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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah 

metode mind mapping dapat meningkatkan prestasi belajar IPS 
pokok bahasan Keragaman social dan Budaya Berdasarkan 
Kenampakan Alam siswa kelas 4 semester 1 SD Negeri 2 Bugisan 
tahun pelajaran 2012/2013. Variabel yang menjadi sasaran dalam 
penelitian ini adalah prestasi belajar IPS, sedangkan variable 
tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mind 
mapping. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
berlangsung 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 2 Bugisan kelas 4 dengan 
jumlah siswa 25 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan yang pertama, ada peningkatan 
kualitas proses pembelajaran IPS setelah diadakan tindakan kelas 
dengan metode mind mapping. Hal ini ditunjukkan dari nilai hasil 
observasi. Pada siklus I nilai kegiatan guru 2,33 dengan kriteria 
cukup dan meningkat pada siklus II dengan nilai 3,56 dengan 
kriteria sangat baik. Sementara itu, nilai rata-rata kegiatan siswa 
pada siklus I nilainya 2,50 dengan kriteria cukup menigkat pada 
siklus II dengan nilai 3,67 degan kriteri sangat baik. Kedua, 
peningkatan prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman Sosial 
dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam pada siswa kelas IV 
SD Negeri 2 Bugisan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
meningkatnya rata-rata nilai IPS dan siswa yang memperoleh nilai 
di atas KKM pada setiap siklusnya, yaitu: sebelum tindakan nilai 
rata-rata IPS adalah 6,29 dengan jumlah siswa yang memperoleh 
nilai ≥6,75 ada 7 anak atau 28% dari jumlah siswa, setelah siklus I 
meningkat menjadi 6,84  (meningkat 8,04%) dengan jumlah siswa 
yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 16 anak (meningkat 56,25%) 
atau 64% dari jumlah siswa, dan pada siklus II menjadi 7,47 
(meningkat 8,40%) dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai 
≥6,75 ada 22 anak (meningkat 27,27%) atau 88% dari jumlah 
siswa. Dengan demikian, penerapan metode mind mapping dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman 
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Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam pada siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Bugisan tahun pelajaran 2012/2013. 
 
 
Kata Kunci: Metode mind mapping, IPS, Hasil belajar 
 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan dituntut untuk meghasilkan siswa yang berkwalitas dan 

berwawasan internasional serta tidak hanya sekedar memenuhi target kurikulum 

saja. Untuk mewujudkan hal tersebut pendidikan harus bersifat menyeluruh, baik 

dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selain itu, pembelajaran juga 

harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tidak cepat merasa bosan pada 

saat pembelajaran sedang berlangsung. Untuk itu guru harus dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif. 

Salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang kerap kali membuat 

bosan siswa pada saat pembelajaran berlangsung adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Salah satu penyebabnya adalah dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) banyak sekali materi-materi yang perlu 

dihafalkan, sementara anak-anak usia sekolah dasar banyak yang malas jika 

disuruh menghafalkan materi pelajaran. Ditambah lagi, buku pelajaran pegangan 

siswa masih belum mencukupi yaitu dengan rasio 1:2 artinya 1 buku untuk 2 

siswa. Selain itu,, guru juga seringkali menggunakan metode-metode 

pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Seringkali dalam memberikan 

mata pelajaran IPS siswa hanya disuruh mendengarkan, menyalin catatan dari 

guru atau bahkan hanya didikte oleh guru. Sehingga nilai mereka pada mata 

pelajaran IPS cenderung rendah dibanding mata pelajaran lainnya. Nilai rata-rata 

untuk mata pelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 2 Bugisan adalah 5,60 sementara 

nilai KKM mata pelajaran IPS adalah 6,75. 

Mind mapping merupakan teknik penyusunan catatan demi membantu 

siswa menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Catatan yang dibuat 

dengan mind mapping ini dapat berupa gambar-gambar, sehingga siswa lebih 

aktif dan dapat membuat catatan sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, 

siswa akan lebih senang membaca catatan yang mereka buat sendiri. 
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Peneliti berharap dengan menggunakan mind mapping, dapat merangsang 

perasaan siswa untuk memahami secara mendalam dalam pikirannya sehingga 

mampu memahami, mengingat, dan melakukan sesuatu yang diajarkan dengan 

baik dan dampaknya dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran IPS 

siswa khususnya pada pokok bahasan Keragaman Sosial danBudaya 

Berdasarkan Kenampakan Alam. 

Adapuntujuandari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah metode 

mind mapping dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pokok bahasan 

Keragaman social dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam siswa kelas 4 

semester 1 SD Negeri 2 Bugisan tahun pelajaran 2012/2013” 

1. MetodeMind Mapping 

Mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh Buzan seorang ahli 

psikologi, kreativitas  dan pengembangan diri pada tahun 1970-an. Buzan 

mengungkapkan bahwa mind mapping adalah cara mencata yang kreatif, 

efektif, dan secara harafiah yang akan “memetakan” pikiran. (Buzan, 

2008:4). Sejalan dengan hal tersebut, DePorter, dkk (2005:175-176) 

mengungkapkan bahwa mind mapping adalah metode mencatat yang kreatif 

yang memudahkan kita menangkap banyak informasi. 

A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks, or 

other items linked to and arranged around a central key word or idea. Mind 

map are used to generate, visualize, structure, and classify ideas, and as an 

aid in study, organization, and problem solving, decision making, and 

writing (http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map). Mind map adalah suatu 

diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide 

(pikiran), tugas-tugas atau hal-hal lain yang dihubungkan dari ide pokok 

otak. Mind map juga digunakan untuk menggeneralisasikan, 

menvisualisasikan, serta mengklasifikasikan ide-ide dan sebagai bantuan 

dalam belajar, berorganisasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan 

serta menulis. 

Sedangkan menurut Fidelis E Wawuru (Education Training & 

Consultant), mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. 

(http://www.edutraco.com). 

Sebelum membuat mind mapping diperlukan beberapa bahan, yaitu 

kertas kosong tak bergaris, pena serta pensil warna, otak, dan imajinasi. 

Buzan (2008:15) mengemukakan tujuh langkah membuat mind mapping, 

yaitu : 

1) Mulailah dari tengah kertas kosong. 

2) Gunakan gambar (simbol) untuk ide utama. 

3) Gunakan berbagai warna. 

4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Buatlah ranting-

ranting yang berhubungan ke cabang dan seterusnya. 

5) Buatlah garis hubung yang melengkung. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis  

7) Gunakan gambar. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Bugisan, Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Klaten dengan alasan a) Peneliti sebagai tenaga pendidik di sekolah 

tersebut, b) Peneliti ingin mengadakan inovasi pembelajaran pada sekolah 

tersebut.Penelitian dilaksanakan pada semester I Tahun Ajaran 2012/2013 pada 

bulan September sampai dengan Oktober  tahun 2012.Subjek penelitian 

merupakan variabel bebas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah metode mind mapping, jadi subjek penelitian dalam penelitian 

ini adalah metode mind mapping yang diterapkan pada siswa Kelas IV SD 

Negeri 2 Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Dengan jumlah 25 

siswa terdiri dari 13 laki-laki dan  12 perempuan. 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Siklus 1 

a. Rencana Tindakan 

Dalam rencana tindakan ini penelitimerencanakan tindakan atau 

kegiatan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan 

penelitian. Dalam hal ini adalah metode mind mapping guna 

meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS. 

http://www.edutraco.com/
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b. Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini peneliti melaksanakan 

tindakan dalam rangka mengatasi permasalahan penelitian. Tindakan 

yang ditempuh adalah dengan menerapkan metode mind mapping pada 

saat pembelajaran IPS berlangsung. 

c. Observasi 

Pada saat observasi peneliti melakukan pengamatan dan 

pencacatan terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tindakan yang 

telah dilaksanakan. Peneliti mencacat kegiatan belajar anak didiknya 

dalam membuat catatan dengan mind mapping maupun mengerjakan kuis 

secara individu. 

d. Refleksi 

Dalam tahap refleksi peneliti melakukan penilaian dan pengkajian 

terhadap hasil evaluasi data kaitannya dengan indikator kinerja Sklus I. 

Evaluasi data penilaian untuk menilai hasil atau dampak metode mind 

mapping  yang akan dilaksanakan pada akhir siklus I. Pada evaluasi ini 

diperoleh 70% peserta didik dapat mencapai KKM dalam pengerjaan soal 

IPS. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan lanjutan pada siklus II 

2. Siklus II 

a. Rencana Tindakan 

 

 

Dalam siklus ini peneliti masih menggunakan metode mind 

mapping dengan materi pelajaran Keragaman Sosial dan Budaya 

Berdasarkan Kenampakan Alam. Program kegiatan pada tindakan II 

dilaksanakan pada bulan Oktober. 

b. Pelaksanaan Tindakan Kelas

Peneliti merencanakan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II 

adalah siswa secara berpasangan membuat catatan materi Keragaman 

Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam dengan mind 

mapping. 

c. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan 

pencacatan terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tindakan yang 
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telah dilaksanakan pada siklus II. Peneliti kembali mencacat kegiatan 

belajar anak didiknya dalam membuat catatan dengan mind mapping 

maupun kuis secara individu. 

d. Refleksi 

Dalam refleksi, peneliti melakukan penilaian dan pengkajian 

terhadap hasil evaluasi data kaitannya dengan indikator kinerja Sklus II. 

Sasaran pada siklus II adalah paling tidak terdapat 80% peserta didik 

yang dapat mencapai KKM dalam pengerjaan soal IPS pokok bahasan 

Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam. 

Data dalam penelitian ini 1) Data primer berupa hasil observasi 

serta nilai test setelah tindakan dilaksanakan, 2) Data sekunder berupa 

nilai IPS sebelum tindakan yang diambil dari daftar nilai.Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi, 

observasi dan test. Instrumen Penelitiandalam penelitian ini antara lain 

adalah daftar nilai, lembar observasi dan lembar evaluasi. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1 dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan (2 x 35 menit) yaitu pada 

tanggal 5 Oktober 2012. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada siklus I 

adalah : 

a. Rencana Tindakan 

Pada tahap rencana tindakan ini dilakukan pengamatan terhadap 

proses pembelajaran IPS di kelas 4 untuk mengetahui sauna pembelajaran, 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru serta keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Disamping itu mencatat hasil belajar yang berupa nilai 

ulangan harian mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan pengamatan terhadap pembelajaran dan pencatatan 

terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Bugisan diperoleh 

informasi sebagai data awal bahwa dari 25 siswa terdapat 17 siswa atau 68% 

siswa belum mencapai KKM atau masih memperoleh nilai ≤ 65. Setelah 

dianalisa ternyata siswa cepat merasa bosan saat pembelajaran IPS dan 

mengalami kesulitan untuk menghafalkan materi pelajaran IPS. Dengan 

berdasarkan kenyataan tersebut dilakukan konsultasi dengan Kepala 
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Sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dengan menerapkan 

metode mind mapping. 

Adapun perencanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Guru menyusun RPP berdasarkan materi (lampiran 7) 

2) Guru menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan, misal : 

a) Gambar-gambar kenampakan alam 

b)   Contoh gambar mind mapping 

3) Menyiapkan postes I setelah dilaksanakan pembelajaran 

4) Menyiapkan lembar penilaian 

5) Menyiapkan lembar observasi (Lampiran 1 dan 2) 

b. Tindakan 

Dalam tahapan ini guru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunanakan metode mind mapping dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun.  

Tindakan ini dilaksanakan saat jam pelajaran ke 5 – 6 yaitu pukul 

09.35 – 10.45. Pada  kegiatan awal, guru mengucapkan salam kemudian 

dilanjutkan dengan presensi. Dilanjutkan dengan mengkondisikan siswa 

untuk menerima pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai setelah pelajaran. Kegiatan selanjutnya guru mengadakan 

Tanya jawab tentang materi yang berkaitan.  

Pada kegiatan inti, diawali dengan kegiatan eksplorasi, guru 

menjelaskan materi pelajaran dan siswa mencermati materi pelajaran pada 

buku pelajaran IPS. Dilanjutkan dengan kegiatan elaborasi dimana siswa 

dibagi menjadi 8 kelompok kecil dengan permainan. Kemudian guru 

menjelaskan cara membuat mind mapping dan membagikan bahan-bahan 

untuk membuat mind mapping. Secara berkelompok siswa membuat mind 

mapping, guru membimbing kelompok secara bergantian. Setelah selesai 

membuat mind mapping, 4 kelompok yang dipilih secara 

acakmempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. 

Kegiatan selanjutnya adalah secara individu siswa mengerjakan post test 

siklus I. 
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Kegiatan penutup diawali dengan refleksi pelajaran yang telah 

dilaksanakan dan menyimpulkan materi pelajaran, kemudian guru 

memberikan reward kepada kelompok yang hasil pekerjaannya paling baik 

dilanjutkan dengan pemajangan hasil karya siswa. Pembelajaran ditutup 

dengan penyampaian materi yang akan datang. 

c. Observasi  

Pada tahap observasi dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode mind mapping dengan alat bantu berupa 

lembar observasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pembelajaran dengan metode mind mapping dapat menghasilkan perubahan 

pada prestasi belajar IPS. 

Uraian observasi pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan Guru  

 

a) Persiapan guru dalam memulai pembelajaran dalam kriteria cukup, 

b) kemampuan guru mengelola kelas dalam kriteria cukup, c) 

kemampuan guru dalam mengelola waktu pembelajaran dalam kriteria 

baik, d) kemampuan guru memberikan apersepsi dalam kriteria cukup, 

e) kemampuan menyampaikan materi dalam kriteria cukup, f) 

kemampuan guru memberikan pertanyaan dalam kriteria cukup, g) 

perhatian guru terhadap siswa dalam kriteria baik, h) kemampuan guru 

dalam mengembangkan aplikasi dalam kriteria cukup, i) kemampuan 

guru dalam menutup pelajaran dalam kriteria baik, j) skor rata-rata 2,33 

dalam kriteria cukup. 

2) Kegiatan Siswa 

a) Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran masih dalam kriteria cukup, 

b) kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dalam kriteria cukup, c) 

keaktifan siswa dalam pelajaran dalam kriteria cukup, d) kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan dalam kriteria baik, e) keadaan 

siswa dengan lingkungan belajaranya dalam kriteria baik, f) 
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kemampuan siswa dalam mengerjakan tes dalam kriteria baik, g) skor 

rata-rata 2,50 dengan kriteria cukup. 

d. Refleksi  

Setelah melakukan observasi, data-data yang diperoleh melalui 

observasi dikumpulkan untuk dianalisis. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilaksananakan selama siklus I belum menunjukkan peningkatan yang 

berarti pada prestasi belajar IPS siswa. 

Hasil refleksi siklus I dapat diuraikan sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran menunjukkan 

banyak siswa yang belum sepenuhnya paham dalam pembuatan mind 

mapping meskipun guru telah menjelaskan. Disamping itu, siswa masih 

belum berkonsentrasi sepenuhnya dalam mengikuti pelajaran. Hal ini 

menyebabkan hasil post test belum menunjukkan peningkatan yang berarti 

untuk prestasi belajar IPS. Dengan nilai rata-rata kelas mencapai 6,84, siswa 

yang memperoleh nilai ≤ 6,75 ada 9 siswa atau 36% dan siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 6,75 ada 16 siswa atau 64%.Pembelajaran pada siklus I 

dikatakan berhasil apabila siswa yang memperoleh nilai ≥ 6,75 mencapai 

75%. Dari data menunjukkan bahwa baru 64% siswa yang mendapatkan 

nilai ≥ 6,75, hal ini berarti penerapan metode mind mapping pada pelajaran 

IPS belum berhasil. Dari nilai yang didapat maka perlu dilaksanakan siklus 

II untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I. 

Siklus II dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan (2 x 35 menit) yaitu pada 

tanggal 12 Oktober 2012. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada siklus II 

adalah : 

a. Rencana Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I diketahui bahwa terdapat 

peningkatan prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman Sosial dan 

Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam dengan metode mind mapping 

tetapi belum berhasil mencapai target. Hal ini ditunjukkan masih ada 9 

siswa yang belum dapat mencapai KKM. Dari hasil siklus I, diadakan 

diskusi dan konsultasi dengan guru yang lebih senior untuk mencari 

alternative solusi agar dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa.  
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Adapun perencanaan penelitian tindakan kelas pada siklus II meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Guru menyusun RPP berdasarkan materi  

2) Guru menyiapkan alat peraga yang dibutuhkan, misal : 

a) Gambar-gambar kenampakan alam dan sosial budaya 

b) Contoh gambar mind mapping yang sesuai dengan pokok bahasan 

3) Menyiapkan postes II setelah dilaksanakan pembelajaran 

4) Menyiapkan lembar penilaian 

5) Menyiapkan lembar observasi  

b. Tindakan  

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, guru mengajar berdasarkan RPP 

yang telah dipersiapkan. Perbedaan siklus II dari siklus I adalah selain pada 

indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga pada media 

gambar yang digunakan lebih menarik dan lebih menyasar pada materi 

pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi dan terfokus untuk 

mengikuti pelajaran. 

Tindakan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2012 jam 

pelajaran ke 5 – 6 yaitu pukul 09.35 – 10.45. materi yang diajarkan adalah 

hubungan antara kenampakan alam dengan kondisi social budaya. 

Pembelajaran masih dilaksanakan dengan menerapkan metode mind 

mapping. Media penunjang lainnya adalah siswa memperoleh contoh 

gambar mind mapping per kelompoknya.  

Pada kegiatan awal, guru membuka pelajaran dengan menjawab salam 

dan mengkondisikan siswa untuk menerima pelajaran dengan “tepuk 

konsentrasi”. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan dilanjutkan 

kegiatan apersepsi dengan Tanya jawab tentang materi yang telah 

disampaikan pada siklus I. 

Pada kegiatan inti, siswa kembali diminta bergabung dengan 

kelompoknya pada siklus I. Kegiatan eksplorasi diawali dengan penjelasan 

guru tentang materi dengan secara langsung memberikan contoh membuat 

mind mapping di papan tulis. Pada kegiatan elaborasi, siswa secara 
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berkelompok kembali membuat mind mapping. Guru membimbing 

kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian kelompok yang pada siklus 

I belum mempresentasikan hasil kerja kelompoknya pada siklus II ini 

diminta mempresentasikan hasil kerja kelomponya. Setelah semua 

kelompok presentasi, dilanjutkan dengan mengerjakan post test siklus II 

secara individu. 

Pada kegiatan akhir, pertama-tama siswa diajak merefleksi pelajaran 

yang telah dilaksanakan dan menyimpulkan materi pelajaran, kemudian 

guru memberikan reward kepada kelompok yang hasil pekerjaannya paling 

baik dilanjutkan dengan pemajangan hasil karya siswa. Pembelajaran 

ditutup dengan penyampaian materi yang akan datang. 

c. Observasi 

Pada tahap observasi dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode mind mapping dengan alat bantu berupa 

lembar observasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pembelajaran dengan metode mind mapping dapat menghasilkan perubahan 

pada prestasi belajar IPS. 

Uraian observasi pada siklus II adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan Guru  

 

a) Persiapan guru memulai pelajaran dalam kriteria sangat baik, b) 

Kemampuan guru mengelola kelas dalam kriteria baik, c) kemampuan 

guru dalam mengelola waktu pembelajaarn dalam kriteria sangat baik, 

d) kemampuan guru dalam memberikan aprsepsi dalam kriteria baik, 

e) kemampuan guru dalam menyampaikan materi dalam kriteria baik, 

f) kemampuan guru dalam memberikan pertanyaan dalam kriteria 

sangat baik, g) perhatian guru terhadap siswa dalam kriteria sangat 

baik, h) kemampuan guru dalam mengembangkan aplikasi dalam 

kriteria baik, i) kemampuan guru dalam menutup pelajaran dalam 

kriteria sangat baik, j) skor rata-rata 3,56 dengan kriteria sangat baik. 

2) Kegiatan Siswa
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a) Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran dalam kriteria sangat baik, 

b) kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dalam kriteria sangat 

baik, c) keaktifan siswa dalam pembelajaran dalam kriteria baik, d) 

kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dalam kriteria sangat 

baik, e) keadaan siswa dengan lingkungan belajarnya dalam kriteria 

sangat baik, f) kemampuan siswa dalam mengerjakan tes dalam 

kriteria baik, g) skor rata-rata 3,67 dalam kriteria sangat baik. 

d. Refleksi  

Setelah melakukan observasi, data-data yang diperoleh melalui 

observasi dikumpulkan untuk dianalisis. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilaksananakan selama siklus IIsudah menunjukkan peningkatan yang 

berarti pada prestasi belajar IPS siswa pokok bahasan Keragaman Sosial dan 

Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam. 

Hasil refleksi siklus I dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan 

hasil observasi selama proses pembelajaran menunjukkan mayoritas siswa 

telah paham dalam pembuatan mind mapping untuk membantu mereka 

meringkas materi. Siswa juga sudah lebih berkonsentrasi dan termotivasi 

dalam mengikuti pelajaran. Hal ini menyebabkan hasil post test 

menunjukkan peningkatan yang berarti untuk prestasi belajar IPS pokok 

bahasan Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam. 

Dengan nilai rata-rata kelas mencapai 7,47, siswa yang memperoleh nilai ≤ 

6,75 ada 3 siswa atau 12% dan siswa yang memperoleh nilai ≥ 6,75 ada 22 

siswa atau 88%. 

Pembelajaran pada siklus II dikatakan berhasil apabila siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 6,75 mencapai 80%. Dari data menunjukkan bahwa 

siswa yang mendapatkan nilai ≥ 6,75 ada 88% siswa, hal ini berarti 

penerapan metode mind mapping pada pelajaran IPS terbukti dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPS siswa pada pokok bahasan Keragaman 

Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang telah diperoleh, 

dapat ditemukan adanya peningkatan kualitas pembelajaran IPS pada pokok 

bahasan Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam dengan 
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menerapkan metode mind mapping baik pada kegiatan guru maupun kegiatan 

siswa.  

Adapun peningkatan kegiatan guru kelas IV SD Negeri 2 Bugisan dalam 

proses pembelajaran IPS pokok bahasan Keragaman Sosial dan Budaya 

Berdasarkan Kenampakan Alam dengan metode mind mapping antara lain 

sebagai berikut a) Persiapan guru dalam memulai kegiatan pembelajaran lebih 

baik dari pembelakara sebelum dilaksanakan tindakan, b) Kemampuan guru 

dalam mengelola kelas meningkat, c) Guru semakin terampil dalam mengelola 

waktu pembelajaran, d) Guru menjadi lebih cermat dalam memberikan 

apersepsi, e) Guru menyampaikan materi menjadi lebih mudah, f) Kemampuan 

guru dalam memancing pertanyaan siswa lebih meningkat, g) Kemampuan guru 

menciptakan suasana belajar yang kodusif meningkat, h) Perhatian guru 

terhadap siswa menigkat, i) Guru lebih mudah mengembangkan aplikasi, j) Guru 

menjadi lebih terampil dalam menutup pelajaran 

Tidak hanya terhadap guru, dari hasil observasi terhadap siswa juga dapat 

dilihat adanya peningkatan kegiatan siswa, yaitu a) Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran lebih tinggi dari pembelajaran sebelum dilaksanakan 

tindakan, b) Siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, c) Siswa 

dapat membuat ringkasan materi dengan jelas dengan mind mapping, d) Siswa 

menunjukkan sikap sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran, e) Siswa lebih 

aktif dalam mengerjakan tugas dari guru, f) Kemampuan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dari guru lebih meningkat.  

Dengan meningkatnya keaktifan siswa pada proses pembelajaran dengan 

metode mind mappig, maka prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

khususnya pokok bahasan Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan 

Kenampakan Alam juga meningkat. Peningkatan terlihat dari perhitungan nilai 

prestasi belajar IPS yang diperoleh siswa pada kondisi awal, siklus I, dan siklus 

II.  

Hal ini berarti siswa yang mendapat nilai di atas KKM (6,75) juga 

meningkat. Pada siklus I dari target pencapaian 75% baru dapat dicapai 64%, 

namun pada siklus II mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 

target pencapaian 80% siswa yang mendapat nilai diatas KKM (6,75) ada 88% 
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siswa. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa dengan menerapkan metode 

mind mapping dapat meigkatkan prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman 

Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Bugisan. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS adalah 

dengan menerapkan metode mind mapping. Hal ini dapat terjadi karena dengan 

menerapkan metode mind mapping dapat mempermudah siswa dalam membuat 

rangkuman pelajaran sesuai dengan pemahamannya sehingga siswa mudah 

untuk memahami pelajaran yang telah disampaikan. 

 

D. SIMPULAN 

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus selama dua kali pertemuan, maka dapat ditarik simpulan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping dapat meningkatkan 1) 

Kualitas proses pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bugisan. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata kegiatan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan metode 

mind mapping, yaitu: nilai rata-rata kegiatan guru pada siklus I nilainya 2,33 

dengan kriteria cukup dan meningkat pada siklus II dengan nilai 3,56 dengan 

kriteria sangat baik. Sementara itu, nilai rata-rata kegiatan siswa pada siklus I 

nilainya 2,50 dengan kriteria cukup menigkat pada siklus II dengan nilai 3,67 

degan kriteri sangat baik, 2) Prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman 

Sosial dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Bugisan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata 

nilai IPS dan siswa yang memperoleh nilai di atas KKM pada setiap siklusnya, 

yaitu: sebelum tindakan nilai rata-rata IPS adalah 6,29 dengan jumlah siswa 

yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 7 anak, setelah siklus I meningkat menjadi 

6,84 dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 16 anak, dan pada 

siklus II menjadi 7,47 dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥6,75 ada 22 

anak.  
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b. Implikasi 

Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini didasarkan pada strategi 

pembelajaran dengan metode mind mappig pada mata pelajaran IPS. Metode  

yang digunakan dalam penelitian ini dengan model siklus yang terdiri dari dua 

siklus dengan pokok bahasan Keragaman Sosial dan Budaya Berdasarkan 

Kenampakan Alam. Dalam setiap siklus terdiri atas empat tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Pada 

kegiatan ini dilaksanakan secara berdaur ulang. 

Dalam setiap siklusnya, sebelum melaksanakan tindakan dibuat suatu 

perencanaan tindakan. Perencanaan yang dibuat selalu memperhatikan setiap 

perubahan yang terjadi pada siklus sebelumnya, terutama pada setiap tindakan 

yang dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dilaksanakan pada hasil analisis 

yang didapat dalam pembelajaran dari siklus I sampai siklus II. Berdasarkan 

refleksi dan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan antara peneliti 

dengan kolaboran seperti yang telah diuraikan pada bab IV, penelitian ini dapat 

digunakan dan dikembangkan oleh guru jika menghadapi masalah yang sama 

atau sejenis yang banyak dialami oleh siswa pada umumnya, dengan 

menggunakan pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping. 
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