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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada tahap perencanaan, Peneliti terlebih dahulu menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal-soal pilihan ganda, lembar  

observasi dan tes hasil belajar. Kemudian pada saat pembelajaran 

berlangsung metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran Mind 

Mapping yang dapat meningkatkan hasil yang signifikan disetiap siklus 

pada hasil belajar siswa. Dimana pembelajaran Mind Mapping ini ditandai 

dengan pemetaan pikiran dengan tujuan membangkitkan kreativitas,daya 

piker dan keaktifan. 

2. Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Mind 

Mapping dapat meningkatkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan yang dicapai disetiap siklus. Dimana sebelum dilakukan 

tindakan, ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai 46,15% dengan 

nilai rata-rata 62,15. Kemudian dilakukan tindakan pada siklus I, 

ketuntasan belajar siswa mencapai 60% dengan nilai rata-rata 69 dan pada 

silus II ketuntasan belajar siswa meningkat dengan memperoleh persentase  

85% dengan nilai rata-rata 75.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini, maka lebih efektifnya 

pelaksanaan proses belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial, sehingga dapat 

memberikan hasil yang optimal bagi siswa, penulis menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru-guru agar 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

2. Bagai guru mata pelajaran : Diharapkan dapat menetukan atau memilih 

dan menetapkan metode pembelajaran yang bervariasi dalam 

mengajarkan materi Ilmu Pengetahuan Sosial, salah satunya adalah 

Metode Pembelajaran Mind Mapping, agar hasil yang diharapkan dapat 

tercapai. 

3. Kepada siswa : Diharapkan untuk terus termotivasi dalam meningkatkan 

aktivitas pembelajaran terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena 

penelitian ini hanya dilakukan di kelas IV SDN 8 Ranomeeto pada tahun 

ajaran 2017/2018, maka perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut. 

4. Kepada peneliti selanjutnya : Hendaknya menjadi bahan perbandingan 

untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran khususnya metode 

Pembelajaran Mind Mapping untuk mengajarkan materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SDN 8 Ranomeeto  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema 9   : Kayanya Negeriku 

Subtema 1   : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

Siklus   : I 

Pertemuan Ke  : 1 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

  

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Mengidentifikasi tentang lingkungan alam 

2. Mengetahui karakteristik ruang sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

3. Memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4. Memahami hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat mengidentifikasi tentang lingkungan alam 



2. Siswa dapat Mengetahui karakteristik ruang sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

3. Siswa dapat Memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4. Siswa dapat Memahami hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Energi di lingkungan sekitar 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Mind Mapping 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan  Kegiatan Rincian Kegiatan   Alokasi Waktu 

 

 

 

Kegiatan awal 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati : 

Mengamati kekayaan sumber energi yang ada di 

Indonesia 

Menanya:   

Tanya jawab tentang pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia  

Mengeksplorasi: 

Mencari informasi tentang karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

Mengasosiasi: 

Menuliskan contoh pemnafaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

Mengkomunikasikan: 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 



1. Guru menyampaikan kompetensi yang hendak 

dicapai kepada siswa pada awal pembelajaran. 

2. Guru mengemukakan terlebih dahulu konsep 

yang akan dipelajari atau permasalahan yang 

akan dipecahkan oleh murid. 

3. Guru mengelompokkan murid dalam 

kelompok kecil dengan jumlah anggota 

sebanyak 2 hingga 3 orang. 

4. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

5. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

6. Masing-masing kelompok secara acak diberi 

kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

7. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan soal LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa 

pentingnya mempelajari kekayaan sumber 

energi terutama untuk kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

 

 

 

15 Menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pedoman Guru Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

2. Buku Siswa Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian kognitif diambil dari nilai soal evaluasi yang diberikan pada setiap akhir siklus. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan Pertama  

Nama sekolah   : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   : Energi di Lingkungan sekitar 

Kelas    : IV (Empat)  

Siklus ke  :  I (Satu) 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

1.  A. Pendahuluan   

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

   

2. Guru mengabsensi     

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

   

4. Guru melakukan apersepsi    

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa    

6. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan 

pembelajaran 

   

2. B. Kegiatan inti   

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa    

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

   

4. Guru mengevaluasi kembali materi     

5. Guru menerapkan skenario metode 

pembelajaran Indeks Card Match sesuai 

dengan langkah-langkahnya seperti : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang 

hendak dicapai kepada murid pada awal 

pembelajaran. 

   

b. Guru mengemukakan terlebih dahulu 

konsep yang akan dipelajari atau 

permasalahan yang akan dipecahkan oleh 

siswa. 

   

c. Mengelompokkan siswa dalam kelompok 

kecil dengan jumlah anggota sebanyak 2 

hingga 3 orang. 

 

   



 

 

d. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

 

   

e. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

 

  

f. Masing-masing kelompok secara acak 

diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

   

g. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

  

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan 

  

7. Guru menguasai kelas     

3. C. Penutup   

1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS 

yang diberikan oleh guru. 

   

2. Guru memeriksa jawaban siswa     

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

  

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

  

Jumlah skor 24  

  

Skor maksimal 16 

Persentase % 66,67%  

  

 

Pengamat 

 

Penulis 

 

Asriani, S.Pd 

          NIP. 196902012005011006 

Suarni 

NIM:14010104020 

 



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan I 

Nama sekolah    : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kompetensi Dasar  :  

Kelas    : IV 

Siklus ke   : I (satu) 

No Aspek yang Diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru    

2 Siswa menjawab hadir    

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

   

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

   

7 Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

   

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari 

guru 

   

3 Siswa bertanya kepada guru    

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

   

6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

   



7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

   

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

   

C Kegiatan Penutup   

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

   

Jumlah skor  14  

Skor maksimal 20 

Persentase % 70% 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SDN 8 Ranomeeto  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema 9   : Kayanya Negeriku 

Subtema 1   : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran   : 5 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

Siklus   : I 

Pertemuan Ke  : 2 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

  

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Memahami tentang lingkungan alam sekitar 

2. Mengetahui karakteristik ruang sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

3. Memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4. Memahami hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat memahami tentang lingkungan alam sekitar 



2. Siswa dapat Mengetahui karakteristik ruang sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

3. Siswa dapat Memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4. Siswa dapat Memahami hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Lingkugan Tempat Tinggal 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Mind Mapping 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan  Kegiatan Rincian Kegiatan   Alokasi Waktu 

 

 

 

Kegiatan awal 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati : 

Mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru 

tentang lingkungan tempat tinggal (lingkungan 

alam sekitar) 

Menanya:   

Tanya jawab tentang pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan alam sekitar.  

Mengeksplorasi: 

Melakukan studi dengan cara membaca dan 

menyimak dari kajian tentang karakteritik 

lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian berikan 

kepada guru untuk mendapatkan penilaian. 

Mengasosiasi: 

Menuliskan contoh pemnafaatan sumber daya alam 

di lingkungan sekitar. 

Mengkomunikasikan: 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 



1. Guru menyampaikan kompetensi yang hendak 

dicapai kepada siswa pada awal pembelajaran. 

2. Guru mengemukakan terlebih dahulu konsep 

yang akan dipelajari atau permasalahan yang 

akan dipecahkan oleh siswa. 

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

kelompok kecil dengan jumlah anggota 

sebanyak 2 hingga 3 orang. 

4. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

5. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

6. Masing-masing kelompok secara acak diberi 

kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

7. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa 

pentingnya mempelajari lngkungan tempat 

tinggal 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

 

 

 

15 Menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pedoman Guru Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

2. Buku Siswa Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian kognitif diambil dari nilai soal evaluasi yang diberikan pada setiap akhir siklus. 

 

 

 

 

 

 



         Raomeeto,       Mei  2018 

 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

Asriani, S.Pd         Suarni 

Nip: 198405122014062001      Nim: 14010104022 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 8 Ranomeeto 

 

 

Mariani, S. Pd., SD 

Nip: 196310031992122001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan Pertama  

Nama sekolah   : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   : Lingkungan Tempat Tinggal 

Kelas    : IV (Empat)  

Siklus ke  :  II (Dua) 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

1.  A. Pendahuluan   

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

   

2. Guru mengabsensi     

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

   

4. Guru melakukan apersepsi    

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa    

6. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan 

pembelajaran 

   

2. B. Kegiatan inti   

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa    

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

   

4. Guru mengevaluasi kembali materi     

5. Guru menerapkan skenario metode 

pembelajaran Indeks Card Match sesuai 

dengan langkah-langkahnya seperti : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang 

hendak dicapai kepada murid pada awal 

pembelajaran. 

   

b. Guru mengemukakan terlebih dahulu 

konsep yang akan dipelajari atau 

permasalahan yang akan dipecahkan oleh 

siswa. 

   

c. Mengelompokkan siswa dalam kelompok 

kecil dengan jumlah anggota sebanyak 2 

hingga 3 orang. 
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d. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

 

   

e. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

 

  

f. Masing-masing kelompok secara acak 

diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

   

g. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

   

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan 

  

7. Guru menguasai kelas     

3. C. Penutup   

1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS 

yang diberikan oleh guru. 

   

2. Guru memeriksa jawaban siswa     

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

   

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

  

Jumlah skor 21  

  

Skor maksimal 24 

Persentase % 87,5%  

  

 

Pengamat 

 

Penulis 

 

Asriani, S.Pd 

          NIP. 196902012005011006 

Suarni 

NIM:14010104022 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan II 

Nama sekolah    : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kompetensi Dasar  :  

Kelas    : IV 

Siklus ke   : I (satu) 

No Aspek yang Diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru    

2 Siswa menjawab hadir    

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

   

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

   

7 Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

   

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari 

guru 

   

3 Siswa bertanya kepada guru    

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

   



6 Siswa aktif bekerjasama dengan 

teman kelompoknya 

   

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

   

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

   

C Kegiatan Penutup   

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

   

Jumlah skor  16  

Skor maksimal 20 

Persentase % 80% 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SDN 8 Ranomeeto  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema 9   : Kayanya Negeriku 

Subtema 2   : Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran   : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

Siklus   : II 

Pertemuan Ke  : 1 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

  

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam 

2. Menyebutkan macam-macam sumber daya energi 

3. Mengidentifikasi contoh pemnafaatan sumber daya energi dalam kehidupan sehari-

hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat tentang pemanfaatan sumber daya alam 

2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sumber daya energi 

4. Siswa dapat mengidentifikasi contoh pemnafaatan sumber daya energi dalam 

kehidupan sehari-hari 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pemanfaatan sumber daya energi 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Mind Mapping 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan  Kegiatan Rincian Kegiatan   Alokasi Waktu 

 

 

 

Kegiatan awal 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati : 

Siswa mengamati beberapa gambar yang 

ditampilkan oleh guru tentang contoh sumber daya 

energi  

Menanya:   

Tanya jawab tentang pemanfaatan sumber daya 

energi dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengeksplorasi: 

Melakukan studi dengan cara membaca dan 

menyimak dari kajian tentang sumber daya energi 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemudian berikan kepada guru untuk 

mendapatkan penilaian. 

Mengasosiasi: 

Menuliskan contoh-contoh yang telah diketahui 

mengenai sumber daya energi 

Mengkomunikasikan: 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang hendak 

dicapai kepada siswa pada awal pembelajaran. 

2. Guru mengemukakan terlebih dahulu konsep 

yang akan dipelajari atau permasalahan yang 

akan dipecahkan oleh siswa. 

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

kelompok kecil dengan jumlah anggota 

sebanyak 2 hingga 3 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 



4. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

5. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

6. Masing-masing kelompok secara acak diberi 

kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

7. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan LKS kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa 

pentingnya mempelajari pemanfaatan sumber 

daya energi dalam kehidupan sehari-hari 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

 

 

 

15 Menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pedoman Guru Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

2. Buku Siswa Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian kognitif diambil dari nilai soal evaluasi yang diberikan pada setiap akhir siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Raomeeto,       Mei  2018 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

Asriani, S.Pd         Suarni 

Nip: 198405122014062001      Nim: 14010104022 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 8 Ranomeeto 

 

 

Mariani, S. Pd., SD 

Nip: 196310031992122001 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS I MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan Ke Dua  

Nama sekolah   : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   : Energi di Lingkungan sekitar 

Kelas    : IV (Empat)  

Siklus ke  :  I (Satu) 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

1.  A. Pendahuluan   

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

   

2. Guru mengabsensi     

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

   

4. Guru melakukan apersepsi    

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa    

6. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan 

pembelajaran 

   

2. B. Kegiatan inti   

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa    

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

   

4. Guru mengevaluasi kembali materi     

5. Guru menerapkan skenario metode 

pembelajaran Indeks Card Match sesuai 

dengan langkah-langkahnya seperti : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang 

hendak dicapai kepada murid pada awal 

pembelajaran. 

   

b. Guru mengemukakan terlebih dahulu 

konsep yang akan dipelajari atau 

permasalahan yang akan dipecahkan oleh 

siswa. 

   

c. Mengelompokkan siswa dalam kelompok 

kecil dengan jumlah anggota sebanyak 2 

hingga 3 orang. 

 

   



 

 

d. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

 

   

e. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

 

  

f. Masing-masing kelompok secara acak 

diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

   

g. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

   

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan 

  

7. Guru menguasai kelas     

3. C. Penutup   

1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS 

yang diberikan oleh guru. 

   

2. Guru memeriksa jawaban siswa     

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

  

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

  

Jumlah skor 24  

  

Skor maksimal 24 

Persentase % 79,16 

  

 

Pengamat 

 

Penulis 

 

Asriani,S.Pd 

          NIP. 196902012005011006 

Suarni 

NIM:14010104022 

 



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1I MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan II 

Nama sekolah    : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kompetensi Dasar  :  

Kelas    : IV 

Siklus ke   : II (Dua) 

No Aspek yang Diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru    

2 Siswa menjawab hadir    

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

   

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

   

7 Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

   

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari 

guru 

   

3 Siswa bertanya kepada guru    

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

   

6 Siswa aktif bekerjasama dengan    



teman kelompoknya 

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

   

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

   

C Kegiatan Penutup   

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

   

Jumlah skor  20  

Skor maksimal 20 

Persentase % 100% 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah  : SDN 8 Ranomeeto  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema 9   : Kayanya Negeriku 

Subtema 2   : Pemnafaatan Kekayaan Alam di Indonesia 

Pembelajaran   : 5 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

Siklus   : II 

Pertemuan Ke  : 2 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI-1 :Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

serta cinta tanah air. 

KI-3 :Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI-4 :Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

  

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Memahami tentang pemnafaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menyebutkan contoh sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat memahami tentang pemnafaatan sumber daya alam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pemnafaatan sumber daya alam 



F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Mind Mapping 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan  Kegiatan Rincian Kegiatan   Alokasi Waktu 

 

 

 

Kegiatan awal 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

2. Guru mengabsensi siswa 

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

4. Guru menyampaikan topik/materi yang akan 

dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati : 

Siswa mengamati beberapa gambar yang 

ditampilkan oleh guru tentang pemanfaatan 

sumber daya alam 

Menanya:   

Tanya jawab tentang cara pemanfaatan sumber 

daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengeksplorasi: 

Melakukan studi dengan cara membaca dan 

menyimak dari kajian tentang pemanfaatan 

sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemudian berikan kepada guru untuk 

mendapatkan penilaian. 

Mengasosiasi: 

Menuliskan contoh-contoh yang telah diketahui 

tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Mengkomunikasikan: 

Setelah menjelaskan materi dengan tuntas, guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan cara: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang hendak 

dicapai kepada siswa pada awal pembelajaran. 

2. Guru mengemukakan terlebih dahulu konsep 

yang akan dipelajari atau permasalahan yang 

akan dipecahkan oleh siswa. 

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

kelompok kecil dengan jumlah anggota 

sebanyak 2 hingga 3 orang. 

4. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 



yang diberikan oleh guru. 

5. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

6. Masing-masing kelompok secara acak diberi 

kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

7. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa 

2. Guru memeriksa lembar jawaban siswa 

3. Guru memberikan  penjelasan betapa 

pentingnya mempelajari tentang pemanfaatan 

sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari 

4. Guru memberikan pesan moral kepada siswa 

5. Guru mengakhiri pembejaran dengan ucapan 

hamdalah secara bersama sama 

6. Istrahat/ berdoa pulang. 

 

 

 

15 Menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Pedoman Guru Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

2. Buku Siswa Tema :  Kayanya Negeriku Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 

2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013). 

 

I. PENILAIAN 

Penilaian kognitif diambil dari nilai soal evaluasi yang diberikan pada setiap akhir siklus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Raomeeto,       Mei  2018 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Asriani, S.Pd         Suarni 

Nip: 198405122014062001      Nim: 14010104022 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 8 Ranomeeto 

 

 

Mariani, S. Pd., SD 

Nip: 196310031992122001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS II MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan Ke Dua  

Nama sekolah   : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   : Lingkungan Tempat Tinggal 

Kelas    : IV (Empat)  

Siklus ke  :  II (Dua) 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

1.  A. Pendahuluan   

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan 

salam dan berdoa 

   

2. Guru mengabsensi     

3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

   

4. Guru melakukan apersepsi    

5. Guru memberikan motivasi kepada siswa    

6. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan 

pembelajaran 

   

2. B. Kegiatan inti   

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran    

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa    

3. Guru menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan dengan tuntas 

   

4. Guru mengevaluasi kembali materi     

5. Guru menerapkan skenario metode 

pembelajaran Indeks Card Match sesuai 

dengan langkah-langkahnya seperti : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang 

hendak dicapai kepada murid pada awal 

pembelajaran. 

   

b. Guru mengemukakan terlebih dahulu 

konsep yang akan dipelajari atau 

permasalahan yang akan dipecahkan oleh 

siswa. 

   

c. Mengelompokkan siswa dalam kelompok 

kecil dengan jumlah anggota sebanyak 2 

hingga 3 orang. 
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d. Kelompok diberikan kesempatan untuk 

melakukan diskusi mengenai permasalahan 

yang diberikan oleh guru. 

 

   

e. Tiap kelompok diarahkan untuk mencatat 

seluruh alternative jawaban yang diperoleh 

dari hasil diskusi. 

 

   

f. Masing-masing kelompok secara acak 

diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya, pada kesempatan ini guru 

mencatat di papan tulis dan mengelompokkan 

jawaban tersebut berdasarkan beberapa 

kriteria. 

   

g. Siswa dan guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dari data yang telah dituliskan 

oleh guru di papan tulis 

 

   

6. Guru memberikan klasifikasi dan kesimpulan 

pada materi yang telah diajarkan 

   

7. Guru menguasai kelas     

3. C. Penutup   

1. Guru meminta siswa untuk menyetor LKS 

yang diberikan oleh guru. 

   

2. Guru memeriksa jawaban siswa     

3. Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya 

   

4. Guru memberi motivasi belajar dan pesan-

pesan moral kepada siswa 

   

Jumlah skor 23  

  

Skor maksimal 24  

Persentase % 95,83%  

  

 

Pengamat 

 

Penulis 

 

Asriani,S. Pd 

          NIP. 196902012005011006 

Suarni 

NIM:14010104022 

 



 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA KEGIATAN  

PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 MELALUI METODE  

PEMBELAJARAN MIND MAPPING 

 

Pertemuan I 

Nama sekolah    : SDN 8 Ranomeeto 

Mata pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kompetensi Dasar  :  

Kelas    : IV 

Siklus ke   : II (Dua) 

No Aspek yang Diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

A Kegiatan pembuka   

1 Siswa menjawab salam dari guru    

2 Siswa menjawab hadir    

3. Siswa siap dalam mengikuti 

pelajaran  

   

4 Siswa mampu menjawab 

pertanyaan apreasiasi dari guru 

   

5 Siswa mendengarkan motivasi yang 

diberikan oleh guru 

   

6 Siswa mendengarkan materi yang 

akan dipelajari 

   

7 Siswa mendengarkan / 

memperhatikan penjelasan 

kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

   

B Kegiatan Inti   

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru  

   

2 Siswa memjawab pertanyaan dari 

guru 

   

3 Siswa bertanya kepada guru    

4 Antusias siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

   

5 Siswa aktif mengikuti ajakan serta 

arahan dari guru 

   

6 Siswa aktif bekerjasama dengan    



teman kelompoknya 

7 Siswa mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok 

   

8 siswa mengerjakan LKS yang 

diberikan guru 

   

9 Siswa termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

   

C Kegiatan Penutup   

1 Siswa menjawab lembar soal yang 

diberikan guru 

   

2 Siswa menyetor lembar jawaban 

kepada guru 

   

3 Siswa dan guru sama-sama 

menutup pelajaran 

   

4 Siswa dan guru sama-sama berdoa 

sebelum pulang 

   

Jumlah skor  18  

Skor maksimal 20 

Persentase % 90% 
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