan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab utama terjadinya 

masalah, merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan 

merumuskan hipotesis-hipotesis sebagai pemecahan, menentukan pemilihan 

Observasi 

observasing 

Refleksi 

reflecting 

Perencanaan 

ulang 

Identifikai 

masalah 

Siklus 

II 

Perencanaan 

Planning 

 

Tindakan 

acting 
Siklus 
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hipotesis tindakan pemecahan masalah, merumuskan judul perencanaan 

kegiatan pembelajaran berbasis PTK. 

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK dirumuskan, 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Mempersiapkan failitas dari sarana pendukung yang diperlukan di 

kelas 

c. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data 

mengenai proses dan hasil tindakan.
31

 

2. Aksi atau tindakan (acting) 

Pada tahap ini, harus melakukan tindakan yang telah dirumuskan 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam situasi yang aktual, 

yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3. Observasi (observasing) 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah: 

a. Mengamati keaktifan siswa/siswi dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Mengamati kemampuan diskusi antar siswa dalam kerja kelompok 

pada proses pembelajaran. 

                                                 
31

As’adie, Desain Pembelajaran...,6. 
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c. Mengamati kemampuan siswa/siswi dalam menarik kesimpulan 

terhadap materi yang telah diajarkan. 

d. Mengamati kemampuan siswa/siswi dalam menjelaskan materi yang 

telah dipelajari. 

e. Mengamati nilai hasil belajar siswa/siswi setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4. Refleksi (reflecting) 

Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi.
32

 Pada tahap ini yang haru dilakukan adalah: mencatat hasil 

observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, 

mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan memperbaiki 

siklus berikutnya. 

Empat langkah tersebut ketika diterapkan dalam kelas akan 

berubah menjadi tiga tahap, yakni tahap pertama adalah perencanaan, 

tahap kedua adalah melakukan pelaksanaan dan pengamatan secara 

bersamaan, dan tahap ketiga adalah refleksi.
33

 

 

 

 

 

                                                 
32

Zainal, Aqib, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru  (Bandung:Yrama Widya, 2006), 129. 
32

As’adie, Desain Pembelajaran...,6-7. 
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SIKLUS (1) 

 

 

        SIKLUS (2) 

 

 

SIKLUS 3, dst 

Gambar 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK 

 

Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

a. Menyusun RPP 

berbasis PTK 

dengan 

Kompetensi 

Dasar  

Menjelaskan 

hubungan antara 

sumber daya 

alam dengan 

lingkungan. 

b. Menyiapkan 

sumber/bahan/ala

t yang digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

a. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengarah pada 

materi 

b. Guru 

menjelaskan 

sekilas tentang 

materi sumber 

daya alam 

c. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk bertanya  

a. Mengamati 

keaktifan 

masing-

masing 

peserta didik 

dengan 

memberi nilai 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

b. Mengamati 

kemampuan 

masing-

masing 

peserta didik  

a. Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keaktifan peserta 

didik dalam 

pembelajaran 

serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil belajar 

peserta didik, 

dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah ditentukan  

 

SELESA

I 

Perencanaan 

(1) 

 

Tindakan 

dan 

observasi (1) 

 

Tindakan 

dan 

observasi (2) 

 

Refleksi 

(1) 

 

Perencanaan 

(2) 

 

Refleksi 

(2) 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

c. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

d. Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur 

keberhasilan  

tindakan. 

e. Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan 

data yangakan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

tentang materi 

yang telah 

dibahas 

Guru membagi 

kelas menjadi 3 

kelompok yang 

masing-masing 

anggotanya 6 

anak 

d. Guru membagi 

LKS (Lembar 

Kerja Siwa)pada 

masing-masing 

kelompok 

(siswa secara 

kelompok 

mempelajari 

materi tentang 

sumber daya 

alam dan 

membuat bagan) 

e. Melalui 

wakilnya 

masing-masing 

kelompok mem-

presentasikan 

hasil kerjanya di 

depan kelas dan 

kelompok mem-

presentasikan 

hasil kerjanya di 

depan kelas dan 

kelompok lain 

menanggapinya 

 

dalam hasil 

evaluasi dengan 

memberikan 

nilai pada 

lembar observasi 

terstruktur 

untuk membuat 

keputusan 

apakahdiperlukan 

siklus II atau tidak. 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

 f. Guru 

memberikan 

pujian pada 

siswa/ kelompok 

atas 

partisipasinya 

selama 

pembelajaran 

yang telah 

dibahas 

g. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

menenyakan 

materi yang 

belum jelas  

h. Guru 

memberikan soal 

evaluasi untuk 

mengetahui 

pemehaman 

siswa 
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Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

a. Menyusun RPP 

berbasis PTK 

dengan 

Kompetensi 

Dasar  

Menjelaskan 

hubungan 

antara sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan. 

b. Menyiapkan 

sumber/bahan/a

lat yang 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

c. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

d. Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan  

a. Memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

yang mengarah 

pada materi 

b. Guru 

menjelaskan 

sekilas tentang 

materi sumber 

daya alam 

c. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk bertanya 

tentang materi 

yang telah 

dibahas 

d. Guru membagi 

kelas menjadi 3 

kelompok yang 

masing-masing 

anggotanya 6 

anak 

e. Guru membagi 

LKS (Lembar 

Kerja 

Siwa)pada 

masing-masing 

kelompok 

(siswa secara 

kelompok 

mempelajari 

 

a. Mengamati 

keaktifan 

masing-masing 

peserta didik 

dengan memberi 

nilai pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

b. Mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

peserta didik 

dalam post test 

hasil evaluasi 

dengan 

memberikan 

nilai pada lembar 

observasi 

terstruktur 

a. Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keaktifan 

peserta didik 

dalam 

pembelajaran 

serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil belajar 

peserta didik, 

dengan 

menggunakan 

tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakahdiperlu

kan siklus II 

atau tidak. 
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Lanjutan Tabel 3.2 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan  

tindakan. 

e. Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan 

data yangakan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

Materi tentang 

sumber daya 

alam dan 

membuat bagan) 

f. Melalui 

wakilnya 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasika

n hasil kerjanya 

di depan kelas 

dan kelompok 

mempresentasika

n hasil kerjanya 

di depan kelas 

dan kelompok 

lain 

menanggapiny 

g. Guru 

memberikan 

pujian pada 

siswa/ kelompok 

atas 

partisipasinya 

selama 

pembelajaran 

yang telah 

dibahas 

h. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

menenyakan 

materi yang  
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Lanjutan Tabel 3.2 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

 belum jelas 

i. Guru 
memberikan 
soal evaluasi 
untuk 
mengetahui 
pemehaman 
siswa 

  

 

 

E. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan dalam rangka penerapan 

Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

SiswaMata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Sumber Daya Alam pada kelas IV 

SDN 4 Ngadirojo  Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018, dengan jumlah 

siswa 18 anak. Adapun jadwal Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No Jenis Kegiatan Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan  √     

2 Persiapan      

Menyusun konsep pelaksanaan √     

Menyusun instrumen √     
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Lanjutan Tabel 3.3 

No Jenis Kegiatan Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 

3 Pelaksanaan      

Melakukan tindaka kelas siklus I  √    

Melakukan tindaka kelas siklus II   √   

4 Penyusunan laporan       

Menyusun kosep laporan    √  

Menyempurnakan draft laporan     √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Letak geografis SDN 4 Ngadirojo 

SDN 4 Ngadirojo terletak di desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. Bangunan gedung SDN 4 ngadirojo berada di 

sebelah sisi jalan raya yang letaknya mudah di jangkau oleh siswa. Luas 

halamanya juga cukup, sehingga anak dapat bermain sewaktu istirahat dan 

tanahnya mudah kering. Lingkungan sekitarnya juga mendukung dean 

tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

Jadi bila ditinjau dari segi kepentingan pelaksanaan pendidikan, 

sekolah tersebut adalah mempunyai letak geografis yang sangat 

mendukung. Hal ini karena adanya faktor-faktor kedamaian, ketenangan, 

dan keamanan lingkungan serta jauh dari hal-hal yang banyak tendensi 

pengaruh negatif seperti pusat keramaian, pasar-pasar dan lain-lain yang 

mengurangi ketenangan dan kenyamanannya, sehingga dari ini tidak 

menutup kemungkinan bahkan pelaksanaanya pendidikan di SDN 4 

Ngadirojo akan berhasil baik apabila di dukung penanganan-penanganan 

dari tenaga pendidik yang profeional dan fasilita-fasilitas yang mencukupi, 

baik segi kualitas maupun kuantitas. 
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2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi sekolah 

Terwujudnya lulusan yang unggul dalam akhlak, iman, dan taqwa. 

b. Misi sekolah 

1) Mengoptimalkan proses belajar mengajar 

2) Menanamkan aqidah/sendi-sendi agama melalui pendidikan agama 

3) Mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia 

3. Keadaan Guru SDN 4 Ngadirojo 

SDN 4 Ngadirojo dipimpin oleh satu kepala sekolah Watmono, S.Pd. 

sd. SDN 4 Ngadirojo memiliki sembilan orang guru yang terdiri dari satu 

orang guru pegawai negri sispil (PNS) dan delapan guru tidak tetap 

(GTT). 

4. Keadaan Siswa SDN 4 Ngadirojo 

Jumlah siswa SDN 4 Ngadirojo tahun 2017/2018 dari kelas satu 

sampai kelas enam sebanyak 63 yang terdiri dari 28 siswa laki-laki 35 

siswa perempuan 

 

B. Penjelasan Per-siklus 

Dengan kegiatan pembelajaran siklus pertama dan kedua, kegiatan 

yang dilakukan adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Adapun gambaran singkat tindakan pembelajaran siklus I dan II adalah 

sebagai berikut: 



47 

 

 

 

1. Siklus I 

a. Menyusun perencanaan (planning)  

1) Menyusun RPP berbasis PTK dengan Kompetensi Dasar 

menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan. 

2) Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi. 

4) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan. 

5) Menyiapkan/membuat lembar kerja siswa (LKS) yang digunakan 

dalam mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

sumber daya alam.. 

b. Melaksanakan tindakan (acting)  

1) Kegiatan awal 

a) Guru membuka dengan salam 

b) Guru membaca absen  

c) Guru memberi apersepsi 
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2) Kegiatan inti 

a) Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada 

materi 

Apa kalian tau makhluk hidup? 

Apakah makhluk hidup termasuk sumber daya alam? 

b) Guru menjelaskan sekilas tentang materi sumber daya alam 

c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang  materi yang telah dibahas 

d) Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok homogen yang 

masing-masing anggotanya 6 anak 

e) Guru membagikan LKS (Lembar kerja Siswa) pada masing-

masing kelompok (siswa secara berkelompok mempelajari 

materi tentang sumber daya alam dan membuat bagan) 

f) Melalui wakilnya masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas dan kelompok lain 

menanggapinya. 

g) Guru memberikan pujian pada siswa/kelompok atas 

partisipasinya selama pembelajaran 

h) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dibahas 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memberikan soal evaluasi akhir 
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b) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya . 

c) Guru menutup pembelajaran. 

c. Melaksanakan pengamatan (observing) 

Mengamati keaktifan masing-masing siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan Sumber 

Daya Alam di kelas IV SDN 4 Ngadirojo tahun pelajaran 2017/2018. 

Adapun data keaktifan belajar dan hasil belajar seluruh siswa dapat 

dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Data Pengamatan Siswa Dalam Proses Pembelajaran Siklus I
34

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek yang 

Diamati Skor Keterangan  

A B C D 

1 Aditiya Yoga Pratama  1 0 0 1 2 Rendah 

2 Axel Wahyu Pradana  0 1 1 0 2 Rendah 

3 Difa Agustina  1 1 1 1 4 Sedang 

4 Dimas Maywa Alinski  2 1 0 2 5 Sedang 

5 Eko Ajis Saputro  0 1 0 1 2 Rendah 

6 Elji Dwi Setiawan  1 1 0 0 2 Rendah 

7 Fikri Maulana Firmansyah  0 1 1 0 2 Rendah 

8 Irfa Hanan Arsyat Karimulloh 2 2 1 1 6 Tinggi 

9 Jesika Amelia Putri  1 1 1 1 4 Sedang 

10 Junia Rahma Wati 1 1 0 0 2 Rendah 

                                                 
34

Hasil observasi tertruktur tanggal 09 April 2015 SDN 4 Ngadirojo. 
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Lanjutan Tabel 4.1 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek yang Damati Skor Keterangan  

A B C D 

11 Khoirum Nisita Vosita Dewi 2 2 2 2 8 Tinggi 

12 Muhammad Fatkur Rohman 2 0 1 1 4 Sedang 

13 Raffi Ika Kurniawan 1 1 1 0 3 Sedang 

14 Rasya Aditya Wardana 2 0 0 0 2 Rendah 

15 Reila Putri Nikita Agustin 2 1 2 1 6 Tinggi 

16 Rizki Yuda Pradana 2 1 1 1 5 Sedang 

17 Rohmat Syaifirrohman 2 2 1 2 7 Tinggi 

18 Yohana Wahyu Citra Lestari 0 1 1 0 2 Rendah 

Keterangan: 

A : Antusias dalam mengikuti pelajaran. 

B : Bekerjasama diskusi kelompok. 

C : Tepat waktu mengumpulkan tugas yang diberikan 

D : Kemampuan menyampaikan pendapat 

Keterangan penilaian : 

2 = Baik 

1 = Sedang 

0 = Rendah 

Keterangan penilaian  

Tinggi = 6-8 

Sedang = 3-5 

Rendah = 0-2 
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Perhitungan Prosentase Perolehan Keaktifan Belajar: 

prosentase =  
Jumlah siswa berdasarkan rata − rata 

Jumlah siwa seluruhnya
 x 100% 

Tabel 4.2 

Keaktifan Siswa Pada Siklus I 

Banyak siswa Kategori  Prosentase 

4 Tinggi  22% 

6 Sedang 33% 

8 Rendah 45% 

 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siklus I 

No  Nama siswa Nilai  Keterangan  

1 Aditiya Yoga Pratama  65 Tidak tuntas 

2 Axel Wahyu Pradana  40 Tidak tuntas 

3 Difa Agustina  60 Tidak tuntas 

4 Dimas Maywa Alinski  50 Tidak tuntas 

5 Eko Ajis Saputro  100 Tuntas 

6 Elji Dwi Setiawan  75 Tuntas 

7 Fikri Maulana Firmansyah 55 Tidak tuntas 

8 Irfa Hanan Arsyat Karimulloh 40 Tidak tuntas 

9 Jesika Amelia Putri  55 Tidak tuntas 

10 Junia Rahma Wati 80 Tuntas 

11 Khoirum Nisita Vosita Dewi  70 Tuntas 

 

 

 



52 

 

 

 

Lanjutan Tabel 4.3 

No  Nama siswa Nilai  Keterangan  

12 Muhammad Fatkur Rohman 50 Tidak tuntas 

13 Raffi Ika Kurniawan 40 Tidak tuntas 

14 Rasya Aditya Wardana 70 Tuntas 

15 Reila Putri Nikita Agustin 70 Tuntas 

16 Rizki Yuda Pradana 55 Tidak tuntas 

17 Rohmat Syaifirrohman 75 Tuntas 

18 Yohana Wahyu Citra Lestari 70 Tuntas  

 Jumlah 1120  

 Rata-rata 62,22  

 

Perhitungan Prosentase Perolehan Hasil Belajar: 

prosentase =  
Jumlah siswa berdasarkan rata − rata 

Jumlah siwa seluruhnya
 x 100% 

Tabel 4.4 

Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I 

Banyak siswa Kategori  Prosentase 

8 Siswa Tuntas 45% 

10 Siswa Tidak Tuntas 55% 

d. Melakukan Refleksi (reflecting)  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan (acting) 

dan observasi (observaing) dalam melaksanakan PTK Mata Pelajaran 

IPA pokok bahasan Sumber Daya Alam. Peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklu I belum mencapai hasil yang 
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memuaskan. Hal ini dilihat hanya 4 siswa yang masuk kategori tinggi 

dengan prosentase 22%, 6 siswa dengan prosentase 33% masuk 

kategori sedang, dan sisanya mauk kategori rendah sebanyak 45%. 

Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak siswa 

mendapat hasil belajar yang tidak tuntas yakni sebanyak 10 siswa 

dengan prosentase 45% sedangkan siswa yang mendapat hasil belajar 

tuntas sebesar 8 siswa dengan prosentase 55%. Untuk itu peneliti 

mengadakan perbaikan kegiatan pembelajaran pada sikus II, agar 

keaktifan dan perolehan hasil belajar siswa meningkat. 

2. Siklus II 

a. Menyusun perencanaan (planing)  

1. Menyusun RPP berbasis PTK dengan Kompetensi Dasar 

menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan. 

2. Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi. 

4. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan. 



54 

 

 

 

5. Menyiapkan/membuat lembar kerja siswa (LKS) yang digunakan 

dalam mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

sumber daya alam. 

b. Melaksanakan tindakan (acting) 

1) Kegiatan awal 

a) Guru membuka dengan salam 

b) Guru membaca absen  

c) Guru memberi apersepsi 

2) Kegiatan inti 

a) Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada 

materi 

Apa kalian tau makhluk hidup? 

Apakah makhluk hidup termasuk sumber daya alam? 

b) Guru menjelaskan sekilas tentang materi sumber daya alam 

c) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang  materi yang telah dibahas 

d) Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok yang masing-masing 

anggotanya 6 anak 

e) Guru membagikan LKS (Lembar kerja Siswa) pada masing-

masing kelompok (siswa secara berkelompok mempelajari 

materi tentang sumber daya alam dan membuat bagan) 
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f) Melalui wakilnya masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas dan kelompok lain 

menanggapinya. 

g) Guru memberikan pujian pada siswa/kelompok atas 

partisipasinya selama pembelajaran 

h) Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dibahas 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru memberikan soal evaluasi akhir 

b) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya . 

c) Guru menutup pembelajaran. 

c. Melaksanakan pengamatan (observasing) 

Mengamati keaktifan masing-masing siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan Sumber 

Daya Alam di kelas IV SDN 4 Ngadirojo tahun pelajaran 2017/2018. 

Adapun data keaktifan belajar dan hasil belajar seluruh siswa dapat 

dilihat dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Data Pengamatan Siswa Dalam Proses Pembelajaran Siklus II
35

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aspek yang Damati Skor Keteranga 

A B C D 

1 Aditiya Yoga Pratama 2 2 2 1 7 Tinggi 

2 Axel Wahyu Pradana 1 2 2 2 7 Tinggi 

3 Difa Agustina 1 2 1 1 5 Sedang 

4 Dimas Maywa Alinski 2 2 1 2 7 Tinggi 

5 Eko Ajis Saputro 2 1 2 2 7 Tinggi 

6 Elji Dwi Setiawan 2 2 2 2 8 Tinggi 

7 Fikri Maulana Firmansyah 1 1 1 1 4 Sedang 

8 Irfa Hanan Arsyat Karimulloh 1 2 1 1 5 Sedang 

9 Jesika Amelia Putri 2 2 2 2 8 Tinggi 

10 Junia Rahma Wati 2 1 1 2 6 Sedang 

11 Khoirum Nisita Vosita Dewi 2 2 2 2 8 Tinggi 

12 Muhammad Fatkur Rohman 2 1 1 1 5 Sedang 

13 Raffi Ika Kurniawan 2 1 2 2 7 Tinggi 

14 Rasya Aditya Wardana 1 1 1 1 4 Sedang 

15 Reila Putri Nikita Agustin 2 2 2 1 7 Tinggi 

16 Rizki Yuda Pradana 2 1 2 2 7 Tinggi 

17 Rohmat Syaifirrohman 1 2 1 1 5 Sedang 

18 Yohana Wahyu Citra Lestari 1 2 2 2 7 Tinggi 

 

 

 

 

                                                 
35

Hasil observasi tertruktur tanggal 16 April 2015 SDN 4 Ngadirojo. 
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Keterangan: 

A : Antusias dalam mengikuti pelajaran. 

B : Bekerjasama diskusi kelompok. 

C : Tepat waktu mengumpulkan tugas yang diberikan 

D : Kemampuan menyampaikan pendapat 

Keterangan penilaian : 

2 = Baik 

1 = Sedang 

0 = Rendah 

Keterangan penilaian  

Tinggi = 6-8 

Sedang = 3-5 

Rendah = 0-2 

Perhitungan Prosentase Perolehan Keaktifan Belajar: 

prosentase =  
Jumlah siswa berdasarkan rata − rata 

Jumlah siwa seluruhnya
 x 100 

Tabel 4.6 

Keaktifan Siswa Pada Siklus II 

Banyak siswa Kategori Prosentase 

11 Tinggi 61% 

7 Sedang 39% 
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Tabel 4.7 

Data Hasil Belajar Siklus II 

No  Nama siswa Nilai  Keterangan  

1 Aditiya Yoga Pratama  90 Tuntas 

2 Axel Wahyu Pradana  95 Tuntas 

3 Difa Agustina  80 Tuntas 

4 Dimas Maywa Alinski  85 Tuntas 

5 Eko Ajis Saputro  100 Tuntas 

6 Elji Dwi Setiawan  90 Tuntas 

7 Fikri Maulana Firmansyah 75 Tuntas 

8 Irfa Hanan Arsyat Karimulloh 60 Tidak tuntas 

9 Jesika Amelia Putri  65 Tidak tuntas 

10 Junia Rahma Wati 80 Tuntas 

11 Khoirum Nisita Vosita Dewi  80 Tuntas 

12 Muhammad fatkur Rohman 85 Tuntas 

13 Raffi Ika Kurniawan 90 Tuntas 

14 Rasya Aditya Wardana 80 Tuntas 

15 Reila Putri Nikita Agustin 85 Tuntas 

16 Rizki yuda Pradana 80 Tuntas 

17 Rohmat Syaifirrohman 100 Tuntas 

18 Yohana Wahyu Citra Lestari 95 Tuntas  

 Jumlah 1515  

 Rata-rata 84,17  

 

Perhitungan Prosentase Perolehan Hasil Belajar: 

prosentase =  
Jumlah siswa berdasarkan rata − rata 

Jumlah siwa seluruhnya
 x 100% 
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Tabel 4.8 

Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

Banyak 

siswa 

Kategori Prosentase 

16 Siswa Tuntas 89% 

2 Siswa Tidak Tuntas 11% 

d. Melakukan Refleksi (reflecting)  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan (acting) 

dan observasi (observaing) dalam melaksanakan PTK Mata Pelajaran 

IPA pokok bahasan Sumber Daya Alam, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II telah mencapai hasil yang 

memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah  keaktifan siswa 

mencapai 11 siswa dengan prossentase 61% masuk kategori tinggi dan 

7 siswa dengen prosesntase 39% dengan kategori sedang. Selain itu 

peneliti juga menyimpulakan behwa semua siswa sudah mendapat 

hasil belajar yang tuntas. Hal ini dapat dilihat bahwa 16 siswa tuntas 

dengan prosentase 89% dengan perolehan mencapai kkm yang 

diinginkan, sehingga peneliti tidak mengadakan lagi untuk siklus 

selanjutnya dikarenakan peningkatan keaktifan belajar dan hasil 

belajar siswa ssudah berhasil. 
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C. Proses Analisis Data 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran IPA pada siklus I ini, peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada sisklus ini masih belum 

mencapai hasil yang maksimal karena keaktifan masih rendah. Hal 

tersebut terlihat dari data pengamatan keaktifan siswa yang masih  rendah  

yakni pada kategori tinggi sebesar 22%, sedang 33%, rendah 45%. 

Sementara itu hasil belajar siswa untuk yang tuntas baru 45% dan yang 

tidak tuntas 55%, sehingga perlu diadakan siklus selanjutnya untuk 

memperbaiki. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II ini, terjadi 

peningkatan dari keaktifan maupun hasil belajar siswa. Dari data 

pengamatan menunjukkan bahwa untuk keaktifan pada kategori tinggi 

mencapai 61% dari 11 siswa, untuk kategori sedang 39% dari 7 siswa. 

Untuk hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang maksimal yakni 

89%. Untuk itu peneliti memutuskan untuk tidak melakukan siklus 

berikutnya karena peneliti menganggap pada siklus ini sudah maksimal. 
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D. Pembahaan dan Pengambilan Kesimpulan 

Penelitian tindikan kelas (PTK) yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran siklus I adalah dalam menjelaskan materi pembelajaran guru 

kurang mampu dalam mengelola kelas sehingga metode yang digunakan 

belum bisa diterima oleh siswa. Keaktifan siswa tidak muncul, hanya sebagian 

saja yang bekerjasama dengan kelompoknya, hanya sedikit siswa yang 

mengikuti arahan guru. Sehingga nilai tes akhir yang diperoleh tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Nilai akhir pada tes individu yang diperoleh 

siswa masih ada yang di bawah Kriteria Ketentuan Minimal (KKM). 

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II, guru mulai bisa 

mengelola kelas, siswa banyak yang memperhatikan ketika guru menjelaskan 

materi yang diajarkan. Sehingga keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat, 

hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa kompak dalam bekerjasama 

dalam kelompok. Mempresentasikan hasil diskusi, membuat pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Hasil 

belajar juga baik seluruh siswa nilainya mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam 

memahami materi pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode 

Mind Mapping  memperlihatkan keaktifan belajar siswa yang memuaskan.  
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Data perbandingan kedua siklus dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Keaktifan Belajar Siswa 

Keaktifan siswa menunjukkan peningkatan pada setiap siklus, hal ini dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut:  

Tabel 4.9 

Keaktifan Belajar Tiap Siklus 

Kategori Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % 

Tinggi  4 22% 11 61% 

Sedang  6 33% 7 39% 

Rendah  8 45% 0 0 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas, keaktifan belajar siswa terjadi 

peningkatan dari siklus I sampai siklus II, pada siklus I keaktifan belajar siswa 

masuk kategori tinggi sebanyak 4 siswa dengan prosentase 22%,  meningkat 

menjadi 11 siswa dengan prosentase 61%, dan pada kategori sedang sebanyak 

6 siswa dengan prosentase 33%, meningkat menjadi 7 siswa dengan 

prosentase 39%, pada kategori rendah sebanyak 8 siswa dengan prosentase 

45% menurun menjadi 0%. 

Jadi dapat disimpulakan bahwa penerapan metode Mind Mapping 

dapat meningkatkan keaktifan siswa. Dari keseluruhan dapat dilihat dari 

grafik berikut: 
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Gambar 4.1 

 Komparasi Keaktifan Belajar Siswa 

2. Hasil Belajar 

Dari hasil data yang diperoleh setelah penelitian menunjukkan hasil 

belajarar siswa melalui metode Mind Mapping mengalami peningkatan 

pada setiap siklusnya. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Komperasi Hasil Belajar Tiap Siklus 

Kategori Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % 

Tuntas  10 55% 16 89% 

Tidak Tuntas 8 45% 2 11% 

 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas, hasil belajar siswa terjadi peningkatan 

dari siklus I sampai siklus II, pada siklus I hasil belajar siswa masuk kategori 
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tuntas sebanyak 10 siswa dengan prosentase 45%,  meningkat menjadi 16 

siswa dengan prosentase 89%, dan pada kategori tidak tuntas turun sebanyak 

8 siswa dengan prosentase 45%. 

Jadi dapat disimpulakan bahwa penerapan metode Mind Mapping 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari keseluruhan dapat dilihat dari 

grafik berikut: 

 

Gambar 4.2 

Komparasi Hasil Belajar Siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dari hasil pembalajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa metode Mind Mappingberpengaruh terhadap 

keaktifan dan hasil belajara IPA pokok bahasan Sumber Daya Alam kelas 

IV SDN 4 Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

2. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV 

SDN 4 Ngadirojo dengan menerapkan metode Mind Mapping pada mata 

pelajaran IPA  pokok bahasan Sumber Daya Alam tahun 2017/2018 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.Metode Mind Mapping dapat 

meningkatkan keaktifan siswa.  Pada siklus I siswa yang masuk pada 

kategori tinggi keaktifanya sebanyak 22% dari 4 siswa, kategori sedang 

33% dari 6 siswa, dan kategori rendah 45% dari 8 siswa. Pada siklus II 

naik menjadi 61% dari 11 siswa untuk kategori tinggi, kemudian untuk 

kategori sedang 39% dari 7 siswa. 

3. Metode Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

siklus I prosentase hasil belajar siswa hanya 44% dari 8 siswa yang tuntas 

hasil belajarnya, sedangkan sebanyak 56% dari 10 siswa belum tuntas. 

Pada siklus II mengalami kenaikan yakni sebesar 89% dari 16 siswa yang 

tuntas hasil belajarnya dan ada dua siswa yang belum tuntas 

65 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di SDN 4 

Ngadirojo kelas IV, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Lembaga Sekolah 

  Seharusnya memberikan sarana dan prasarana yang lengkap 

agar mendukung tercapainya suatu kualitas pemeblajaran. Dengan 

melihat hasil belajar melalui penerapan metode Mind Mapping tentunya 

harus di kembangkan dengan inovasi dan memadukan berbagai variasi 

metode dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru/Pendidik 

Diharapkan guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang 

mengakibatkan hasil belajar siswa meningkat, yakni menerapkan 

metode Mind Mapping ataupun yang lainya, berdasarkan langkah-

langkah pembelajaran IPA maupun proses pembelajaran bidang studi 

yang lain. 

3. Bagi Peserta Didik 

Setelah mengikuti proses pembelajaran IPA melalui metode 

Mind Mapping, diharapkan siswa termotivasi untuk mampu 

menerapkanya sendiri baik di lingkungan maupun sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam mengadakan 
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penelitian. Hal ini juga diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam pengembangan pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan topik 

tersebut. 
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