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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2014: 5) secara sederhana, hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan proses perolehan 

pengetahuan baru yang memungkinkan adanya perubahan perilaku. Siswa 

dikatakan berhasil dalam belajar apabila telah berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru sebelumnya. Hasil belajar 

menyangkut tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotor. 

Menurut Sudjana (2010: 22) hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman 

belajarnya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan segala perubahan tingkah laku atau 

hasil yang diperoleh seseorang dari proses belajarnya. Kemajuan hasil belajar 

siswa tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan 

kepada siswa. 
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b. Macam-macam Hasil Belajar 

Menurut Bloom (Sudjana, 2010: 22) hasil belajar dibagi menjadi tiga 

ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor.  

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom (Sudjana, 2010: 22) 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yaitu: 

a) Pengetahuan (Knowledge) merupakan tipe hasil belajar tingkat kognitif 

yang paling rendah tetapi hasil belajar ini menjadi prasyarat bagi tipe 

hasil belajar berikutnya.  

b) Pemahaman (Comprehension) adalah tipe hasil belajar yang lebih tinggi 

dari pengetahuan. Dalam hal ini untuk dapat memahami perlu terlebih 

dahulu mengetahui dan mengenal. 

c) Aplikasi (Aplication) adalah menerapkan abstraksi (ide, teori, atau 

petunjuk teknis) ke dalam situasi baru (situasi kongkret atau situasi 

khusus).  

d) Analisis (Analysis) adalah usaha memilah sesuatu menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. 

e) Sintesis (Synthesis) adalah penyatuan beberapa unsur atau bagian ke 

dalam bentuk yang menyeluruh.  

f) Evaluasi (Evaluation) adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu 

yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, 

atau metodenya berdasarkan standar tertentu.  
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Menurut Vygotsky (Santrock, 2010: 60) ada tiga klaim dalam inti 

pandangannya: 

a) Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis melalui evaluasi 

dalam proses perkembangan bertahap.  

b) Kemampuan kognitif menggunakan perantara kata, bahasa, dan wacana 

sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan 

memecahkan masalah. 

c) Kemampuan kognitif dipengaruhi oleh hubungan sosial dan latar 

belakang budaya masyarakat.  

2) Ranah Afektif 

Menurut Sudjana (2010: 29) ranah afektif berhubungan dengan sikap 

dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

Beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar, diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Penerimaan (Reciving/attending), yaitu kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar, dapat berupa masalah, situasi, gejala, juga dapat 

termasuk kesadaran dan keinginan untuk menerima rangsangan,.  

b) Jawaban (Responding), yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap rangsangan yang datang dari luar. Hal ini meliputi ketepatan 

reaksi, perasaan, dan kepuasan dalam menjawab rangsangan dari luar. 
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c) Penilaian (Valuing), yaitu nilai dan kepercayaan terhadap rangsangan, 

seperti kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk 

menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai tersebut.  

d) Organisasi (Organization), yaitu pengembangan dari nilai ke dalam satu 

sistem organisasi, seperti hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua sistem 

nilai pada seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya. 

3) Ranah Psikomotor 

Menurut Sudjana (2010: 30) hasil belajar psikomotor tampak dalam 

bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Tingkatan 

keterampilan meliputi: 

a) gerakan refleks (keterampilan yang terdapat pada gerakan yang tidak 

disadari); 

b) keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 

c) kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif maupun motoris. 

d) kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan; 

e) gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang lebih kompleks; 
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f) kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif.  

 

Ranah psikomotor menurut klasifikasi Simpson (Winkel, 1999: 249) 

tingkatan keterampilan yaitu sebagai berikut: 

a) Persepsi (perception)  

Mencakup kemampuan untuk menunjukkan perbedaan reaksi yang tepat 

pada dua rangsangan atau lebih. 

b) Kesiapan (set) 

Mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya pada keadaan akan 

memulai suatu gerakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan mental. 

c) Gerakan terbimbing (guided response) 

Mencakup kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan 

contoh yang diberikan.  

d) Gerakan yang terbiasa (mechanical response) 

Mencakup kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan lancar 

tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan..  

e) Gerakan kompleks (complex response) 

Mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang 

berurutan dan menggabungkan beberapa sub keterampilan menjadi suatu 

keseluruhan gerakan yang teratur. 

f) Penyesuaian pola gerakan (adjusment) 

Mencakup kemampuan mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola 

gerak-gerik dengan kondisi setempat (mahir). 
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g) Kreativitas (creativity) 

Mencakup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas 

inisiatif sendiri. 

Penilaian pada penelitian ini terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor menggunakan model mind mapping dengan media 

jarum perjuangan. Pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor, peneliti 

menggunakan teori dari Bloom karena aspek-aspek pada ranah kognitif Bloom 

lebih sesuai dengan materi proklamasi kemerdekaan. Aspek-aspek pada teori 

Bloom diuraikan secara detil dan lebih jelas. Kisi-kisi dari penilaian ketiga 

aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Ranah Kognitif   

a) Pengetahuan  

- Siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh pahlawan yang berperan 

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan.  

- Siswa dapat menyebutkan tempat dan tanggal suatu peristiwa. 

- Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat pahlawan proklamasi 

kemerdekaan. 

b) Pemahaman 

- Siswa dapat menjelaskan peritiwa yang terjadi menjelang proklamasi 

kemerdekaan. 

- Siswa dapat memberikan contoh sikap menghargai jasa pahlawan. 

2) Ranah Afektif 

a) Penerimaan  
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- Siswa berusaha mengerjakan tugas dengan tuntas, teliti, dan rapi. 

- Siswa mampu mengelola waktu yang dimiliki. 

b) Jawaban 

- Siswa mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. 

c) Penilaian 

- Siswa mampu memeriksa dan bertanggungjawab terhadap tugas yang 

telah dikerjakan. 

3) Ranah Psikomotor  

a) Gerakan refleks 

- Terampil menggambar 

- Terampil mewarnai 

- Memunculkan ide kreatif 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

- Menggunakan media 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Mengutip pendapat Wasliman (Susanto, 2014: 12) mengemukakan 

bahwa hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

1) Faktor internal; faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang 

berpengaruh pada kemampuan belajarnya, meliputi kecerdasan, minat dan 

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

kondisi fisik dan kesehatan. 
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2) Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar, yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.  

Menurut Djamarah (2010: 109) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan meliputi:  

1) Tujuan 

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan belajar 

mengajar. Tujuan akan mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar oleh 

guru terhadap siswa. 

2) Guru 

Kompetensi guru mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 

Paling tidak, keberhasilan belajar mengajar yang dihasilkan bervariasi  dan 

keberhasilan siswa menguasai bahan pelajaran yang diberikan guru 

meningkat. 

3) Anak didik 

Karakteristik anak pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis 

akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Selain itu, sikap dan minat 

anak yang berlainan terhadap pelajaran akan menghasilkan variasi hasil 

belajar. 

4) Kegiatan pengajaran 

Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang meliputi gaya 

mengajar, pendekatan, dan strategi penggunaan metode mengajar dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 
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5) Bahan dan alat evaluasi 

Pembuatan soal sebagai bahan dan alat evaluasi dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Validitas dan reliabilitas data 

dari hasil evaluasi itulah yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan belajar mengajar.  

6) Suasana evaluasi 

Suasana evaluasi meliputi tempat evaluasi, besar kecilnya jumlah 

anak, sistem evaluasi, dan pengawasan terhadap jalannya evaluasi akan 

berdampak pada keberhasilan belajar mengajar. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil belajar dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang datang dari dalam 

diri siswa yang paling utama adalah kemampuan yang dimilikinya. Faktor 

kemampuan siswa ini memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil belajar 

yang dicapai. Namun, faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, 

sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik, dan faktor 

psikis, juga berpengaruh terhadap hasil belajar. Baik faktor internal maupun 

faktor eksternal, keduanya saling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Jangan sampai ada salah satu faktor yang menghambat faktor lainnya. Oleh 

karena itu, kedua faktor tersebut harus bisa saling mendukung agar dapat 

diperoleh hasil belajar yang maksimal. 
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2. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial  

Menurut Nasution (Alma, 2003: 148) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

adalah program pendidikan yang secara keseluruhan membahas manusia dalam 

lingkungan alam fisik maupun sosialnya dan kajiannya diambil dari ilmu-ilmu 

sosial seperti: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan 

psikologi. Menurut Daldjoeni (1997: 7) melalui IPS siswa diajarkan untuk 

mengerti kenyataan masyarakat dengan berbagai masalahnya, yang 

pemecahannya tidak mungkin dilakukan dengan satu ilmu pengetahuan saja.  

Definisi IPS yang dikemukakan oleh National Council for the Social 

Studies (NCSS) (Savage dan Armstrong, 1996: 9) memberikan pengertian IPS 

lebih komprehensif, tidak saja dilihat dari maknanya tetapi juga dari segi 

kegunaannya, yaitu: 

Social studies is integrated study of social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies 

provides coordinate, systematic study drawing upon such disciplines as 

antropology, archeology, economic, geography, history, law, 

philosophy, political science, psychology, religion, and sosiology, as 

well as appropriate content from the humanities, mathematics, and 

natural science. The primary purpose of social studies is to help young 

people develop the ability to make informed and reasoned decisions for 

the public good as citizens of culturally diverse, democratic society in 

an independent world.  

Kutipan di atas memiliki pengertian bahwa pendidikan IPS merupakan 

kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan 

kemampuan kewarganegaraan. IPS adalah gabungan dari berbagai disiplin 

ilmu, seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, ilmu 

politik, agama, dan sosiologi serta yang berhubungan dengan kemanusiaan, 
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matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama IPS adalah untuk 

membantu generasi muda mengembangkan kemampuan membuat keputusan 

sebagai warga negara yang demokratis.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pendidikan IPS di sekolah dasar 

merupakan bidang studi terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan 

yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya 

dalam masyarakat. Ilmu pendidikan sosial juga berhubungan dengan norma 

dan nilai-nilai kemasyarakatan sesuai perannya dalam lingkungan tempat ia 

tinggal.  

b. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

Menurut Alma (2003: 150) secara khusus tujuan pembelajaran IPS 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Acquiring of knowledge. Pengetahuan merupakan bekal utama untuk 

menjadi warga negara yang baik. 

2) Development of reasoning power and critical judgment. Anak harus banyak 

dilatih berpikir kritis dengan menghubungkan pengetahuan yang 

dimilikinya. 

3) Training in independent study. Anak harus dilatih untuk belajar mandiri, 

cara belajar yang baik, penggunaan waktu belajar, dan memupuk minat 

belajar. 

4) Formation of habits and skills. Anak harus dilatih untuk memiliki 

kegemaran dan keterampilan tertentu. 
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5) Training in desirable patterns of conduct. Melatih anak untuk menghayati 

nilai-nilai kehidupan yang baik seperti nilai moral dan etika. 

Menurut Daldjoeni (1997: 54) suatu program IPS yang layak, bertujuan 

memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai 

keterampilan dan mengembangkan berbagai sikap yang diperlukan agar para 

siswa menjadi warga masyarakat yang berguna. Menurut Susanto (2014: 145) 

tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi siswa 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif, dan terampil mengatasi masalah diri sendiri maupun 

masyarakat.  

Kesimpulan dari pendapat di atas adalah pembelajaran IPS memiliki 

tujuan antara lain siswa dibekali dengan ilmu kemanusiaan sehingga dapat 

mengamati dan mempelajari norma, peraturan, maupun kebiasaan baik yang 

berlaku di masyarakat, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap 

masyarakat atau lingkungannya, serta membentuk dan mengembangkan pribadi  

warga negara yang baik.  

c. Metode Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Susanto (2014: 157) dalam memilih metode pembelajaran IPS 

di sekolah dasar, berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

guru diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

1) Berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Tugas guru adalah merancang kegiatan belajar dengan menyediakan  

ruang dan waktu bagi peserta didik untuk dapat belajar secara aktif. 
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2) Pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam 

kompetensi dasar dan standar kompetensi (sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan) tercapai secara utuh. 

3) Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan keunikan setiap siswa. 

Layanan secara individual dapat guru berikan agar dapat mengenal dan 

mengembangkan siswanya. 

4) Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sehingga 

mencapai ketuntasan yang ditetapkan. 

5) Pembelajaran difokuskan pada pemecahan masalah, sehingga siswa 

menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

6) Pembelajaran dilakukan dengan multistrategi dan multimedia sehingga 

memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. 

7) Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. 

Metode pembelajaran IPS dapat dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip di atas dan menyesuaikan materi yang diajarkan. Selain itu, 

metode pembelajaran IPS yang digunakan di sekolah dasar hendaknya juga 

memperhatikan karakteristik siswa dengan memberikan ruang dan kesempatan 

kepada siswa untuk dapat menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai yang 

berhubungan dengan masyarakat, memutuskan dan mengambil tindakan yang 

tepat. 
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d. Materi Pokok 

  Materi yang dijadikan obyek penelitian difokuskan pada materi 

proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diajarkan pada kelas V Sekolah 

Dasar, yaitu tentang beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan 

kemerdekaan, tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, peranan tokoh-tokoh 

proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sikap menghargai jasa para tokoh 

proklamasi kemerdekaan. 

Tabel 2.1 Perincian Indikator Materi Proklamasi Kemerdekaan 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh pejuang 

dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan 

tokoh dalam memproklamasi 

kan kemerdekaan 

Sumber: Silabus kelas V 

3. Mind Mapping 

a. Pengertian Mind Mapping 

Menurut Swadarma (2013: 2) mind mapping adalah teknik pemanfaatan 

keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis 

lainnya untuk membentuk kesan. Mind mapping membantu penulis 

mengeluarkan ide, gagasan, permasalahan, atau solusi yang terlintas di kepala 

di atas selembar kertas. Dengan kata lain, mind mapping adalah metode yang  

efektif untuk menuangkan semua gagasan yang ada di dalam pikiran. 

Menurut Olivia (2013: ix) mind mapping atau peta pikiran merupakan 

sebuah jalan pintas yang bisa membantu seseorang untuk mempersingkat 

waktu dalam menyelesaikan tugas. Mind mapping dapat juga digunakan untuk 
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membuat catatan dengan cara membuat pengelompokan atau pengkategorian 

setiap materi yang dipelajari. 

Menurut Buzan (2013: 4) mind mapping adalah cara termudah untuk 

menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari 

otak. Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif dan efektif dengan 

memetakan pikiran-pikiran. Mind mapping termasuk cara yang sangat 

sederhana.   

Menurut Tee, et al., (International Scholarly and Scientific Research & 

Innovation, 2014: 28): 

Buzan mind mapping is an efficient system of note-taking that makes 

revision a fun thing to do for students. Tony Buzan has been teaching 

children all over the world for the past thirty years and has proved that 

mind maps are the magic formula in the classroom for everyone.  

Kutipan di atas menjelaskan bahwa mind mapping merupakan sistem 

mencatat yang efisien dan menyenangkan bagi siswa. Tony Buzan telah 

mengajar selama 30 tahun terakhir dan telah membuktikan bahwa mind 

mapping adalah formula ajaib di kelas dan dapat dilakukan oleh semua orang.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mind 

mapping merupakan suatu model pencatatan yang menyenangkan, efektif, 

efisien, kreatif, menarik dan mudah karena dilakukan dengan cara memetakan 

pikiran-pikiran melalui kategori atau pengelompokan materi yang dipelajari ke 

dalam kata kunci. 

b. Fungsi dan Manfaat Mind Mapping 

Menurut Buzan (2013: 6) mind mapping dapat membantu penulisnya 

untuk: 
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1) Membuat rencana 

2) Alat komunikasi 

3) Memunculkan kreativitas 

4) Menghemat waktu 

5) Menyelesaikan masalah 

6) Memusatkan perhatian 

7) Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran 

8) Mengingat dengan lebih baik 

9) Belajar dengan lebih cepat dan efisien 

10) Melihat gambar secara keseluruhan 

 

Olivia (2013: xi) menyatakan manfaat mind mapping bagi anak adalah 

sebagai berikut: 

1) Membantu konsentrasi anak (memusatkan perhatian) dan daya ingat anak 

menjadi lebih baik. 

2) Meningkatkan kecerdasan visual dan keterampilan mengamati. 

3) Melatih kemampuan berfikir kritis dan komunikasi. 

4) Mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu anak. 

5) Meningkatkan kreativitas dan daya cipta. 

6) Membuat catatan dan rangkuman materi dengan lebih baik. 

7) Membantu mendapatkan atau memunculkan ide. 

8) Meningkatkan kecepatan berpikir. 

9) Menghemat waktu sebaik mungkin. 
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10) Membantu mengembangkan diri serta merangsang pengungkapan 

pemikiran. 

11) Membantu menghadapi ujian dengan mudah dan mendapat nilai yang 

lebih bagus. 

12) Membantu mengatur pikiran. 

13) Melatih koordinasi gerakan tangan dan mata. 

14) Kesempatan anak untuk senang terhadap materi akan lebih banyak.  

15) Membuat anak tetap fokus pada ide utama maupun semua ide tambahan. 

16) Membantu menggunakan kedua belahan otak yang membuat penulis ingin 

terus-menerus belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mind 

mapping memiliki banyak manfaat antara lain membantu dalam meringkas, 

mencatat, melakukan pengkajian ulang dengan lebih mudah, mengelola waktu, 

serta memudahkan untuk menuangkan ide dan kreativitas. 

c. Aturan dalam Pembuatan Mind Mapping 

Menurut Swadarma (2013: 10) aturan dalam pembuatan mind mapping 

antara lain: 

1) Kertas 

Kertas yang digunakan adalah kertas putih polos berorientasi panjang 

mendatar.  

2) Warna 

Gunakan spidol warna-warni dan tiap cabang dibuat warna yang berbeda. 
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3) Garis 

Buatlah garis lengkung yang bentuknya mengecil dari pangkal menuju 

ujung. 

4) Huruf 

Pada cabang utama yang dimulai dari gambar utama/tema menggunakan 

huruf kapital, sedangkan pada cabang berikutnya menggunakan huruf 

kecil. Posisi antara garis dan huruf pun sama panjang. 

5) Keyword 

Keyword merupakan kata kunci yang mewakili pesan yang ingin 

disampaikan. Kata kunci jangan terlalu panjang dan hanya menuliskan hal-

hal yang penting saja. 

6) Key image 

Key image adalah kata bergambar yang mempermudah penulis untuk 

mengingat. 

7) Struktur 

Tema utama di tengah memancar ke segala arah. Umumnya terdiri dari 2-7 

garis dan dimulai dari kanan atas sesuai arah jarum jam. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Mind Mapping 
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d. Keunggulan Mind Mapping 

Swadarma (2013: 9) memaparkan beberapa keunggulan mind mapping 

diantaranya: 

1) Meningkatkan kemampuan membagi materi. 

2) Memaksimalkan sistem kerja otak. 

3) Menyajikan banyak ide dan informasi.  

4) Meningkatkan kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan. 

5) Dapat mengingatkan materi yang ada dengan mudah. 

6) Menarik dan mudah tertangkap mata. 

7) Dapat melihat sejumlah besar materi dengan mudah. 

Keunggulan penggunaan mind mapping terutama bagi siswa sekolah 

dasar adalah dapat menggali potensi siswa untuk terampil menulis dan 

menggambar sehingga siswa akan senang menggambar. Melalui mind 

mapping, siswa dapat bermain dengan berbagai garis dan warna sehingga 

memaksimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Dengan demikian, melalui 

kegiatan mind mapping siswa akan merasa belajar sambil bermain.  

e. Langkah-langkah Membuat Mind Mapping 

Buzan (2013: 15) menjelaskan bahwa ada tujuh langkah dalam 

membuat mind mapping, antara lain: 

1) Memulai dari bagian tengah kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar. Memulai dari tengah dapat memberi kebebasan kepada otak 

untuk menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan pikirannya 

dengan lebih bebas dan alami. 
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2) Gunakan gambar, foto, atau kata kunci untuk ide utama. Sebuah gambar 

mengandung makna seribu kata dan membantu penulis untuk berimajinasi. 

Sebuah gambar sentral dapat membuat hasil mind mapping lebih menarik, 

membuat tetap terfokus, membantu berkonsentrasi, dan mengaktifkan 

otak. 

3) Gunakan warna. Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. 

Warna membuat mind mapping lebih hidup, menambah daya tarik, 

merangsang penulis untuk berpikir kreatif, dan lebih menyenangkan. 

4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat (kata kunci sentral) dan 

hubungkan cabang-cabang utama ke tingkat dua, tiga, dan seterusnya.  

5) Buatlah garis hubung yang melengkung (bukan garis lurus) karena garis 

lurus akan membosankan otak. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena kata kunci tunggal 

dapat memberi lebih banyak ide dan pemikiran baru. 

7) Gunakan gambar. Seperti gambar sentral, setiap gambar dapat bermakna 

seribu kata. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, membuat mind mapping sangat 

mudah. Penulis hanya membutuhkan otak, kertas, pena warna/spidol, gambar, 

dan kata kunci. Langkah-langkah membuat mind mapping cukup sederhana, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Penulis menyiapkan selembar kertas kosong dan pena warna/spidol. 

Letakkan kertas sehingga sisi penjangnya terletak mendatar.  
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2) Di tengah kertas, buatlah sebuah gambar atau tema yang menggambarkan 

permasalahan yang akan dibahas. 

3) Gambar beberapa cabang tebal (cabang utama) yang memancar keluar dari 

gambar/tema. Lalu buat cabang-cabang yang lebih kecil pada setiap 

cabang utama. 

4) Pada setiap cabang, dibuat melengkung agar lebih menarik.  

5) Gunakan warna yang berbeda untuk setiap cabang.  

6) Pada setiap cabang, tulislah dengan jelas kata kunci tunggal tentang 

gambar/tema. 

7) Tambahkan gambar-gambar sesuai imajinasi. 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 3) secara khusus media dalam proses belajar 

mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Arsyad bahwa AECT (Association of Education 

and Communication Technology) memberi batasan tentang media sebagai 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.  

Menurut Gagne (Sadiman, 2008: 6) media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Menurut Djamarah (2010: 121) media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah 

suatu alat yang dapat memudahkan informan untuk menyampaikan suatu 

informasi kepada penerima informasi dalam berbagai bentuk. Media 

pembelajaran berarti suatu alat yang digunakan guru untuk memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi sehingga mudah dipahami oleh siswa. Media 

digunakan dalam rangka untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara 

guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik (Arsyad, 2014: 19) pemakaian media pembelajaran 

dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, 

dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian isi pelajaran saat itu. 

Menurut Kemp dan Dayton (1985: 3) dampak positif dari penggunaan 

media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas: 

1) The delivery of instruction can be more standarized. Instructors 

may interpret subject content in different ways but by using media 

the variations can be reduced and the same information can be 

communicated to all students as the bases for further study, 

practice, and application. 

2)  The instruction can be more interesting. There is an attention-

getting factor associated with instructional media that keeps 

members of an audience alert.  

3) Learning becomes more interactive through applying accepted 

learning theory.  

4) The length of time required for instruction can be reduced. 

5) The quality of learning can be improved. 

6) The instruction can be provided when and where desired or 

necessary. 

7) The positive attitude of students toward what they are learning and 

to the learning process itself can be enhanced. 
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8) The role of the instructor can be appreciably changed in positive 

directions. 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa media memiliki beberapa manfaat 

dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain: 

1) Penyampaian materi menjadi lebih baku. Informasi yang sama dapat 

disampaikan pada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan 

aplikasi lebih lanjut. 

2) Membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa tetap fokus dan 

memperhatikan. 

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4) Media dapat mempersingkat waktu untuk menyampaikan isi pelajaran 

dalam jumlah yang cukup banyak.  

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

6) Pembelajaran dapat dilaksanakan kapan dan di mana diperlukan. 

7) Meningkatkan sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari. 

8) Peran guru dapat berubah ke arah positif dan beban guru dapat berkurang. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002: 2) manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa yaitu:  

1) Menciptakan pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa. 

2) Siswa lebih mudah memahami bahan pembelajaran. 

3) Metode mengajar lebih bervariasi. 

4) Melalui kegiatan mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan 

memerankan, membuat siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 
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Berdasarkan uraian dari para ahli di atas, maka diperoleh manfaat 

praktis dari penggunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian materi sehingga dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian siswa sehingga motivasi 

belajar dan interaksi di kelas dapat meningkat. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

Contohnya adalah menampilkan objek yang terlalu besar dengan foto atau 

model, menampilkan objek yang terlalu kecil dengan mikroskop, kejadian 

langka di masa lalu dapat ditampilkan dengan film, dan proses yang rumit 

seperti peredaran darah dapat ditampilkan dengan simulasi komputer.  

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

dan memungkinkan interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungan.  

c. Media Jarum Perjuangan 

Media jarum perjuangan merupakan sebuah alat bantu dalam belajar 

IPS terutama pada materi proklamasi kemerdekaan. Sesuai dengan namanya, 

media jarum perjuangan berisi beberapa gambar tokoh pahlawan yang berperan 

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jarum perjuangan dibuat dari kertas 

karton tebal sehingga tidak mudah terlipat atau rusak.  

Media jarum perjuangan berbentuk lingkaran dan terdapat beberapa 

jarum seperti pada jarum jam yang menunjuk pada tokoh, peranan/jasa, dan 

nama-nama peristiwa proklamasi. Ketika jarum pertama ditunjukkan pada 
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salah satu peristiwa proklamasi, siswa dapat mengarahkan jarum kedua untuk 

menunjukkan peranan/jasa yang dilakukan, lalu siswa dapat mengarahkan 

jarum ketiga pada tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut.  

Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat media jarum 

perjuangan antara lain: 

1) 1 lembar kertas karton tebal 

2) Kertas berwarna merah dan putih 

3) Tali 

4) Mur dan baut 

5) Beberapa gambar tokoh pahlawan, peranan, dan nama-nama peristiwa 

proklamasi 

6) Lem kayu 

7) Penggaris 

8) Spidol dan pensil 

9) Jangka (bisa menggunakan tutup ember besar dan kecil) 

Cara membuat media jarum perjuangan: 

1) Membuat gambar lingkaran besar pada karton dengan diameter kurang 

lebih 40 cm menggunakan jangka atau tutup ember. Lalu gunting 

lingkaran tersebut. 

2) Melapisi lingkaran besar dengan kertas warna merah. 

3) Membuat gambar lingkaran kedua yang berukuran lebih kecil di dalam 

lingkaran besar dan lapisi dengan kertas berwarna putih. 
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4) Membuat gambar lingkaran ketiga yang berukuran lebih kecil dari 

lingkaran kedua.  

5) Menempel gambar tokoh-tokoh pahlawan proklamasi pada lingkaran 

pertama, peran dan jasa tokoh pahlawan pada lingkaran kedua, dan nama-

nama peristiwa menjelang proklamasi pada lingkaran ketiga. 

6) Membuat beberapa jarum dengan panjang yang sesuai dengan ketiga 

lingkaran tersebut. 

7) Membuat lubang di tengah-tengah lingkaran dan juga pada bagian bawah 

jarum. 

8) Satukan jarum-jarum. Lalu masukkan mur pada lubang jarum dan lubang 

lingkaran, lalu kunci dengan baut di belakang lingkaran.  

9)  Memasang tali pada bagian belakang lingkaran. 

Cara menggunakan media ini tidak sulit. Guru dan siswa tidak 

membutuhkan alat atau bahan lagi untuk menggunakannya. Dalam 

penggunaannya, bisa dipegang oleh guru atau digantung di papan tulis. Guru 

terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa cara penggunaan media ini, barulah 

siswa diminta untuk memutar jarum sesuai dengan peristiwa, peran/jasa, dan 

tokohnya. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait penggunaan metode pembelajaran 

mind mapping, diantaranya penelitian oleh Made Widiari, A. A. Gd. Agung, dan I 

Nym. Jampel (2014) tentang Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping dan 

Ekspositori Terhadap Hasil Belajar Matematika di SD Gugus IX Kecamatan 
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Buleleng merupakan kuasi eksperimen dengan rancangan post test only control 

group design. Populasi penelitian sebanyak 107 siswa terdiri dari empat sekolah 

yaitu SDN 1 Banjar Jawa 25 siswa, SDN 3 Banjar Jawa 24 siswa, SDN 5 Banjar 

Jawa 29 siswa, dan SDN 1 Astina 29 siswa. Sampel penelitian yang digunakan 

adalah SDN 1 Banjar Jawa dan SDN 3 Banjar Jawa. Hasil penelitian menunjukkan: 

(1) hasil belajar matematika siswa kelompok eksperimen menunjukkan skor rata-rata 

42,10 berada pada kategori sangat tinggi (2) hasil belajar matematika siswa 

kelompok kontrol dengan rata-rata skor 32,64 berada pada kategori sedang, (3) 

terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antar kelompok siswa 

yang menggunakan metode pembelajaran mind mapping dan yang menggunakan 

metode pembelajaran ekspositori. Perbedaan tersebut dilihat dari t hitung
> t tabel

(3,89 > 

1,68). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

mind mapping berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika dibandingkan 

dengan metode pembelajaran ekspositori.  

Penelitian oleh Chusnul Nurroeni (2013) tentang Keefektifan Penggunaan 

Model Mind Mapping Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA di kelas V SD N 

Debong Kidul Kota Tegal. Penelitian menggunakan teknik sampel jenuh sehingga 

seluruh siswa dijadikan sampel. Kelas A sebanyak 38 siswa sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas B sebanyak 40 siswa sebagai kelompok kontrol. Model 

pembelajaran min mapping  merupakan perlakuan yang diberikan kepada kelompok 

eksperimen, sementara kelompok kontrol tidak diberi perlakuan namun 

menggunakan model pembelajaran konvensional.  Hasil analisis uji independent 

simple t-test diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,383. Artinya nilai signifikasi > 0,05 
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sehingga    diterima. Selain itu juga diperoleh rata-rata persentase aktivitas belajar 

siswa pada kelompok kontrol sebesar 61,25 dan pada kelompok eksperimen sebesar 

73,04. Dengan demikian, aktivitas belajar siswa pada pembelajaran dengan model 

mind mapping lebih baik daripada aktivitas belajar siswa pada pembelajaran model 

konvensional. Dapat disimpulkan bahwa model mind mapping dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa tetapi tidak ada perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan 

antara pembelajaran dengan model mind mapping dan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan model pembelajaran yang 

digunakan oleh peneliti yaitu dengan model mind mapping terhadap hasil belajar 

siswa, namun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan subyek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui model mind mapping 

menggunakan media jarum perjuangan di SD N 1 Sokawera dan hanya menggunakan 

satu kelas sebagai subyek penelitian yaitu kelas V yang berjumlah 21 siswa.   

C. Kerangka Pikir 

Hasil belajar IPS kelas V SD N 1 Sokawera yang masih rendah khususnya 

pada materi proklamasi kemerdekaan perlu mendapatkan perhatian dan tindakan 

yang lebih. Tindakan tersebut dapat berupa penggunaan model pembelajaran maupun 

media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

tersebut. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian adalah melalui model 

mind mapping menggunakan media jarum perjuangan yang digunakan pada 

pertemuan setiap siklus. Model ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk berpikir lebih kreatif, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memunculkan 

ide-ide cemerlang. Media jarum perjuangan digunakan dalam model mind mapping 

untuk membantu kelancaran proses pembelajaran sehingga materi proklamasi dapat 

dipahami siswa dengan mudah. Kondisi akhir yang diharapkan adalah melalui 

penerapan model mind mapping menggunakan media jarum perjuangan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor 

pada materi proklamasi kemerdekaan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian 

pada pembelajaran IPS melalui model mind mapping dengan media jarum 

perjuangan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Kondisi Awal 

Hasil belajar IPS kelas V  

SD Negeri 1 Sokawera masih rendah 

Tindakan  

Penggunaan model mind mapping 

dengan media jarum perjuangan 

Siklus II 

Guru menggunakan model mind 

mapping dengan media jarum 

perjuangan dalam pembelajaran 

Siklus I 

Guru menggunakan model mind 

mapping dengan media  jarum 

perjuangan dalam pembelajaran 

Kondisi Akhir 

Hasil belajar (aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor) siswa meningkat pada 

materi proklamasi kemerdekaan 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian: 

1. Pembelajaran melalui model mind mapping dengan media jarum perjuangan 

pada mata pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa aspek kognitif kelas V SD Negeri 1 Sokawera. 

2. Pembelajaran melalui model mind mapping dengan media jarum perjuangan 

pada mata pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa aspek afektif kelas V SD Negeri 1 Sokawera. 

3. Pembelajaran melalui model mind mapping dengan media jarum perjuangan 

pada mata pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa aspek psikomotor kelas V SD Negeri 1 Sokawera. 
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