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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah karena siswa belum terlatih dalam menggali informasi,  
siswa kurang memahami langkah-langkah pemecahan masalah tersedia dan juga kebanyakan 
siswa belum bisa menyusun kerangka berpikir dari pemecahan masalah sehingga mengakibatkan 
rendahnya aktivitas siswa di kelas Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru, aktivitas siswa dan peningkatkan hasil belajar 
siswa. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Sungai Pantai 2 Barito Kuala dengan besaran 
siswa sebesar  18 siswa terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Analisis data 
kualitatif berdasarkan observasi aktivitas guru dan siswa, data kuantitatif berdasarkan hasil 
belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru, siswa dan hasil belajar siswa 
selalu mengalami peningkatan. Jadi model pembelajaran problem based learning, mind mapping 
dan word square dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
Kata kunci: Aktivitas Siswa, Problem Based Learning,  Mind Mapping, Word Square. 

PENDAHULUAN 
Kemajuan tehnologi informatika merupakan 

sebuah realitas dalam peradaban dunia saat ini yang 
banyak memberikan dampak dalam hal terjadinya segala 
perubahan yang ada pada berbagai bidang di dalam 
kehidupan masyarakat. Hal tersebut, berdampak pada 
usaha yang dilakukan untuk merubah pendidikan agar 
menjadi lebih baik lagi, karena manusia membutuhkan 
pendidikan dalam setiap aspek kehidupannya dan 
dengan pendidikan tersebut manusia akan dapat 
menjadikan mereka sebagai manusia yang berkualitas 
didalam berbagai bidang. Jadi peran pendidikan 
memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan 
manusia yang berkualitas  (Mustari & Rahman, 2014). 

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas 
didalam berbagai bidang, pendidikan harus dilaksanakan 
secara optimal agar siswa menjadi aktif disetiap proses 
pembelajarannya, oleh sebab itu siswa harus memiliki 
kemampuan untuk mengupas permasalahan secara 
mandiri, mampu berpikir kritis dan menganalisis setiap 
permasalahan dalam informasi yang diberikan, hal 

tersebut juga disampaikan oleh Mulyasa yang 
menyatakan   bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 
merupakan pembelajaran yang mendidik siswa untuk 
memiliki daya cipta, semangat dan kemampuan yang 
berhubungan dengan persoalan hidup (Susanto, 2013).  

Berdasar pada pantauan yang dilakukan oleh 
peneliti pada saat pembelajaran berlangsung kenyataan 
yang terjadi di kelas ternyata menunjukkan hal yang 
berbeda dari apa yang diharapkan oleh peneliti dimana 
siswa masih belum  terlatih untuk mengumpulkan data-
data pemecahan masalah  sebanyak-banyaknya, siswa 
belum paham akan teknik-teknik pemecahan masalah 
dan juga kebanyakan siswa belum bisa menyusun 
kerangka berpikir dari pemecahan masalah.  

Berdasar pada penuturan oleh wali kelas IV 
tanggal 3 Oktober 2018 dikelas IV SDN Sungai Pantai 2 
Barito Kuala siswa belum terlibat secara aktif dalam 
pembelajaran dikarenakan peralihan dari KTSP ke 
kurikulum 2013, sehingga anak belum terlatih dalam 
berpikir secara ilmiah dan belum adanya perhatian yang 
banyak terhadap siswa yang mempunyai kemampuan 
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berpikir lebih serta kreatif untuk memecahkan masalah 
(sumber : penilaian guru kelas IV SDN Sungai Pantai  2 
Barito Kuala). 

 Proses pembelajaran seperti ini apabila terus 
dibiarkan tentunya akan menjadi hambatan bagi daya 
cipta, semangatz dan kemampuan keaktifan siswa yang 
pastinya berimbas pada siswa yang kurang aktif dalam 
pembelajaran, hasil pembelajaran tidak akan mengalami 
peningkatan yang signifikan dan akan membuat 
pembelajaran tidak berjalan secara optimal sesuai 
dengan diarapan oleh guru.  

Untuk menangani hal yang demikian, haruslah 
memakai kegiatan pembelajaran yang dapat menjadikan 
siswa agar paham terhadap materi yang disajikan guru 
dan dapat menimbulkan kontribusi siswa dalam 
pembelajaran yang berjalan di kelas. Dengan 
menggunakan model problem basedlearning, mind 
mapping, dan word square.  

Problem based learning merupakan sarana untuk 
mengembangkan kecakapan berpikir tingkat tinggi 
karena siswa disiapkan untuk memikirkan dan mencari 
pilihan pemecahan masalah yang masuk akal, mampu 
membuat dirinya mengerti tentang realitas dan ilmu 
pengetahuan kemudian menyusun kembali makna 
tersebut melalui pengertian pribadinya (Suriansyah, 
Aslamiah, Sulaiman, & Noorhafizah, 2014). Selain itu 
model ini berdampak kepada kondisi belajar siswa yang 
mengalami peningkatan keaktifan didalam kegiatan 
belajarnya ( Wijayanti, 2016). Jadi model ini sangat 
sesuai dipakai untuk melatih siswa dalam berpikir 
tingkat tinggi karena dengan model ini dapat 
memahirkan siswa untuk mengatasi masalah yang akan 
atau belum dihadapinya dalam kehidupan nyata di 
lingkungannya, sehingga mereka terbiasa dalam 
menangani permasalahan yang berkenaan dalam 
kehidupannya di lingkungannya.   

Sedangkan mind mapping yaitu proses pemetaan 
pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan, 
membuat siswa mudah untuk paham dan membuat siswa 
lebih cakap dalam memecahkan masalah dan berpikir 
logis (Fauzi, 2017). Karena model ini memaksimalkan 
fungsi otak dalam memahami konsep belajar yang 
berefek kepada bangkitnya ide ide dan   ingatan siswa 
(Shoimin, 2014). Dengan model ini, akan melatih siswa 
untuk menemukan pemecahan masalah yang diberikan 
agar mereka mampu menyusun kerangka berpikir 
sehingga pokok-pokok pikiran atau hal-hal penting yang 
mereka temukan tidak mudah hilang dan tersusun 
didalam otak mereka serta mereka dapat memunculkan 
ide-ide dari otak mereka, sehingga memudahkan mereka 
dalam menyampaikan pemikirannya.  

Model pembelajaran word square yaitu model 
pembelajaran ini dapat melatih siswa agar mampu 
berpikir efektif, serta juga dapat melatih siswa bersikap 
teliti dan kritis (Wahyudi & Habibie, 2013). Juga 
memberikan dampak kepada tingkat kejelian siswa 
dalam memadukan jawaban dengan kotak yang ada 
(Trianto, 2011). Penggunaan model pembelajaran ini 
mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan dan 
mencocokkan jawaban pada kolom-kolom jawab yang 
dibuat oleh guru dan dengan model ini membuat proses 
pembelajaran menjadi efektif dan siswa akan terlatih 
untuk bersikap teliti serta kritis . 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui aktivitas guru, untuk mengetahui aktivitas 
belajar siswa dan untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran tema daerah tempat 
tinggalku muatan PPKn dengan menggunakan model 
problem based learning, mind mapping dan word square 
pada siswa kela IV SDN Sungai Pantai 2 Barito Kuala  

Penelitian ini dilakukan untuk mendukung 
penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh  (Asniwati, 2012; Fauzi, 2017;  
Amberansyah & Marhamah, 2017) tentang model 
problem based learning, mind mapping dan word square  
dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 
siswa selama proses pembelajaran PPKn. 

 
METODE 

Metodologi merupakan kerangka acuan bagi 
pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan 
(Dalle, 2010a; Dalle, 2010b; Dalle et al., 2017). Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian Tidakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 
pendekatan Kualitatif dan pendekatan Kuantitatif.  

Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini 
yaitu proses perencanaan dimana peneliti menyiapkan 
RPP, membuat media pembelajaran, menyediakan 
lembar observer untuk aktivitas guru dan aktivitas siswa, 
membuat lembar kerja kelompok serta membuat soal 
evaluasi untuk menaksir hasil belajar siswa.  

Kemudian tahap pelaksanaan yang di lakukan 
yaitu proses pembelajaran pada tema daerah tempat 
tinggalku muatan PPKn dengan menggunakan 
kombinasi model pembelajaran problem based learning, 
mind mapping dan word square dengan empat kali 
pertemuan, adapun kombinasi dari ketiga model tersebut 
yaitu guru mengemukakan konsep atau permasalahan 
yang akan ditanggapi oleh siswa sesuai kompetensi yang 
ingin dicapai, guru membagi siswa kedalam kelompok 
secara berpasangan, guru membantu siswa 
mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 
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yang berhubungan dengan masalah dan mempelajari 
topik tertentu yang akan disampaikan, guru mendorong 
siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai 
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah pengumpulan data dan hipotesis, 
guru mengarahkan siswa untuk membuat catatan-catatan 
kecil, guru meminta setiap kelompok maju dan 
membacakan hasil pembahasannya tentang 
permasalahan yang telah diteliti dengan teman 
pasangannya, guru meminta siswa menjawab soal 
kemudian menggaris huruf dalam kotak sesuai jawaban 
dan guru  memberikan poin setiap jawaban dalam kotak, 
guru membantu siswa dalam membuat kesimpulan dari 
proses pemecahan masalah yang telah dilakukan sesuai 
konsep yang telah disediakan guru.  

Observasi yang dilakukan yaitu dimana observer 
mengamati peneliti yang berperan sebagai guru dalam 
menerapkan RPP yang telah direncanakan, dan peneliti 
melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung serta hasil belajar 
siswa.  

Tahap refleksi dimana peneliti melangsungkan 
penelusuran balik terhadap observasi yang telah 
dilangsungkan untuk menganalisis dan menyimpulkan 
hal yang masih dirasa kurang dari hasil observasi yang 
telah dilangsungkan pada tiap pertemuannya.  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sungai Pantai 
2 Barito Kuala pada siswa kela IV tahun ajaran 
2018/2019 pada semester 2 dengan jumlah siswa 18 
orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 10 orang 
perempuan, dan disini peneliti bertindak sebagai guru, 
pengumpul dan penafsir data.   

Cara pengumpulan data yaitu menggunakan data 
kualitatif yaitu data tentang hasil observasi aktivitas 
guru yang diperoleh dari rubrik aktivitas guru yang 
berjumlah 8 aspek dan aktivitas siswa yang berjumlah 6 
aspek, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif 
yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi siswa yang 
diperoleh dari penilaian aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik siswa. 

Teknik analisis data untuk aktivitas guru yaitu  
terdiri dari kategori penilaian sangat kurang baik dari 
rentang skor 0-6, kategori kurang baik dari rentang skor 
7-12, kategori cukup baik dari rentang skor 13-18, 
kategori baik dari rentang skor 19-24 dan kategori 
sangat baik dari rentang skor 25-32.  

Analisis data untuk aktivitas siswa terdiri dari 
kategori penilaian sangat kurang aktif dari rentang skor 
0-5, kategori penilaian kurang aktif dari rentang skor 6-
10, kategori penilaian cukup aktif dari rentang skor 11-
15, kategori penilaian aktif dari rentang skor 16-20 dan 
kategori penilaian sangat aktif dari rentang skor 21-24.  

Sedangkan untuk analisis data hasil belajar siswa 
yaitu dimana siswa memperoleh nilai KKM ≥ 70 
berdasarkan aspek kognitif (tes tertulis), aspek afektif 
(penilaian guru, diri sendiri dan teman dekat) dan aspek 
psikomotorik (mengamati, menanya,  mencoba, menalar 
dan mengkomunikasikan).    

Indikator keberhasilan untuk aktivitas guru  
berhasil apabila mendapatkan nilai 25-32 dalam kategori 
sangat baik. Aktivitas siswa berhasil apabila 80% dari 
jumlah siswa dikelas telah mendapatkan nilai 21-24 
dalam kategori sangat aktif. Hasil belajar siswa 
dinyatakan tuntas apabila siswa memperoleh nilai ≥70 
dan jumlah siswa dikelas mendapat ketuntasan klasikal 
sebesar 80% pada aspek kognitif, afektif dan 
pskomotorik. 

 

HASIL 

 Pembelajaran tema daerah tempat tinggalku 
muatan PPKn menggunakan kombinasi pembelajaran 
problem based learning, mind mapping dan word square 
di kelas IV SDN Sungai Pantai 2 Barito Kuala 
dilaksanakan menjadi empat kali pertemuan. 

 Berdasar hasil pelaksanaan aktivitas guru  yang 
diterima pada pertemuan I, II, III, dan IV selalu 
mendapati kemajuan pada setiap pertemuannya. Hasil 
observasi aktivitas guru dapat diamati pada tabel 
dibawah :  

 
Tabel 1.1 Rekapitulasi aktivitas guru pertemuan I, II, III dan IV 

Pertemuan Perolehanz Kategoriz 
1 20 Baik 
2 25 Sangat Baik 
3 27 Sangat Baik 

4 30 Sangat Baik 
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Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa aktivitas guru pada 
setiap pertemuannya selalu berkembang. Yang mana 
pada pertemuan I guru hanya mendapatkan skor 20, 
kemudian membaik pada pertemuan II dengan skor 25, 
kemudian membaik lagi pada pertemuan III dengan skor 
27 dan  semakin membaik pada pertemuan ke IV dengan 
skor 30. Keadaan ini mengindikasikan pada setiap 
pertemuan guru terus melakukan perbaikan dalam proses 
mengajar sehingga guru dapat memetik parameter 

keberhasilan  yang  diinginkan oleh peneliti dengan 
memeperoleh kategoriz sangatz baik. 

 Kemudian untuk mengetahui aktivitas siswa   
dapat diamati pada tabel dibawah : 

 

 

Tabel 1.2 Rekapitulasi aktivitas belajar siswa pertemuan I, II, III dan IV 

Pertemuan  Persentase Kategoriz  

1 50% Cukup Aktif 

2 61,10%  Aktif 

3 72,20% Sangat Aktif 

4 88,90% Sangat Aktif 

 

Dari data ini dapat ditemukan bahwa aktivitas siswa juga 
selalu terjadi perkembangan disetiap pertemuannya hal 
tersebut terbukti dari pertemuan I dimana siswa hanya 
mendapatkan persentase klasikal 50% dengan kategori 
cukup aktif,  pertemuan II mendapatkan persentase 
klasikal 61,10% dengan kategori aktif, lalu mengalami 
perkembangan kembali pada pertemuan III mendapatkan 
persentase 72,20% dengan kategori aktif dan pada 
pertemuan ke IV semakin berkembang dengan 
mendapatkan persentase 88,90% yang sudah memenuhi 
parameter yang dimaksudkan oleh peneliti dimana siswa 

meraih kategori sangat aktif, situasi ini dapat terbentuk 
lantaran guru kerap mengadakan perbaikan-perbaikan 
pada setiap pembelajarannya agar siswanya juga 
berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

 Adapun untuk hasil belajar siswa pada setiap 
pertemuannya bisa diamati juga pada tabel  dibawah : 

 

 

 

Tabel 1.3 Rekapitulasi hasil belajar siswa pertemuan I, II, III, dan IV 

Pertemuan  Kognitif  Afektif Psikomotorik 

1 61,10% 61,10% 50% 

2 77,80% 72,20% 77,80% 

3 83,30% 77,80% 83,30% 

4 94,40% 88,90% 88,90% 

 
Dari data tersebut terlihat sangat jelas dari ketiga 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik selalu 
mengalami peningkatan juga disetiap peningkatannya, 
terbukti dari pertemuan I aspek kognitif mendapatkan 
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61,10% siswa tuntas, pertemuan II aspek kognitif 
meningkat menjadi 77,80% siswa tuntas, pertemuan ke 
III meningkat lagi menjadi 83,30% siswa tuntas dan 
pertemuan ke IV 94,40% siswa berada pada kategori 
tuntas. 

Pada aspek afektif di pertemuan I ada 61,10% 
siswa yang tuntas, kemudian meningkat  pertemuan II 
menjadi 72,20% yang tuntas, kemudian meningkat 
kembali pada pertemuan III menjadi 77,80% yang tuntas 
dan pertemuan ke IV meningkat kembali menjadi 
88,90% siswa yang ada pada kategori tuntas. 

Kemudian aspek psikomotorik pada pertemuan I  
mendapat 50%, meningkat pada pertemuan ke II 
menjadi 77,80%, pada pertemuan ke III tidak terjadi 

peningkatan hanya berada pada persentase 83,30% dan 
meningkat kembali pada pertemuan ke IV menjadi 
88,90% yang sudah dapat dinyatakan tuntas.  

Meningkatnya hasil belajar siswa menunjukkan 
bahwa apa yang telah diajarkan oleh guru sudah 
dipahami oleh siswa sehingga hasil belajar yang 
diharapkan oleh guru telah berhasil demikian pula 
dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan juga 
tercapai. 

Kecendrungan untuk aktivitas guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa dari pertemuan I, II, III dan 
IV termuat dalam penyajian data dalam bentuk grafik 
dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar grafik diatas maka dapat kita lihat kenaikan 
dari semua aspek seperti aspek aktivitas guru, 
aktivitas siswa, dan hasil belajar. Pada grafik 
kecendrungan tersebut diihat bahwa tiap pertemuan 
aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 
semakin membaik. Hal tersebut mengindikasikan 
adanya keterikatan  kesemua aspek . Bisa  
diasumsikan bahwa semkin optimum aktivitas gurux 
dalam kegiatan belajar mengajar berefek keaktivitas 

siswa dalam mengikut pelajaran juga membaik. 
Membaiknya aktivitas siswa dalam pelajaran, maka 
hasil belajar siswapun ikut berkembang. 

 
PEMBAHASAN 

Aktivitas guru dalam pembelajaran tema 
daerah tempat tinggalku muatan PPKn 
menggunakan kombinasi model problem based 
learning, mind mapping dan word square sudah 

Gambar 1.1  Trend Peningkatan Aktivitas Guru, Aktivitas dan 
Hasil Belajar Siswa 
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terlaksana dengan sangat baik, dikarenakan pada 
proses belajar mengajar guru  membuat siswa untuk 
berpartisipasi aktif selam proses pembelajaran 
tersebut berlangsung. 

Guru yang professional mampu menjadi 
manajer yang baik dalam melangsungkan aktivitas 
dan proses pembelajaran yang baik demi tercapainya 
tujuan pembelajaran sehingga mendapatkan hasil 
yang memuaskan (Hamid, 2017). Selama proses 
kegiatan belajar mengajar berlangsung guru tidak 
hanya menjadi model saja akan tetapi guru berperan 
sebagai pengelola pembelajaran, karena keberhasilan 
dari suatu proses pembelajaran ditentukan oleh 
kemampuan dan kualitas guru tersebut  (Suriansyah, 
Aslamiah, Sulaiman, & Noorhafizah, 2014). Guru 
yang baik dapat menciptakan semangat dan motivasi 
belajar bagi siswanya sehingga dapat meningkatkan 
proses pembelajaran (Widoyoko & Rinawati, 2012). 

Keberhasilan tersebut juga tidak luput dari 
strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru dan 
juga kemampuan guru dalam mendesain 
pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi 
siswanya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar siswa.   

Strategi yang dilakukan  guru selama proses 
pembelajaran berjalan memiliki peran penting dalam 
tercapainya suatu tujuan pembelajaran (Agusta, 
2015). Keberhasilan suatu skema pembelajaran 
sangat terkait dengan guru dalam perannya 
menggunakan metode dan teknik pembelajaran  
(Pane & Dasopang, 2017). Guru juga harus 
mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 
lapangan dan menciptakan pembelajaran kondusif  
yang membuat siswa dapat belajar dengan baik  
(Ismail, 2010). kekreatifitasan seorang guru juga 
dituntut dalam mendesain bahan ajar yang inovatif, 
variatif dan menarik yang sesuai dengan kebutuhan 
siswanya  (Zuriah, Sunaryo, & Yusuf, 2016). 

Aktivitas guru ini disuport zoleh zsebagian 
penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 
dikerjakann oleh  (Asniwati, 2012) yang memakai 
model problem based learning, kemudian penelitian 
yang dikerjakan oleh  (Fauzi, 2017) yang memakai 
model  mind mapping dan penelitian yang 
dikerjakan oleh  (Amberansyah & Marhamah, 2017) 
yang memakai model word square. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran tema 
daerah tempat tinggalku muatan PPKn 
menggunakan kombinasi model problem based 
learning, mind mapping dan word square membuat 
siswa menjadi sangat aktif dalam proses 
pembelajarannya, hal ini dikarenakan peran dari 
guru yang telah memilih strategi pembelajaran yang 
berkenaan dengan kenyataan siswa. 

Karena aktifnya siswa selama proses 
pembelajaran akan mempengaruhi timbulnya 
aktivitas guru dengan siswa maupun aktivitas siswa 
dengan siswa yang dapat membentuk pengetahuan 
dan kepiawaian yang sesuai dengan kompetensi 
yang ingin dicapai (Labba, 2013). Keaktifan siswa 
juga sangat penting untuk perlu diperhatikan supaya 
pembelajaran dapat berjalan secara optimal  
(Rintayati & Putro, 2014). 

Problem based learning yang dipilih guru 
sangat cocok digunakan dalam meningkatkan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran terutama siswa 
mampu memecahkan permasalahan yang 
dihadapinya.  

Problem Based Learning merupakan 
pembelajaran yang menggunakan masalah dunia 
nyata yang dapat melatih siswa belajar untuk 
berpikir kritis, terampil dalam memecahkan 
masalah, serta memudahkan siswa untuk memahami 
konsep dan esensial dari subtansi pelajaran  (Sari, 
Suryani, & Nurhadi, 2013).  

Mind mapping juga merupakan model yang 
dipilih untuk meningkatkan aktivitas siswa, dan juga 
memberikan dampak positif bagi siswa agan mampu 
menyusun pola pemikiran dalam pemecahan 
masalah yang dihadapinya,  

Menurut Buzan dengan menggunakan mind 
mapping siswa mampu mengorganisasikan 
pemikirannya dan memudahkan siswa dalam 
mengumpulkan informasi kedalam otak mereka dan 
dapat dengan mudah pula mengambil informasi yang 
sudah terekam didalam otak apabila diperlukan  
(Qondias, Anu, & Niftalia, 2016). penelitian lain 
menunjukkan bahwa langkah pembelajaran yang 
memuat kegiatan saling berbagi informasi dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa secara oral 
(Pratiwi & Sofiawati, 2018). Hasil penelitian serupa 
juga ditunjukkan oleh penelitian Agusta & 
Noorhapizah (2018) bahwa pembelajaran 
menggunakan cooperative learning yang dirangkai 
dengan kegiatan berbagi informasi mampu 
meningkatkan kerjasama yang akan berdampak pada 
keterampilan hidup siswa dimasa depan. 

Keberhasilan pembelajaran menggunakan 
model inovatif juga ditunjukkan oleh penelitian 
Agusta, Setyosari dan Sa’dijah (2018) yang 
memaparkan bahwa dengan menggunakan 
cooperative learning dan memasukkan unsur 
menggali permasalahan didalamnya dapat 
meningkatkan kreativitas dan kerjasama siswa. 

Kemudian model yang terakhir yaitu word 
square dimana model ini dapat melatih siswa agar 
berpikir efektif, teliti dan kritis. Model pembelajaran 
ini dapat melatih sikap teliti, kritis dan disiplin siswa 
dalam pembelajaran, membuat siswa berpikir efektif 
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dan sebagai penguat materi pembelajaran serta dapat 
menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan 
(Kurniasari, Setuti, & Margunayasa, 2013). 

 Aktivitas siswa ini disuport zoleh zsebagian 
penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 
dikerjakann oleh  (Asniwati, 2012) yang memakai 
model problem based learning, kemudian penelitian 
yang dikerjakan oleh  (Fauzi, 2014) yang memakai 
model  mind mapping dan penelitian yang 
dikerjakan oleh  (Amberansyah & Marhamah, 2017) 
yang memakai model word square. 

Hasil belajar siswa menggunakan kombinasi 
model problem based learning, mind mapping dan 
word square sudah terlaksana dengan bagus dan 
hasil belajarpu ditiap pertemuan selalu mendapati 
perkembangan signifikan. Hasil belajar yang bagus 
dan meningkat merupakan hal yang diidamkan oleh 
guru, karena dengan hal tersebut menandakan guru 
telah berhasil dalam memberikan pengajaran kepada 
siswanya.  

Metode pembelajaran yang cocok akan 
memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang diinginkan yang dapat meningkatkan 
ketuntasan belajar siswa  (Wulandari & Surjono, 
2013). Hasil belajar yang didapati siswa merupakan 
gabungan dari aspek kognitif, aspek afektif dan 
aspek psikomotor  (Widodo & Widayanti, 2013). 
Evaluasi yang dilakukan sangat penting untuk 
mengetahui gambaran tentang penguasaan subtansi 
yang dipelajarkan selam kgiatan belajar mengajar 
belangsung (Zaduqisti, 2010). 

Hasil belajar siswa ini disuport zoleh 
sebagian penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 
dikerjakann oleh  (Asniwati, 2012) yang memakai 
model problem based learning, kemudian penelitian 
yang dikerjakan oleh  (Fauzi, 2017) yang memakai 
model  mind mapping dan penelitian yang 
dikerjakan oleh  (Amberansyah & Marhamah, 2017) 
yang memakai model word square. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
  Berdasar hasil dari kupasan data dan 
penelaahan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat 
ditarik kesimpulan dimana pada proses pembelajaran 
tema daerah tempat tinggalku muatan PPKn 
memakai kombinasi model  problem based learning, 
mind mapping dan word square untuk aktivitas guru 
pada proses pembelajaran telah berhasil dengan 
kategori sangat baik, aktivitas siswa dalam 
pembelajaran  telah berhasil dengan kategori sangat 
baik dan hasil belajar pada proses pembelajaran 
siswa telah berhasil dan meningkat. 
 Kemudian saran untuk guru bahwa 
penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembanding 
dalam pemilihan model pembelajaran PPKn, untuk 

kepala sekolah untuk membina para guru dalam 
memberikan masukan terhadap pemilihan model 
pembelajaran dalam meningkatkan mutu 
pendidikian, untuk peneliti lain penelitian ini 
hendaknya dipakai sebagai bibliografi untuk 
penelitian selanjutnya dalam menggunakan model 
problem based learning, mind mapping dan word 
square. 
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