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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Tematik 

Prastowo (2013: 223) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan tema. 

Sependapat dengan pembelajaran tematik yang dikemukakan oleh Kemendikbud 

(2013: 7) bahwa pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang memadukan 

beberapa mata pelajaran dengan tema untuk mempermudah siswa dalam belajar 

beberapa mata pelajaran secara bersamaan. Adapun pendapat mengenai 

pembelajaran tematik yang dikemukakan oleh Rusman (2011: 254) bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang dapat mendorong 

siswa terlibat aktif mencari, menggali dan menemukan solusi untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Jadi 

pembelajaran tematik menjadikan siswa terlibat aktif untuk mengasah 

kemampuan berpikir secara mandiri dalam pembelajaran dengan menggunakan 

tema.  

Kurikulum 2013 memiliki sebuah tujuan yang harus dicapai. Tujuan 

Kurikulum 2013 tertulis dalam Permendikbud No 67 Tahun 2013 yaitu untuk 

mempersiapkan atau mengasah kemampuan siswa memiliki pribadi sebagai warga 

negara yang baik, produktif, kreatif, inovatif dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu pembelajaran tematik memiliki manfaat bagi perkembangan belajar 

siswa. Daryanto (2014: 3) mengemukakan manfaat dari pembelajaran tematik 

bagi siswa yaitu dalam pembelajaran tematik, pemikiran siswa dapat lebih fokus 

pada pelajaran yang berlangsung, siswa dapat lebih mudah mempelajari beberapa 

mata pelajaran yang dikaitkan dengan tema. Pemahaman siswa juga akan lebih 

berkesan karena siswa mendapatkan pengalaman belajar dan menarik karena 

bentuk penyajiannya yang menggunakan tema. Pembelajaran tematik juga dapat 
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menghemat waktu karena penyajiannya yang dalam satu kali pertemuan 

mencakup beberapa mata pelajaran yang dihubungkan oleh tema.  

Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dalam satu semester berdasarkan 

revisi 2017 untuk kelas 4 terdiri dari 4 tema dan masing-masing tema terdiri dari 3 

subtema. Pembelajaran tematik terpadu kelas 4 SD semester I dalam satu semester 

secara rinci disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Daftar Nama Tema Kelas 4 revisi 2017 

No Tema Sub tema 

   

1 Tema 1. Indahnya Kebersamaan  1. Keragaman Budaya Bangsaku 

2. Kebersamaan dalam Keberagaman 

3. Bersyukur atas Keberagaman 

 

2 Tema 2. Selalu Berhemat Energi 1. Sumber energi 

2. Manfaat energi 

3. Energi alternatif 

 

3 Tema 3. Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup 

 1. Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan Rumahku 

2. Keberagaman Makhluk Hidup di 

Lingkunganku 

 3. Ayo Cintai Lingkungan 

 

4 Tema 4. Berbagai Pekerjaan 1. Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan Rumahku 

 2. Keberagaman Makhluk Hidup di 

Lingkunganku 

3. Ayo Cintai Lingkungan 

 

5 Tema 5. Pahlawanku 1. Perjuangan Para Pahlawan 

2. Pahlawanku Kebanggaanku 

3. Sikap Kepahlawanan 

Sumber : Buku guru kurikulum 2013 kelas 4 semester I revisi 2017 

Pembelajaran kurikulum 2013 pada kelas 4 terdiri dari 4 tema. Masing-

masing tema terdiri dari 3 subtema. Salah satu tema yang akan digunakan adalah 

tema Peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 Hewan dan tumbuhan di 
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lingkungan rumahku dan subtema 2 Keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku. Penelitian ini hanya mengkhususkan penelitian pada tema 3 

subtema 1 dan subtema 2 dengan pembelajaran 1 dan 1. 

Kompetensi Inti dan kompetensi dasar, Tema 3 peduli terhadap makhluk 

hidup Sub tema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran  1 

Kelas 4, dengan KI yaitu 1) Menerima, menghargai, dan menjelaskan ajaran 

agama yang diamati, 2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga, 3)  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengarkan, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan keikatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain, 4) Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 1 hewan dan tumbuhan 

di lingkungan rumahku Pembelajaran  1 Kelas 4 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat 

provinsi.  

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Tematik  

Menurut Prastowo (2013: 140) tujuan pembelajaran tematik adalah :  

1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. 

2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan 

informasi.  

3.Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang 

diperlukan dalam kehidupan.  
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4.Menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, serta 

menghargai pendapat orang lain.  

5. Meningkatkan gairah dalam belajar.  

6. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhanpara siswa. 

Sedangkan menurut Kemendikbud (2014: 16) tujuan pembelajaran tematik 

adalah :  

1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu; 

2.Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan 

pelajaran dalam tema yang sama;  

3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;  

4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan 

berbagai muatan pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik; 

5. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, 

seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain;  

6. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan 

dalam konteks tema yang jelas; 

7. Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan secara 

terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan 

bahkan lebih dan atau pengayaan; dan  

8. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan 

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi.  

2.1.3 Pembelajaran Temaik Terpadu Di SD 

Implementasi Pembelajaran tematik ada beberapa komponen yang perlu 

dibahas dahulu seperti metode, penilaian, media, langkah pembelajaran dan peran 

guru. Setelah itu akan dibahas langkah penyusunan Pembelajaran tematik serta 

contoh Matriks Tematik , Silabus dan RPP. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Tematik bermacam-macam agar siswa tidak bosan seperti; bermain 

peran, karya wisata, tanya jawab, eksperimen, bernyanyi, papan buletin, 

pemberian tugas, pameran, pemecahan masalah, diskusi kelompok, pengamatan, 

latihan,dll 
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Penilaian tidak hanya ditekankan pada segi kognitif saja tetapi aspek 

lainnya seperti psikomotor dan afektif pun diperhatikan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Artinya proses dan produk keduanya diukur saat 

proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara terus menerus. Mengukur 

pengetahuan jauh lebih mudah daripada mengukur keterampilan dan moral siswa 

karena perlu pengamatan yang terus menerus dari guru untuk melihat tingkat 

perkembangannya. 

No  Alat penilaian  Bentuk  

1 Penugasan (project) Bagaimana siswa bekerja dalam kelompok 

atau 

individual untuk menyelesaikan sebuah 

proyek 

2 Hasil karya (product) Karya seni, laporan, gambar, bagan, tulisan , 

dan 

Benda 

3 Unjuk kerja(performance) Penempilan diri dalam kelompok maupun 

individual dalam bentuk kedisiplinan, 

kerjasama, kepemimpinan, inisiatif, dan 

penampilan di depan umum 

4 Tes tertulis (paper and 

pencil) 

Penilaian yang didasarkan pada hasil 

ulangan formatif dan sumatif 

5 Kumpulan hasil karya 

siswa (portofolio) 

Kumpulan karya siswa berupa laporan, 

gambar, peta,benda-benda, karya tulis, isian, 

tabel dll 

Media: lingkungan sekolah, lingkungan kelas, alat peraga yang dibuat oleh 

guru, majalah, internet, narasumber (orang tua /guru /keluarga yang diundang). 

Kelebihan dan kekurangan tematik terpadu menurut Hernawan (2009:18), antara 

lain: 

1. Kelebihan 

a. Pengalaman dan kegiatan akan selalu relevan dengan perkembangan siswa 

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih alam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

minat dan kebutuhan anak. 

c. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga belajar akan 

bertahan lebih lama. 

d. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan keterampilan berfikir 

siswa 
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e. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan 

yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya 

2. Kekurangan atau kendala: 

a. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar 

tahun 2004 masih terpisah-pisah kedalam berbagai mata pelajaran yang ada. 

b. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana 

belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. 

c. Belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu 

secara utuh. Kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu sifat konservatif 

guru. Umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran 

konvensional yang sudah biasa. 

2.2 Hakikat IPS 

2.2.1 Pengertian IPS 

Mata pelajaran dalam kurikulum 2013 muatan Ips sama dengan kurikulum 

berbasis KTSP. Sa’dun dan Hadi (2010: 84) mengatakan bahwa materi IPS 

disajikan dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas. Dalam 

materi pelajaran IPS mengandung unsur-unsur yang terkait dalam kehidupan 

sosial seperti sebuah peristiwa, konsep, sebuah fakta-fakta serta generalisasi yang 

biasa terjadi dalam lingkungan sosial.  

Susanto (2013: 139) mengatakan bahwa IPS adalah salah satu bagian 

program dari pendidikan dimana didalamnya berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial 

dan kehidupan manusia serta mengajarkan siswa mengembangkan 

pengetahuannya mengenai ilmu sosial serta hubungan interaksi dalam kehidupan 

manusia. Jadi IPS merupakan ilmu yang menelaah mengenai kehidupan manusia 

di lingkungannya, hubungan interaksi antar manusia di lingkungannya.  

Adapun Akbar dan Sriwijaya (2010: 85) mengemukakan bahwa ruang 

lingkup mata pelajaran IPS yang dipelajari dalam tingkat sekolah dasar yaitu 

tempat tinggal manusia, waktu dan perubahan kehidupan manusia, sistem-sistem 

sosial yang ada di indonesia serta keragaman budaya indonesia, kegiatan ekonomi 

dan badan-badan kesejahteraan di masyarakat. Menurut Suwarso dan Widiarto 

(2010: 8) mengemukakan bahwa ruang lingkup yang dipelajari dalam materi IPS 
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tingkat sekolah dasar mengenai seputar lingkungan keluarga, cara manusia 

menjalin interaksi kepada tetangganya, interaksi manusia didalam komunitas baik 

dalam negeri maupun luar negeri, mempelajari keragaman budaya di indonesia, 

mempelajari letak geografi dan sejarah negara Indonesia, dan mengenai sejarah 

dan geografi serta mempelajari tentang belahan dunia.  

Sumaatmadja (2015: 22) mengemukakan bahwa pembelajaran IPS pada 

dasarnya pembelajaran mengenai pengetahuan sosial yang berkaitan dengan 

kehidupan di masyarakat. Dalam pengajaran IPS berkaitan dengan kehidupan 

manusia yang berinteraksi antar manusia dan dengan lingkungan. Siska (2016: 12) 

mengatakan bahwa tujuan diberikannya pembelajaran IPS di SD adalah dapat 

memperluas cara berpikir siswa dan melatih keterampilan dasar yang akan 

bermanfaat bagi diri sendiri didalam kehidupannya. Pembelajaran IPS diterapkan 

di sekolah dasar dengan harapan dapat memperluas atau mengembangkan 

pengetahuan serta keterampilannya agar dirinya dapat mempergunakan 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya dapat diterapkan di dalam 

kehidupannya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.  

Pemikiran usia anak sekolah dasar menurut Susanto (2013: 79) yang 

mengacu berdasarkan teori piaget ini mengemukakan bahwa pemikiran usia anak 

sekolah dasar dari usia 7-11 tahun termasuk tahap pemikirannya masih mengenai 

hal-hal yang bersifat konkret dan belum sampai tahap berpikir hal-hal yang 

abstrak, dalam hal ini siswa dapat belajar atau memahami sesuatu berdasarkan 

peristiwa-peristiwa yang bersifat konkret. Maka diperlukannya sebuah media atau 

alat peraga untuk membantu siswa dalam menyerap ide pokok penting materi IPS 

serta penggunaan media juga untuk menjelaskan bagian-bagian dari IPS yang 

bersifat abstrak. 

2.2.2 Pembelajaran IPS Di SD 

Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi 

atau terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan atau materi IPS diambil dari Ilmu-

ilmu Sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu 

(Lili M Sadeli, 2016:21). Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah 

interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan social-
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budaya). Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai 

sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada 

kenyataan. Menurut Mulyono Tjokrodikaryo, (2015:21) ada 5 macam sumber 

materi IPS antara lain: 

a. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak 

dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas 

negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. 

b. Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, 

keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. 

c. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat 

sampai yang terjauh. 

d. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah 

yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, 

tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. 

e. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permainan, keluarga. 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber materi 

IPS sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-teori IPS 

yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. 

2.3 Model Mind Mapping  

2.3.1 Pengertian Mind Mapping  

Konsep Mind Mapping diperkenalkan oleh Tony Busan pada tahun 1970-

an, sangat efektif untuk memunculkan ide terpendam yang dimiliki. Mind 

Mapping juga berguna untuk mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Herdian 

(2009:80) menyebutkan bahwa Mind Mapping merupakan teknik penyusunan 

catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. 

Model pembelajaran Mind Mapping adalah satu teknik mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar siswa siswa secara visual. Dengan melibatkan 
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kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya memudahkan otak siswa untuk 

menyerap informasi yang diasmpaikan oleh seorang guru dan sekitarnya. Mind 

Mapping yang dibentuk oleh siswa akan berbeda macam bentuknya, hal ini 

disebabkan perbedaan emosi dan perasaan yang dialami oleh tiap-tiap siswa. 

Peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang yang menyenangkan akan 

mempengaruhi hasil dari peta pikiran yang dibentuk oleh siswa. Dengan demikian 

guru diharusakan menciptakan susana yang menyenangkan yang mendukung 

kondisi belajar siswa dalam pembuatan Mind Mapping.  

Teknik mencatat peta dalam pikiran (Mind Mapping) merupakan salah 

satu teknik yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Menurut Tony dalam Miftahul 

(2010:307) Seseorang biasanya memulainya dengan menulis gagasan utama 

ditengah halaman dan dari situlah, ia bisa membentangkanya keseluruh arah untuk 

menciptakan semacam diagram yang terdiri dari kata kunci-kata kunci, frasa-frasa, 

konsep-konsep, fakta-fakta, dan gambar-gambar. Mind Mapping bisa digunakan 

untuk membantu penulisan esai atau tugas-tugas yang berkaitan dengan 

penugasan konsep. Ia merupakan strategi ideal untuk melejitkan pemikiran siswa. 

Tony (2014:122).  

Sebuah teknik pembuatan catatan dan pengorganisasian pemikiran yang di 

desain untuk memenuhi kebutuhan seluruh otak harus menyertakan tidak hanya 

kata-kata, angka, susunan, rangkaian, dan garis-garis, tetapi juga warna, gambar-

gambar, dimensi, simbol-simbol, irama visual, dan lain-lain dengan kata lain peta 

pikiran.  

Mind Mapping bisa digunakan untuk membentuk, menvisualisasi, 

mendesain, mencatat, memecahkan masalah, membuat keputudan, merevisi, dan 

mengklarifikasi topik utama, sehingga siswa bisa mengerjakan tugas-tugas yang 

banyak sekalipun. Pada hakikatnya, Mind Mapping digunakan untuk 

mempercepat arus pemikiran suatu topik sekaligus menjadi strategi ampuh bagi 

belajar siswa. 

2.3.2 Ciri-Ciri Mind mapping 

Mind-mapping juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
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1. Sangat membantu kita dalam mengingat catatan atau konsep yang kita 

buat dengan sesuatu hal yang sudah kita dapatkan tapi membutuhkan 

waktu untuk di mengerti. 

2. Jika memberi atau menerima penjelasan arah lebih suka memakai peta 

atau gambar. 

3. Aktivitasnya kreatif : menulis, menggambar, dan merancang. 

4.  Mempunyai ingatan visual yang bagus disaat kita meninggalkan sesuatu 

hal dalam beberapa hari. 

5.  Menarik perhatian orang dalam proses pembelajaran. 

6. Mempersingkat waktu dalam membuat suatu catatan. 

2.3.3 Manfaat Dan Tujuan mind maping 

Mind Mapping bisa digunakan untuk membantu penulisan esai atau tugas-

tugas yang berkaitan dengan konsep. Mind Mapping adalah strategi ideal untuk 

melejitkan pemikiran siswa. Bisa digunakan untuk membentuk, memvisualisasi, 

mendesain, mencatat, memecahkan masalah, membuat keputusan, merevisi, dan 

mengklarifikasi topik utama, sehingga siswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang 

banyak sekalipun.  

Tony (2014:122) sifat peta pikiran secara erat berhubungan dengan fungsi 

pikiran, dan dipergunakan nyaris dalam setiap aktivitas di mana pikiran, ingatan, 

rencana atau kreativitas dilibatkan. Penerapan peta pikiran ini biasanya untuk 

penulisan pidato, penulisan esai, model ujian, rapat dan komunikasi, dan untuk 

membuat catatan pembelajaran. 

2.3.4 Sintak Mind mapping 

Mind Mapping merupakan salah model pembelajaran Kooperatif dimana 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Menurut Rahayu 

Ratri (2012: 48) langkah-langkah pembelajaran menggunakan Mind Mapping 

antara lain sebagai berikut:  

1. Guru menyampaikan materi dan tujuan yang ingin dicapai.  

2. Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang 

peserta didik.  
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3. Peserta didik diminta berdiskusi dengan temannya mengenai materi atau 

permasalahan yang disampaikan guru (Mind). 

4.Tiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil diskusi di depan kelas secara 

serentak (Mapping).  

5. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah 

materi yang belum diungkap oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  

Untuk menggunakan mind map, ada beberapa langkah-langkah persiapan 

Mind Map oleh Miftahul (2013:307)  

1. Mencatat hasil ceramah dan menyimak poin-poin atau kata kunci dari ceramah 

tersebut.  

2. Menunjukan jaringan-jaringan dan relasi-relasi di antara berbagai poin atau 

gagasan  

atau kata kunci yang terkait dengan materi pelajaran.  

3. Membrainstorming semua hal yang sudah diketahui sebelumnya tentang topik 

tersebut.  

4. Merencanakan tahap-tahap awal pemetaan gagasan dengan memvisualisasikan 

semua aspek dari topik yang dibahas.  

5. Menyusun gagasan dan informasi dengan membuatnya bisa diakses dalam satu 

lembar saja.  

6. Menstimulasi pemikiran dan solusi kreatif atas permasalahan-permasalahan.  

7. Mereview pelajaran untuk mempersiapkan tes atau ujian.  

Adapun langkah-langkah dalam membuat Mind Map menurut Buzan (2010: 15) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mulailah dari tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar. 

2. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral 

3. Gunakan berbagai warna 

4. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-

cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. 

5. Buatlah garis hubung yang melengkung 

6. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis 

7. Gunakan gambar 
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Langkah pembelajaran Mind Mapping, maka dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran Mind Mapping yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang 

peserta didik.  

2. Guru menyampaikan materi dan tujuan yang akan dicapai.  

3.Setelah terbentuk kelompok, guru menberikan perintah untuk melakukan diskusi 

kelompok, yaitu membuat langkah-langkah pembuatan Mind Mapping dengan 

rutan sebagai berikut: 

a. Mencatat hasil ceramah dan menyimak poin-poin atau kata kunci dari 

ceramah tersebut. 

b. Menujukan jaring-jaring dan relasi-relasi di antara berbagai 

poin/gagasan/kata kunci yang terkait dengan materi pelajaran.  

c. Menyusun gagasan dan informasi dengan membuatnya bisa diakses dalam 

satu lembar saja.  

4. Tiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil diskusi di depan kelas secara 

serentak (Mapping).  

5. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah 

materi yang belum diungkap oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  

2.3.5 Kelebihan dan kelemahan Mind Mapping 

 a)Kelebihan Mind Mapping  

Membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya sehingga dapat 

menciptakan suatu produk yang dapat bermanfaat bagi diri dan lingkunganya. 

Motivasi yang tinggi dapat menambahkan kepercayaan diri siswa, sehingga siswa 

tidak ragu dan malu dalam mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam 

dirinya terutama potensi yang berhubungan dengan kreativitas  

 b) Kekurangan Mind Mapping  

Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan Mind Mapping akan relatif 

lebih lama dan memerlukan banyak peralatan dan warna, Diperlukan imajinasi 

dan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan Mind Mapping yang baik. Tetapi 
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semakin kita banyak berlatih hal ini dapat diatasi, disamping guru memberikan 

lingkungan yang positif dan motivasi kepada anak.  

2.3.6 Analisis Komponen Model Mind Mapping 

Bruce Joyce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun (2009: 104), mengemukakan 

bahwa setiap model pembelajaran memiliki unsur-unsur berupa 1) Sintaks; 2) 

Prinsip reaksi; 3) Sistem sosial; 4) Sistem Pendukung 5) Dampak Instruksional 

dan dampak pengiring. Berikut akan diuraikan analisis komponen model 

pembelajaran Mind Mapping berdasarkan teori Bruce Joyce di atas.  

1. Sintaks  

Sintaks adalah urutan langkah pengajaran yang terdiri pada fase-fase atau 

tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru jika menggunakan suatu model 

tertentu Untuk menggunakan mind map, ada beberapa langkah-langkah persiapan 

Mind Mapping oleh Miftahul (2013:307)  

1. Mencatat hasil ceramah dan menyimak poin-poin atau kata kunci dari 

ceramah tersebut.  

2. Menunjukan jaringan-jaringan dan relasi-relasi di antara berbagai 

poin/gagasan/kata kunci yang terkait dengan materi pelajaran.  

3. Membrainstorming semua hal yang sudah diketahui sebelumnya tentang topik 

tersebut.  

4. Merencanakan tahap-tahap awal pemetaan gagasan dengan 

memvisualisasikan semua aspek dari topik yang dibahas.  

5. Menyusun gagasana dan informasi dengan membuatnya bisa diakses dalam 

satu lembar saja.  

6. Menstimulasi pemikiran dan solusi kreatif atas permasalahan-permasalahan.  

7. Mereview pelajaran untuk mempersiapkan tes atau ujian. 

2. Prinsip Reaksi  

Prinsip reaksi merupakan kegiatan yang mengambarkan cara guru yang 

seharusnya dalam memperlakukan peserta didik. Prinsip ini menggambarkan cara 

guru saat memberikan respon kepada peserta didik. Prinsip ini juga memberikan 

petunjuk kepada guru saat menggunakan suatu model pembelajaran. Petunjuk ini 
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harus dilakukan sesuai aturan permainan yang ada di dalam suatu model 

pembelajaran.  

Dalam pembelajaran dengan menggunakan model Mind Mapping ini guru 

mempunyai beberapa peran yaitu guru harus menjelaskan terlebih dahulu materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Pada tahap selanjutnya guru berperan 

sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator adalah guru mengamati dan 

membimbing peseta didik saat bekerja dalam kelompok dan saat kegiatan  

berlangsung. Guru mengamati masing-masing peserta didik saat menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan guru. Guru membimbing peserta didik saat kegiatan  

berlangsung. 

3. Sistem Sosial  

Sistem sosial merupakan pola-pola hubungan yang terbentuk antara guru 

dan siswa ketika proses pembelajaran terjadi. Sistem sosial yang dapat terbentuk 

melalui metode pembelajaran Mind Mapping adalah adanya kedisiplinan yang 

dapat dilihat sewaktu guru menerangkan dan siswa memperhatikan. Selanjutnya 

adanya keadilan dan keberanian, ketika tanya jawab guru adil menunjuk siswa 

yang pertama ingin menjawab, sementara itu siswa yang telah ditunjuk berani 

untuk menjawab. Ketika diskusi terjalin pula kerja sama dan saling menghargai 

antar siswa. Siswa saling berpendapat untuk memecahkan masalah dan 

menuangkan tanggapannya dalam bentuk Mind Mapping. Pada saat presentasi 

kelompok terjalin pula rasa saling menghargai menerima tanggapan dari 

kelompok lain dan dari guru. 

4. Sistem Pendukung  

Sistem pendukung adalah semua sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk terlaksanaannya pada proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 

menggunakan model Mind Mapping ini sistem pendukung yang diperlukan yaitu 

guru harus mempersiapkan rancangan pembelajaran berupa RPP, lembar kerja 

siswa dan lembar evaluasi. Hal tersebut sangat penting untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran. Hal tersebut juga dapat mengukur keberhasilan siswa dalam materi 

pembelajaran tersebut. 

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring  
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Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai pada materi 

pembelajaran. Jadi dampak instruksional itu kemampuan peserta didik yang 

didapat setelah terlaksanakannya atau setelah berlangsungnya pembelajaran. 

Dampak instruksional yang terdapat pada pembelajaran IPS menggunakan model 

Mind Mapping adalah  Kemampuan mengidentifikasi sumber daya alam, 

kemampuan mengidentifikasi manfaat sumber daya alam. 

Dampak pengiring yang secara khusus akan didapatkan siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan mengidentifikasi sumber daya alam, kemampuan 

mengidentifikasi manfaat sumber daya alam melalui metode Mind Mapping 

adalah disiplin, adil, berani, kerja sama, menghargai, kreatif, percaya diri . 

Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional Model Pembelajaran 

Mind Mapping 
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2.3.7 Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Sebelum melaksanakan pembelajaran perlu adanya perencanaan yang 

berkaitan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model tertentu. Maka perlu 

pembuatan langkah-langkah dan pemetaan sintak. Pemetaan ini sangat berguna 

untuk patokan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berikut ini 

adalah pemetaan sintak dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran IPS  menggunakan model pembelajaran Mind Mapping 

Langkah-langkah Pembelajaran  dengan Model Mind Mapping  

Kegiatan guru Tahapan 

pelaksanaan  

Kegiatan siswa 

 

1. Guru 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

2. Guru 

menginstruksikan 

metode 

pembelajaran yang 

dipakai.  

3. Guru mulai 

menjelaskan tentang 

daratan tinggi 

4.Setelah guru 

selesai menjelaskan 

guru memberi waktu 

siswa untuk 

membaca materi 

yang telah diajarkan.  

5. Guru mengajak 

siswa tanya jawab.  

  

 

6.Guru membagi 

siswa ke dalam 

kelompok dan 

memberikan tugas 

untuk membuat 

Mind Mapping 

berdasarkan materi 

yang telah diajarkan.  

7. Guru memberi 

batasan waktu dan 

mengarahkan siswa 

dalam membuat 

Mind Mapping.  

 

 

1.Informasi 

kompetensi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sajian 

permasalahan 

terbuka  

 

 

 

 

 

 

3. Pembagian 

kelompok  

 

 

 

 

 

4. Menanggapi 

dan membuat 

alternatif 

jawaban  

 

 

5.Presentasi 

hasil diskusi 

 

1.Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari guru.  

2. Siswa 

mendengarkan 

instruksi dari guru.  

3. Saat guru 

menjelaskan materi 

tentang daratan 

tinggi. siswa 

memperhatikan dan 

fokus mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 

4. Setelah mendengar 

penjelasan dari guru, 

siswa kembali 

membaca materi 

yang telah diajarkan 

guru.  

5. Pada kegiatan 

tanya jawab siswa 

mendengarkan 

pertanyaan dari guru 

dan mengacungkan 

tangan serta berani 

menjawab setelah 

ditunjuk guru.  

 

6. Setelah kegiatan 

tanya jawab siswa 

berkumpul dengan 

kelompoknya sesuai 

dengan kelompok 

yang ditentukan oleh 
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8.Guru meminta 

setiap kelompok 

untuk maju 

mempresentasikan 

hasil diskusinya.  

 

9.Setelah semua 

kelompok telah 

melakukan 

presentasi maka 

guru dan siswa 

menyamakan 

persepsi dari 

presentasi dan hasil 

diskusi setiap 

kelompok.  

10. Guru mereview 

materi dan hasil 

pembelajaran secara 

garis besar.  

 

11. Guru 

memberikan 

penguatan agar 

siswa termotivasi 

untuk dapat 

membuat mind map 

lebih bagus  

 

kelompok  

 

 

 

6.Membuat 

kesimpulan  

 

7. Evaluasi  

 

8. Refleksi  

 

guru.  

7. Di dalam 

kelompok siswa 

berdiskusi dan 

membuat mind map  

8. Pembuatan mind 

map dimulai dari 

membuat ide utama 

berupa gambar, 

simbol dan tulisan.  

9. Dilanjutkan 

dengan menarik ide 

utama ke cabang 

utama kemudian 

cabang pertama, 

kedua dan seterusnya  

 

10.Setelah mind map 

jadi siswa maju ke 

depan 

mempresentasikan 

mind mapnya.  

11.Siswa yang maju 

mendengarkan 

tanggapan dari guru 

dan teman lain.  

12.Setelah semua 

kelompok telah maju 

presentasi, siswa 

kembali ke tempat 

duduk masing-

masing.  

13.Siswa dan guru 

menyamakan 

presepsi dari hasil 

diskusi dan 

presentasi  

 

14.Selanjutnya siswa 

mendengarkan 

review dari guru 

tentang pembelajaran 

secara garis besar  

15.Terakhir siswa 

mendengarkan 

nasihat dan motivasi 

dari guru.  
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2.4 Kreativitas Belajar 

2.4.1 Pengertian Kreativitas Belajar 

Kreativitas merupakan kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan 

data, informasi atau unsur-unsur yang ada menjadi sesuatu yang bermakna. 

Adakalanya siswa yang tidak tergolong dalam berbagai kegiatan kelompoknya, 

tetapi siswa ini sering memberikan jalan keluar jika ada permasalahan yang 

dihadapi kelompoknya. Siswa seperti ini juga harus memperoleh poin yang tinggi 

dalam penilaian proses. 

Rachmawati (2010:13), mengatakan bahwa“Kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagsan 

maupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada”. 

Sedangkan menurut Sukmadinata (2014:104):  

Kreativitas adalah kemampuan a) untuk membuat kombinasi baru 

berdasarkan data informasi atau unsur yang ada, b) berdasarkan data atau 

informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap 

suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kualitas, ketepatgunaan dan 

keragaman jawaban, c) yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan 

orisinilitas dalam berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. 

Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk membuat yang baru. 

Kreativitas merupakan kemampuan berfikir tingkat tinggi yang 

mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berfikir, di tandai oleh 

suksesi, diskontinuitas, dan integrasi antara setiap perkembangan. Pada dasarnya 

perkembangan kreativitas itu sangat erat kaitannya dengan perkembanagan 

kognitif individu karena kreativitas sesungguhnya merupakan perwujudan dari 

pekerjaan otak. 

Kreativitas sesungguhnya berkisar pada persoalan menghasilkan sesuatu 

yang baru. Suatu ide atau gagasan tentu lahir dari proses berpikir yang melibatkan 

empat unsur berpikir; alat indera, fakta, informasi dan otak. Kreativitas harus 

diarahkan pada proses dan hasil yang positif, tentu untuk kebaikan bukan untuk 

keburukan. Kreativitas juga perlu dibenturkan dengan kesesuaian, konteks dengan 

tema persoalan, nilai pemecahan masalah, serta bobot dan tanggung jawab yang 
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menyertainya. Dengan demikian, tidak setiap kebaruan hasil karya dapat dengan 

serta merta disebut kreatif, tanggung jawab disini adalah landasan konseptual 

yang menyertai karya tersebut. Kreatif, tanggung jawab disini adalah landasan 

konseptual yang menyertai karya tersebut.  

Dengan demikian, kreativitas merupakan hasil dari proses belajar yang 

dapat menghasilkan beberapa macam hal yang bersifat baru atau asli dan 

mempunyai nilai yang dapat berguna bagi peningkatan kehidupan manusia.  

2.4.2 Pengertian Belajar  

Belajar merupakan suatu perubahan yang relatif tetap, yang terjadi sebagai 

hasil pengalaman. Menurut Anni (2014:2), “Belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang 

diperkirakan dan dikerjakan”. Manusia belajar dengan cara melihat, mendengar, 

mencium, dan meraba. Dalam belajar guru manusia adalah lingkungannya, dari 

lingkungan sekitar manusia dapat mengetahui secara nyata hal-hal yang terjadi 

dalam lingkungan masyarakat, misalnya langit berwarna biru, gandum berstruktur 

lembut, bau sampah itu busuk. Menurut Slameto (2013:2)  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Purwanto (2013:86), faktor-faktor penting yang terdapat dalam 

proses belajar adalah: Kematangan, penyesuaian diri atau adaptasi, menghafal 

mengingat, pengertian, berfiki atau latihan. Belajar dapat ditandai dengan adanya 

perubahan dalam tingkah laku, latihan atau pengalaman, dan perubahan yang 

relatif mantap.  

2.4.3 Pengertian Kreativitas Belajar  

Belajar tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita dapat belajar kapan saja 

dan dimana saja, dalam pengalaman belajar akan menemui pengalaman belajar 

yang menyenangkan serta pengalaman belajar yang tidak menyenangkan. Belajar 

merupakan suatu kegiatan yang subyektif, yang artinya bahwa kita sendiri yang 

akan menentukan mau atau tidak mau belajar. Belajar kreatif berhubungan erat 

dengan penghayatan terhadap pengalaman belajar yang sangat menyenangkan.  
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Menurut Munandar (2009:19) mengatakan bahwa “Kreativitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru berdasarkan bahan, 

informasi dan data yang sudah ada sebelumnya menjadi hal bermakna dan 

bermanfaat”. Sedangkan menurut Ali dan Asrori (2015:42) Kreativitas sebagai 

kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan baru yang dapat 

berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis yang mungkin melibatkan pembentukan 

pola-pola baru dan kombinasi dan pengalaman masa lalu yang dihubungkan 

dengan yang sudah ada sekarang.  

Slameto (2010:2) menemukakan “Belajar adalah proses yang dilakukan 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Sedangkan 

menurut Ahmadi (2008:128) mengatakan bahwa  Belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan.  

Slameto (2010:138) mengatakan bahwa “Kreativitas merupakan hasil 

belajar dalam kecakapan kognitif, sehingga untuk menjadi kreatif dapat dipelajari 

melalui proses belajar mengajar”. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai 

kreativitas dan belajar yang telah dijelaskan diatas bahwa kreativitas adalah 

kemampuan atau prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru 

berdasarkan bahan, informasi, data dan elemen-elemen yang sudah ada 

sebelumnya menjadi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. 

 Kemampuan dalam memecahkan masalah yang tidak dapat ditemukan 

oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan 

yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, orisilitas dalam berpikir, serta 

kemampuan untuk mengolaborasi suatu gagasan, dan belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang harus secara keseluruhan dan bersifat tetap sebagai hasil pengalaman 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas belajar merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut 
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psikologis, antara lain kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan, 

cara belajar yang baik dan motivasi dan bukan semata-mata merupakan bakat atau 

kemampuan kreatif yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari hubungan 

potensi kreatifitas individu dengan proses beajar dan pengalaman dari 

lingkungannya sehingga mampu memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan 

baru. 

2.4.4 Ciri-Ciri Kreativitas Belajar 

Sungguh menarik mengamati anak-anak yang mempelajari dunia 

disekeliling mereka. Menurut Freema dan Munandar (2011:248), beberapa ciri 

yang mencerminkan kreativitas alamiah anak adalah sebagai berikut:  

a. Senang menjajaki lingkungannya.  

b. Mengamati dan memegang segala sesuatu, mendekati segala tempat 

atau pojok, seakan-akan haus akan pengalaman.  

c. Rasa ingin tahu yang besar  

d. Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru  

e. Senang melakukan eksperimen.  

f. Jarang merasa bosan dan selalu ingin melakukan macam-macam hal 

yang ingin dilakukan.  

g. Mempunyai imajinasi yang tinggi.  

Menurut Munandar (2014:37):  Beberapa ciri pribadi yang kreatif yaitu: 

imajinatif, mempunyai prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam berpikir, 

senang berpetualang, penuh energi, percaya diri, bersedia mengambil risiko, dan 

berani dalam berpendirian dan berkeyakinan.  

Pendapat Guilford tentang aspek kognitif diterapkan oleh Utami Munandar 

dalam penelitiannya dan dijelaskan sebagai berikut bahwa kreativitas dapat diukur 

menurut Ahmad Susanto (2013:111) yaitu: 

1. Keterampilan berpikir lancar yaitu: mencetuskan banyak gagasan jawaban, 

penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran 

untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

2. Keterampilan berpikir luwes yaitu: menghasilkan gagasan, jawaban atau 

pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut 
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pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang 

berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

3. Keterampilan berpikir orisinal yaitu: mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan 

diri, mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari unsur-

unsur. 

4. Keterampilan mengelaborasi yaitu: mampu memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan atau produk, memerinci detil-detil suatu 

obyek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik. 

5. Keterampilan menilai yaitu: menentukan patokan penilaian sendiri dan 

menentukan apakah suatu pertanyaan benar, mampu mengambil keputusan 

terhadap situasi yang terbuka, tidakhanya mencetuskan ide tetapi juga 

melaksanakannya. 

2.5 Kajian Hasil Yang Relevan  

1. Yoga Dwi Prasojo (2012) melakukan penelitian tentang Upaya peningkatan 

hasil Belajar Siswa menggunakan Model Pembelajaran Mind Mapping Pada 

Siswa Kelas 5 SDN Dadapayam 02 Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 

dengan menerapkan model Mind Mapping untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa penerapan model Mind 

Mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPA yaitu ditunjukan dari nilai rata-

rata pra siklus dengan ketuntasan 37,5% meningkat pasa siklus I yaitu 50% dan 

siklus kedua meningkat lagi dengan ketuntasan 100%. Penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan menerapkan model yang 

sama yaitu Mind Mapping.  

2. Silverius Novie Paranso (2013) melakukan penelitian tentang Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Ipa Menggunakan Model Pembelajaran Mind 

Mapping Siswa Kelas 5 SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

Semester II Tahun Ajaran 2012/2013 penerapkan model Mind Mapping untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Hasil yang di peroleh dalam 

penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar IPA dari tiap siklus pada 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran Mind Mapping. Hal ini 
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ditunjukan dengan presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus 45% 

menjadi 70,3% pada pembelajaran siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II 

presentase kelulusan meningkat menjadi 100%. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu dengan menerapkan model mind mipping yang 

diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPS di kelas 4 SD. 

3. Petra Suci Indriyani pada (2013) melakukan penelitian tentang Upaya 

Peningkatan Kreativitas Materi Energi dan Perubahanya Melalui Model 

Pembelajaran Mind Mapping Siswa Kelas 4 SD Negeri Tambakboyo 02 

Ambarawa Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 penerapkan model 

pembelajaran Mind Mapping untukk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

IPA pada siswa kelas 4. Hasil dalam penelitian ini terjadi peningkatan 

kreativitas belajar dari tiap siklus. Dengan presentase ketuntasan krativitas 

belajar pra siklus adalah 32% menjadi 93,3% kreativitas belajar siswa tuntas 

pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II presentase ketuntasan 

meningkat menjadi 100%. Penelitian ini sama dengan peneliti perbedaannya 

yaitu mata pelajaran.  

4.  Ni Putu Stya Prahita, I Nyoman Jampel, I Gde Wawan Sudatha (2013) pada 

hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD tahun pelajaran 2013/2014 di Desa 

Yahembang Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo. Dalam penelitian ini 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran Mind Mapping hasil belajarnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran secara konvensional. Ini menjadi bukti bahwa metode 

pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar. Dengan 

presentase ketuntasan hasil belajar pra siklus adalah 32% menjadi 93,3% hasil 

belajar siswa tuntas pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II presentase 

ketuntasa meningkat menjadi 100%. Penelitian ini sama dengan penelitian 

yang akan dilakukan perbedaan pada hasil belajar dan mata pelajaran. 

5. Rahayu Syarief, Dadang Kurnia, Nedin Badruzaman (2013) melakukan 

penelitian tentang Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Mind Mapping 



32 
 

 
 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Materi Susunan Pemerintahan Desa 

dan Kecamatan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kebonjeruk Kabupaten, 

Sukabumi semester satu Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada siklus I pertemuan 

pertama memperoleh nilai 31%, siklus I pertemuan kedua memperoleh nilai 

60%, dan siklus II pertemuan ketiga memperoleh nilai 81%, artinya terjadi 

peningkatan/perbaikan hasil belajar siswa. Begitu pula dengan hasil observasi 

siswa menunjukkan adanya peningkatan pada keaktifan, perhatian, kerjasama, 

dan tanggung jawab dengan memperoleh nilai pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh nilai 50, sedangkan siklus I pertemuan kedua memperoleh nilai 65, 

dan siklus II pertemuan ketiga. Penelitian ini menjelaskan hasil belajar, 

sedangkan peneliti menjelaskan kreativitas. 

6. Herwulan Irine Purnama (2013) melakukan penelitian tentang Peningkatan 

Kreativitas  menggunakan model pembelajaran Mind Mapping pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas V. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

pada kreativitas belajar pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD Negeri 14 

Pontianak Kota tahun ajaran 2011/2012, dengan standar kompetensi 

mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta tertulis dalam bentuk 

ringkasan, laporan, dan puisi bebas rata-rata 65,38 sedangkan standar KKM 

nya adalah 7.00. Penelitian yang akan dilakukan peneliti sama perbedaannya 

pada mata pelajaran. 

7. Silvia Novie Paranso (2013) melakukan penelitian tentang Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar IPA Menggunakan Model Pembelajaran Mind mapping Siswa 

Kelas 5 SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Ajaran 2012/2013. Siklus I, aktivitas siswa cukup baik dengan 

perolehan skor 44 (64.7%). Siklus II aktivitas siswa baik dengan skor 54 

(79.4%). Sekolah dan guru disarankan untuk menerapkan model Mind 

Mapping dalam pembelajaran IPA materi lain maupun mata pelajaran lain. 

Siswa disarankan berlatih melakukan pemetaan konsep setiap materi pelajaran. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti sama perbedaan pada hasil belajar dan 

mata pelajaran. 
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8. Yunita Indah Sulistyaningrum (2013) melakukan penelitian tentang 

Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Metode Pembelajaran Mind mapping 

pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas IV SD Negeri 1 

Kaligentong Kecamatan Ampel Tahun Ajaran 2012/2013. Pada kondisi awal 

ketika belum diadakannya tindakan, ketuntasan hasil belajar adalah 56,7%, 

sedangkan pada Siklus I ketuntasan hasil belajar mengalami peningkatan 

menjadi 80% dan pada Siklus II ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi 

93,3%.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran Mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV SD Negeri 1 Kaligentong 

Kecamatan Ampel Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian yang akan dilakukan 

peneliti sama perbedaan pada mata pelajaran. 

9. Subekti (2014) pada siswa kelas 5 SD Negeri Ketitang Wetan 01 Pati, 

melakukan penelitian tentang Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui 

Model Pembelajaran Tipe Mind Mapping Siswa Kelas 5 SD Negeri Ketitang 

Wetan 01 Pati Semester 1 Tahun 2013/2014, menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas 5 SD Negeri Ketitang Wetan 01 Pati Semester 1 Tahun 2013/2014 

rendah, hal ini tampak dari dominasi guru dalam proses pembelajaran 

menyebabkan siswa lebih bersifat pasif, guru menggunakan metode ceramah, 

sehingga mengaktifkan guru, sehingga siswa lebih banyak menunggu sajian 

guru daripada mencari, menemukansendiri pengetahuan atau sikap dalam 

pembelajaran IPS. Dalam setiap siklus ketuntasan hasil belajar pada aktivitas 

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu pada tahap tindakan pada siklus 1 

sebesar 66,67%; dan pada siklus 2 mengalami kenaikan menjadi 88,89% yang 

tuntas dan 11,11% belum tuntas. Ketuntasan hasil belajar pada aktivitas belajar 

siswa dari siklus 1 naik 22,22% ke siklus 2. Ketuntasan hasil belajar pada tes 

akhir siswa dari nilai awal ke siklus I naik 5,56% dan dari siklus 1 ke siklus 2 

naik 22,22%. Penelitian yang akan dilakukan peneliti sama hanya perbedaan 

pada hasil belajar. 

10. Yulia vitasari (2016), penelitian dilakukan pada tahun 2016 pada siswa kelas 

5 SD Negeri Kutowinangun 4 Salatiga, melakukan penelitian tentang 
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Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Mind Mapping 

Untuk Meningkatkan kreativias  Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 

Kutowinangun 4 Tahun Pelajaran 2015/2016, menunjukkan bahwa hasil 

kreativitas siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 4 Salatiga Semester 2 

Tahun Pelajaran 2015/2016 rendah. Dalam setiap siklus ketuntasan hasil 

belajar pada aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan yaitu pada tahap 

tindakan pada siklus I sebesar 79,67% dengan 5 siswa tidak tuntas dan pada 

siklus II menjadi 81,23% dengan seluruh siswa mengalami ketuntasan. 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti sama yaitu Mind mapping. 

11. Didik kurniawan (2017) melakukan penelitian tentang Penerapan model Mind 

Mapping untuk peningkatan hasil belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Tambakboyo 02 Ambarawa Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 

penerapkan model pembelajaran Mind Mapping untukk menigkatkan hasil 

belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas 4. Hasil dalam penelitian ini 

terjadi peningkatan hasil belajar dari tiap siklus. Dengan presentase 

ketuntasan hasil belajar pra siklus adalah 32% menjadi 93,3% hasil belajar 

siswa tuntas pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II presentase 

ketuntasan meningkat menjadi 100%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran IPA. Penelitian yang akan dilakukan peneliti sama hanya 

perbedaan pada hasil belajar dan mata pelajaran. 

12. Candra galuh kusumaningtyas (2017) melakukan penelitian tentang  

Peningkatan kreativitas belajar PKN Melalui Model Pembelajaran Mind 

Mapping Pada Siswa Kelas 4 Tahun Pelajaran 2016/2017. Hasil penelitian ini 

terjadi peningkatan hasil belajar dari tiap siklus. Dengan presentase 

ketuntasan hasil kreativitas pra siklus adalah 32% menjadi 69% hasil 

kreativitas siswa tuntas pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II 

presentase ketuntasan meningkat menjadi 100%. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatkan kreativitas dan hasil pembelajaran PKN. Penelitian yang akan 
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dilakukan peneliti sama hanya perbedaan pada hasil belajar dan mata 

pelajaran. 

13. Nilam liska kinasih (2014) melakukan penelitian tentang Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar dan kreativitas IPA Dengan Menggunakan Model Mind 

Mapping Berbantuan Media Gambar Pada Siswa Kelas V SDN Mukiran 04 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan presentase ketuntasan hasil 

belajar pra siklus adalah 64,70 % menjadi 77,25 % hasil belajar siswa tuntas 

pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II presentase ketuntasan 

meningkat menjadi 100%. Penelitian yang akan dilakukan peneliti sama 

hanya perbedaan pada hasil belajar , mata pelajaran dan media pembelajaran. 

14. Aji sulistya nugraha (2017) melakukan penelitian tentang Peningkatan 

kreativitas belajar IPA dengan Model Mind Mapping Kelas 5. Dengan 

presentase ketuntasan hasil belajar pra siklus adalah 33,3 % menjadi 77,8 % 

hasil belajar siswa tuntas pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II 

presentase ketuntasan meningkat menjadi 100%. Penelitian yang akan 

dilakukan peneliti sama hanya perbedaan pada hasil belajar, mata pelajaran. 

15. Melkianus deminanus rumboryas (2016)melakukan penelitian tentang Upaya 

Peningkatan kreativitas belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Mind 

Mapping Siswa Kelas 6 Sd YPK IV Sburia Kabupaten Biak Numfor 

Semester I Tahun Ajaran 2016/2017. Dengan presentase ketuntasan hasil 

kreativitas belajar pra siklus adalah 30 % menjadi 90 % hasil kreativitas 

belajar siswa tuntas pada siklus I. Pada tahap pembelajaran siklus II 

presentase ketuntasan meningkat menjadi 100%. Penelitian yang akan 

dilakukan peneliti sama hanya perbedaan pada  mata pelajaran. 

2.7 Kerangka Pikir 

Pembelajaran konvensional adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat 

pada guru dan pelaksanaannya selalu monoton. Pembelajaran yang monoton 

dilakukan di dalam kelas yaitu ceramah kemudian diberikan tugas. Siswa pasif 

dalam belajar, guru lebih dominan sehingga dalam pembelajaran siswa selalu 

dituntun oleh guru. Pembelajaran Tema Peduli terhadap makhluk hidup  Subtema 

Hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku materi tentang tanaman pada daratan 
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tinggi dan rendah, dengan KI yaitu 1) Menerima, menghargai, dan menjelaskan 

ajaran agama yang diamati, 2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga, 3)  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengarkan, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan keikatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain, 4) Menyajikan pengetahuan 

faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

Pembelajaran yang dilakukan diatas adalah monoton, sehingga kreativitas  

belajar siswa perlu didorong melalui pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif 

yang akan dicobakan adalah model Pembelajaran Mind Mapping. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping merupakan model pembelajaran 

alternatif yang dapat digunakan guru untuk melaksanakan 

Kegiatan pembelajaran pada siswa. Diharapkan siswa menjadi lebih 

mudah memperoleh informasi dan memahaminya, karena siswa aktif menemukan 

sendiri pengetahuannya melalui kerja sama dalam kelompok. Selain itu siswa juga 

dapat berbagi informasi dengan teman satu kelompok maupun dengan kelompok 

lain melalui diskusi. 
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Kondisi awal 

Pengukuran kreativitas belajar belum dilakukakan, 

siswa menjadi pasif  

Pengukuran kreativitas belajar  

1. Berpikir luwes: dapat 

menghasilkan gagasan baru 

2. Berpikir lancar: dapat 

menyelesaikan masalah 

3. Berpikir orisinil: menciptakan 

ungkapan baru 

4. Mengolaborasikan 

mengumpulkan data : 

mengembangkan gagasan baru   

5. Keterampilan menilai: 

menetukan patokan penilai 

sendiri  

Penerapan model mind mapping 

1. Dapat menerima materi baru 

2. Dapat berdiskusi 

3. Mengidentifikasi pokok 

permasalahan 

4. Menyajikan laporan 

Siklus I 

Siswa lebih aktif dalam 

pembelajaransering berinteraksi dengan 

teman dan guru, mampu 

mengembangkan pengetahuan 

Siklus II 

Siswa lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran, sering menyampaikan 

pendapat, lebih percaya diri  

Kondisi akhir 

Melalui penerapan model mind mapping Ips Tema 3, 

diharapkan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa  
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka pikir di atas maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindaan kelas adalah bahwa peningkatan  

kreativitas belajar Tematik  dapat diupayakan  melalui model pembelajaran Mind 

Mapping siswa kelas 4 SD Negeri Tegalrejo 01 tahun pelajaran  2018/2019.       
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