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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

Soekamto, dkk (dalam Nurulwati, 2000: 10) mengemukakan “Kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.” 

Menurut Kardi dan Nur (2000: 9) istilah model pembelajaran mempunyai 

makna yang lebih luas dari pada strategi, metode atau prosedur, model pengajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau 

prosedur , ciri-ciri tersebut adalah : 

a. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang dicapai). 

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar pembelajaran itu dapat tercapai. 

Arends (2001: 24), menyeleksi enam model pengajaran yang sering dan 

praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu : presentasi, pengajaran langsung, 

pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, 

dan diskusi kelas. Arends dan pakar model pembelajaran yang lain berpendapat, 
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bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang paling baik diantara yang lainnya, 

karena masing-masing model pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah 

diuji cobakan untuk mengajarkan materi pelajaran tertetu. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

2. Mind Mapping 

a. Pengertian Mind Mapping 

Swadarma (2013: 3) menyatakan mind mapping terdiri dari kata mind dan 

mapping (Mind adalah pemikiran, mapping adalah cara mencatat yang efektif, 

efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna karena dilakukan dengan cara 

memetakan pikiran-pikiran  kita). Mind mapping merupakan hasil penemuan 

seorang ahli psikologi  bernama Tony Buzan pada awal tahun 1970. Mind 

mapping merupakan salah satu model mengingat informasi atau ide yang berasal 

dari proses kerja otak dalam merekam informasi (Wolff, 2004: 32). Menurut 

Olivia (2014: 7) dengan menggunakan mind mapping penulisan catatan akan lebih 

menarik secara visual, sehingga bisa membantu kita mengelola informasi saat kita 

terima, bisa menambahkan kaitan dan asosiasi baru, serta menjadikan informasi 

lebih lama bertahan dalam ingatan.  

Pada umumnya catatan dibuat berbentuk kalimat–kalimat yang disusun 

secara linier ke bawah atau yang disebut linear note, cara seperti ini memiliki 

berbagai kelemahan diantaranya adalah (1) monoton, membosankan dan kaku, (2) 

sulit untuk melihatnya secara utuh, (3) hanya terpusat pada otak kiri, (4) sukar 

untuk mencari kata kunci dan melihat hubungan antar sub–sub bagian. Umumnya 
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siswa cenderung membuat catatan dalam bentuk linier dan panjang sehingga 

siswa mengalami kesulitan dalam mencari pokok ataupun poin–poin materi 

pelajaran yang telah dipelajari. Dalam model konvensional siswa tidak terlibat 

banyak dari segi berpikir dan bertindak. Siswa hanya menerima informasi yang 

telah diberikan oleh guru tanpa adanya keterlibatan secara psikomotoriknya.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa mind 

mapping adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep 

tertentu dari cabang-cabang yang dituangkan melalui gambar. 

b. Langkah – langkah Pembuatan Mind Mapping 

Langkah-langkah pembuatan mind mapping menurut Buzan (2007: 15) 

adalah : 

1) Sediakan kertas putih pada posisi landscape, letakkan pokok masalah  di 

tengah kertas. Hal ini memberi kebebasan otak untuk mengungkapkan pikiran 

dengan lebih bebas ke segala arah. 

2) Gunakan gambar, simbol atau foto untuk menggambarkan permasalahan 

pokok. Gambar, simbol, dan foto mempunyai makna yang luas dan 

membantu memunculkan imajinasi, memfokuskan pikiran, konsentrasi, serta 

mengaktifkan otak. 

3) Gunakan warna, agar lebih menarik sekaligus dapat mengembangkan 

kreativitas. Warna membuat mind mapping lebih hidup serta 

mengembangkan pemikiran yang kreatif. 

4) Hubungkan cabang-cabang utama dengan sub pokok masalah. Cabang-

cabang tersebut dihubungkan sesuai tingkatannya agar lebih mudah 

dimengerti dan diingat. 
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5) Buat garis lengkung seperti cabang pohon. Garis lengkung yang teratur lebih 

menarik daripada garis lurus yang membuat otak bosan. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis sub pokok bahasan. Kata kunci 

tunggal memberikan lebih banyak daya dan fleksibelitas dalam mind 

mapping. 

7) Gunakan gambar atau simbol untuk memberi deskripsi pada sub pokok 

bahasan. Gambar digunakan untuk mewakili banyak kata-kata. Dengan 

gambar, kata-kata rumit yang banyak dapat terangkum dalam sebuah gambar. 

Berikut ini adalah contoh model pembelajaran mind mapping : 

 
Gambar 2.1 Mind Map Guideline (Garis Panduan Pemetaan Pikiran) 

 
Gambar 2.2 Contoh Mind Mapping Sumber: Buzan (2007) 
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c. Kelebihan Mind Mapping 

Buzan (2006: 5) mengemukakan bahwa mind mapping akan memberi 

pandangan menyeluruh pada pokok masalah atau area yang luas. Selain itu juga, 

memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan 

mengetahui ke mana kita akan pergi dan di mana kita berada, begitu juga dapat 

mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat. Serta dapat mendorong 

pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif 

baru. Mind mapping juga tentunya menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna 

dan diingat. Selain itu, Buzan (2006: 6) menyebutkan kelebihan mind mapping 

adalah:  

1) Merencana  

2) Berkomunikasi 

3) Menghemat waktu  

4) Menyelesaikan masalah 

5) Memusatkan perhatian  

6) Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran  

7) Mengingat dengan lebih baik  

8) Belajar lebih cepat dan efesien  

9) Melihat “gambar keseluruhan”  

Pada redaksi yang berbeda, menurut Inichael Inichalko (2009) 

mengemukakan bahwa mind mapping akan mengaktifkan seluruh otak, 

membereskan akal dan kekusutan mental, memungkinkan kita berfokus pada 

pokok bahasan, membantu menunjukan hubungan antara bagian-bagian informasi 

yang saling terpisah, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan 
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perincian, memungkinkan kita mengelompokkan konsep dan membantu kita 

membandingkannya, dan mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada 

pokok bahasan yang membantu mengalihkan informasi tentangnya dan ingatan 

jangka pendek ke ingatan jangka panjang. 

d. Kekurangan Mind Mapping 

Buzan (2006: 6) juga mengatakan bahwa model mind mapping juga 

memiliki kekurangan, adapun kekurangan pembelajaran mind mapping ini adalah: 

1) Waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan 

dengan ingatan. 

2) Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu. 

3) Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat. 

4) Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. 

5) Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. 

e. Langkah-langkah Pembelajaran Mind Mapping 

Menurut Aris (2014: 105) langkah-langkah pembelajaran mind mapping 

adalah sebagai berikut : 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 

3) Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua 

orang. 

4) Suruhlah seorang dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima 

dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, 

kemudian berganti peran, dan begitu juga dengan kelompok lainnya. 
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5) Seluruh siswa secara bergiliran atau diacak menyampaikan hasil wawancara 

dengan teman pasangannya, sampai sebagian  siswa sudah menyampaikan 

hasil wawancaranya. 

6) Guru menjelaskan kembali materi yang belum dipahami siswa. 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan umpan balik dari kegiatan proses belajar 

mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dimyati dan Mudjiono (2006: 3-

4) menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan 

tindak belajar.  

Keberhasilan sebuah pembelajaran juga dilihat dari ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Grouland (dalam 

Purwanto 2013:45) yang menyatakan bahwa hasil belajar yang diukur merefleksi 

tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran adalah tujuan yang menggambarkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai 

akibat dari hasil pengajaran bentuk tingkah laku. Tujuan pembelajaran merupakan 

deskripsi tentang perubahan perilaku, yang diingkan atau deskripsi produk yang 

menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Perumusan tujuan pembelajaran adalah 

hasil belajar yang diinginkan pada diri pembelajar, agak lebih rumit untuk diamati 

dibandingkan dengan tujuan lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak dalam 

dapat diukur secara langsung. 

Benyamin S. Bloom (dalam Utari: 2009) menyampaikan 3 taksonomi 

ranah belajar, yaitu:  
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1)  Ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl mencakup ranah 

kemampuan, pengetahuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif 

mencakup enam kategori sebagai berikut : 

a) Mengingat (Remember) 

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari 

memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun 

yang sudah lama didapatkan. Contoh : menyebutkan arti taksonomi. 

b) Memahami atau Mengerti (Understand) 

 Kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian/makna ide 

atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun 

grafik/diagram. Contoh : merangkum materi yang telah diajarkan dengan kata – 

kata sendiri. 

c) Menerapkan (apply) 

Kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam 

situasi tertentu. Contoh : melakukan proses pembayaran gaji sesuai dengan sistem 

berlaku. 

d) Menganalisis (analyze) 

Kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan 

menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep 

tersebut secara utuh. Contoh : mengalisis penyebab meningkatnya harga pokok 

penjualan. 
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e) Mengevaluasi (evaluate) 

Kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau 

patokan tertentu. Contoh : membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci 

jawaban. 

f) Menciptakan (create)  

 Kemampuan memadukan unsur – unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang 

utuh dan koheren, atau membuat susuatu yang orisinil. Contoh : membuat 

kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. 

2)   Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait emosi, misalnya 

perasaan, penghargaan, semangat, minat, motivasi dan sikap. Lima kategori 

ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling 

kompleks. 

a)   Penerimaan 

 Kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang 

lain. Contoh : mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. 

b)  Rensponsif 

 Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu 

termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. 

Contoh: berpartisipasi dalam diskusi kelas. 

c) Nilai diri 

Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana 

yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai tersebut 

diekspresikan dalam perilaku. Contoh: mengususlkan kegiatan Corporate Social 

Responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitemen perusahaan. 
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d) Organisasi 

Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan 

mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contoh : menyepakati dan mentaati etika 

profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.  

e) Karakterisasi 

Kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan 

memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal dan sosial. Contoh : 

menunjukkan rasa percaya dii ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas 

kelompok. 

3)    Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan 

motorik dan kemampuan fisik. Ranah psikommotorik mencakup tujuh 

kategori sebagai berikut: 

a)   Persepsi 

Kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya 

dalam memperkirakan sesuatu. Contoh : menurunkan suhu AC. 

b)    Kesiapan 

Kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan emosi dala 

menghadapi sesuatu. Contoh : melakukan pekerjaan sesuai urutan, menerima 

kelebihan dan kekurangan seseorang. 

c)    Reaksi yang diarahkan 

Kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan 

bantuan/bimbingan dengan meniru dan uji coba. Contoh: mengikuti arahan dari 

instruktur. 
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d)   Reaksi natural 

Kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan tahap 

yang lebih sulit. Contoh : menggunakan komputer. 

e) Reaksi kompleks 

Kemampuan untuk melakukan kemahirannya dalam melakukan sesuatu, 

dimana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efisiensi dan efektivitasnya. 

Contoh : Keahlian bermain piano. 

f) Adaptasi 

Kemampuan mengembangkan keahlian, dan memodifikasi pola sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Contoh : melakukan perubahan secara cepat dan tepat 

terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada. 

g) Kreativitas 

Kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi 

atau situasi tertentu dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan 

mengeksplorasi kreativitas diri. Contoh : membuat formula baru, inovasi, produk 

baru. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapain tujuan pembelajaran 

di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu 

sendiri. Sugiartono (2007: 76-77), menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut : 

1) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor internal meliputi : faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

2) Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal 

meliputi : faktor keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. 

 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian Pembelajaran IPS 

Studi sosial dalam arti luas, yaitu persiapan kaum muda agar mereka 

memiliki pengeahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk 

partisipasi aktif dalam masyarakat (Ross, 2006: 18).  

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak 1970-an sebagai hasil 

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam 

sistem pendidikan normal dalam kurikulum 1975. Pengertian IPS sering disalah-

tafsirkan dengan imu-ilmu sosial (Yulia, 2016: 3). 

Pengertian IPS di setiap sekolah mempunyai perbedaan makna, 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik khususnya antara 

IPS untuk Sekolah Dasar (SD) dengan IPS untuk Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengertian  IPS di 

persekolahan tersebut ada yang berarti nama mata pelajaran yang berdiri sendiri, 

ada yang berarti gabungan dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan 
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ada yang berarti program pengajaran. Perbedaan ini dapat pula diidentifikasi dari 

perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan 

tersebut (Sapriya, 2009: 20). 

Menurut Sumaatmadja (2008: 9) IPS tidak lain adalah mata pelajaran atau 

mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan 

bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Dengan kata lain, kajian-kajian IPS 

sangat luas melalui berbagai macam pendekatan-pendekatan interdispilner yang 

saling berkaitan dengan kehidupan sosial. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah program pendidikan yang memilih 

bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanity yang diorganisir dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan kebudayaan Indonesia (Soemantri, 2001: 92) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan inerdisipliner dari 

aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial (Depdiknas, 2006: 4). 

Berpijak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan :  

1) mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik di tingkat Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2) mengkaji mengenai kehidupan manusia 

dalam masyarakat, 3) bersumber dari disiplin ilmu sosial. 

Peneliti juga menyimpulkan bahwa  pengertian dari pembelajaran IPS 

adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem lingkungan, baik alam maupun 
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manusia dan bagaimana sistem itu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat yang 

beragam. 

b. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS di berbagai negara mengalami perubahan-perubahan dalam 

konteks tujuan tiap-tiap negara dalam pembelajaran IPS. Banyak tokoh-tokoh 

yang berpendapat mengenai tujuan pendidikan IPS, yang pada dasarnya 

mempunyai persamaan diantara berbagai pendapat tersebut. 

Tujuan pendidikan IPS di Indonesia pada dasarnya mempersiapkan para 

peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai yang dapat dipergunakan sebgai kemampuan untuk memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik (Saprriya, 2009: 12). 

Menurut Soemantri (2001: 260), tujuan pengajaran IPS di sekolah 

sebagai berikut : 

1) Pengajaran IPS ialah untuk mendidik para siswa menjadi ahli ekonomi, 

hukum, sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya sehingga harus terpisah-

pisah sesuai dengan body of knowledge masing-masing disiplin imu sosial 

tersebut. 

2) Pengajaran IPS ialah untuk menumbuhkan warga negara yang baik. Sifat 

warga negara akan lebih mudah ditumbuhkan pada siswa apabila guru 

mendidik mereka dengan jalan menempatkannya dalam konteks 

kebudayaannya daripada memusatkan perhatian pada disiplin ilmu sosial 

yang terpisah-pisah. 
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3) Pendapat ketiga adalah bentuk kompromi dari pendapat pertama dan kedua 

yang menekankan pada organisasi pelajaran harus dapat menampung tujuan 

para siswa yang meneruskan pendidikan maupun yang terjun langsung ke 

masyarakat. 

4) Pengajaran IPS dimaksudkan untuk mempelajari bahan pelajaran agar mampu 

menyelesaikan masalah intepersonal maupun antar personal. 

National Council for the Social Studies (NCSS) menyebutkan bahwa 

tujuan IPS dalah membentuk siswa mengembangkan kemapuan untuk membuat 

keputusan yang rasional sebagai warga negara dengan kultur yang beragam, dan 

masyarakat demokratis di dunia yang saling ketergantungan (Yulia, 2016: 10). 

Yulia (2016: 13) juga menjelaskan bahwa fungsi mata pelajaran IPS 

adalah untuk memberikan kepada peserta didik informasi tentang segala sesuatu 

yang menyangkut perikehidupan manusia dalam lingkungannya. Menurut 

Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2006, fungsi mata pelajaran IPS adalah 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan sosial peserta didik 

agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

Indonesia. 

c. Karakteristik Pembelajaran IPS 

Soemantri (2001: 38) menjelaskan bahwa pembeharuan pengajaran IPS 

sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai ekperimen, adapun 

karakteristik yang kedapatan di dalamnya memuat rincian sebagai berikut : 

1) Bahan pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, 

masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir serta pemeliharaan/pemanfaat 

lingkungan alam. 
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2) Mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. 

3) Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang terpadu, 

berhubungan, sampai yang terpisah. 

4) Susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewargaan 

negara, fungsional, humanitis, sampai yang terstruktural. 

5) Kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi. 

6) Evaluasinya tak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut 

democratic quotient dan citizinship quotient. 

7) Unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi 

program pembelajaran IPS, demikian pula unsur sains, teknologi, matematika 

dan agama akan ikut memperkaya bahan pembelajaran. 

d. Ruang Lingkup IPS 

Secara garis besar Muchtar (2007: 2.24) mengemukakan bahwa ruang 

lingkup mata pelajaran IPS mencakup empat aspek, yaitu : 

1) Sistem sosial dan budaya, meliputi : individu, keluarga, dan masyarakat, 

sosiologi sebagai ilmu dan model, interaksi sosial, sosialisasi, pranata sosial, 

struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. 

2) Manusia, tempat, dan lingkungan, meliputi : sistem informasi geografi, 

interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat/wilayah, dan 

interaksi keruangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. 

3) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan, meliputi: ketergantungan, spesialisasi, 

pembagian kerja, perkoperasian dan kewirausahaan serta pengelolaan 

keuangan perusahaan. 
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4) Waktu, berkelanjutan, dan perubahan meliputi : dasar-dasar ilmu sejarah, 

fakta, peristiwa dan proses. 

2. Karakteristik Siswa Kelas Tinggi 

Izzaty, dkk (2008: 116) menyebutkan karakteristik siswa kelas tinggi 

sekolah dasar adalah : 

a. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. 

b. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. 

c. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka guru harus memberikan 

pembelajaran yang kreatif, efesien dari segi waktu dan  melibatkan siswa menjadi 

aktif sehingga siswa tidak akan merasa bosan dalam proses belajar. 

Selain itu, sifat lain bahwa perhatian anak sering berfokus pada lingkungan 

terdekat. Kedekatan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada 

umumnya anak lebih tertarik pada benda yang bergerak, akibatnya anak ingin 

mengetahui penyebabnya. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang memicu 

mereka untuk belajar sesuatu yang baru. 

Siswa SD cenderung banyak bergerak, agar gerak yang merupakan 

kebutuhan anak mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

perencanaan yang baik. Gerak pada anak tidak hanya bersifat fisik saja tetapi 

gerak atau keaktifan pikiran merupakan hal yang penting pula. Keaktifan berpikir 

dapat disertai gerak fisik dan juga disertai gerak berpikir, misalnya siswa sedang 

mencari data di lapangan, memerlukan banyak gerak fisik, sedangkan siswa yang 

sedang mengerjakan soal tidak perlu membaca dengan suara nyaring, tetapi ia 

aktif berpikir dengan tenang. Hal inilah yang menjadikan anak mengalami 
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keaktifan mentalnya. Dengan demikian keaktifan atau pengalaman sangat berguna 

dalam belajar, karena pengalaman merupakan persiapan dalam kehidupan yang 

sebenarnya di masyarakat. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Untuk memperluas pengetahuan tentang penelitian, maka ada beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Rosidah, Nilamsari, Hardiyanto.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosidah (2009), dengan judul “Penerapan 

Teknik Mind Map untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 

Tamansatriyan 02 Tirtoyudo Kab.Malang”, diperoleh bahwa pembelajaran dengan 

penerapan teknik mind map dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan, hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 36,4%, siklus II 

81,8% , dengan skor rata - rata siklus I 60,9 siklus II 77. Skor rata - rata kelas 

mengalami peningkatan sebesar 16,1 sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal 

mengalami persentase peningkatan sebesar 45,4%. Penelitian diatas menunjukkan 

adanya persamaan subjek yaitu siswa kelas V, dan perbedaan objek yaitu hasil 

belajar IPA. 

Penelitian yang dilakukan Nilamsari (2014) dengan judul  “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping Berbantuan Multimedia 

Interaktif pada Siswa Kelas V SD Gunungpati 01 Kota Semarang”. Hasil 

penelitian keterampilan guru ketiga siklus memperoleh kriteria baik dengan skor 

siklus I 28, siklus II 32, dan siklus III 35. Aktivitas siswa siklus I mendapat skor 

15,6 kriteria baik, skor siklus II 21,75 kriteria sangat baik, dan meningkat pada 

siklus III menjadi 25,2 kriteria sangat baik. Hasil ketuntasan belajar klasikal siklus 
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I sebesar 63%, dengan nilai rata-rata 65, siklus II sebesar 79% dengan nilai rata-

rata 73, dan meningkat pada siklus III menjadi 96% dengan nilai rata-rata 79. 

Penelitian di atas menunjukkan adanya persamaan subjek yaitu siswa kelas V, dan 

perbedaan objek yaitu kualitas pembelajaran IPS. 

Penelitian “Penerapan Pendekatan Konstruktivisme dengan Media Mind 

Mapping untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Kelas IV SD Masehi PSAK 

Poncol Semarang” yang dilaksanakan oleh Hardiyanto (2011). Hasil analisis 

aktivitas siswa pada tindakan siklus I diperoleh 61%, silus II 69% , siklus III 75%. 

Analisis data hasil belajar siswa setelah tindakan siklus I dapat diketahui 

ketuntasan belajar klasikal 47,36%; setelah tindakan siklus II ketuntasan belajar 

klasikal menjadi 68,42%; serta tindakan siklus III ketuntasan belajar klasikal 

menjadi 89,47%. Penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan objek yaitu 

peningkatan prestasi belajar dan subjek siswa kelas IV, dan tidak ada persamaan. 

 

C. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir dari kajian teori di atas adalah penerapan model mind 

mapping dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Jabon 2 diharapkan  

dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Adapun bagan kerangka pikir 

sebagai berikut: 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas, permasalahan dilatarbelakangi oleh 

hasil belajar IPS siswa kelas 5 di bawah nilai KKM 70. Hal ini disebabkan karena 

dua faktor yaitu faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal), faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari siswa sendiri, misalnya : (1) Siswa tidak menyukai 

pembelajaran IPS, terlihat ketika saat proses pembelajaran IPS siswa ramai (2) 

Banyaknya materi sehingga sulit diingat siswa (3) Kurang berdiskusi dengan 

teman sebaya apabila mengalami kesulitan belajar. Faktor eksternal berasal dari 

guru, sekolah, dan juga orangtua, misalnya faktor yang berasal dari guru adalah 

guru mengajar dengan menggunakan model konvensional. Oleh sebab itu, peneliti 

bermaksud untuk memecahkan permaslahan tersebut dengan mengganti model 

pembelajaran konvensional dengan model pembelajarn mind mapping. Model 

Dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas 5 

SDN Jabon 2 

Hasil Belajar IPS 

siswa kelas 5 di 

bawah KKM (70) 

0 

Penyebab : 

1. Faktor internal  

a. Siswa tidak suka pelajaran IPS 

b. Banyaknya materi sehingga siswa 

susah mengingat 

2. Faktor eksternal 

a. Guru menggunakan model 

konvensional 

Model Pembelajaran Mind 

Mapping 

1. Pembelajaran 

menyenangkan  

2. Cara mencatat 

kreatif,efektif, efesien, 

menarik 
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pembelajaran mind mapping diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang 

menyenangkan, kreatif, efektif, efesien dan juga menarik siswa, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN Jabon 2.  


