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ABSTRAK 

 

 Selama ini pengajaran pendidikan IPS lebih banyak dilakukan di kelas dengan hanya 

berpedoman pada buku-buku pendamping saja, siswa kurang dilibatkan dalam kegiatan yang 

sebenarnya. Kurang diminatinya pelajaran IPS karena proses pembelajarannya hanya di dalam kelas 

dan metode pembelajaran kurang bervariasi. Observasi awal dan diskusi dengan guru kelas III SDN 

Ngargoyoso 03 Karanganyar yang dilakukan melalui pengamatan saat pembelajaran diketahui 

rendahnya hasil belajar siswa dalam mengingat sebagai komponen pemahaman konsep dan 

rendahnya keaktifan dan kerjasama siswa dalam proses belajar mengajar.  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

materi membuah denah dan peta lingkungan pada siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 03 

Ngargoyoso semester I tahun pelajaran 2009/2010 melalui pemanfaatan media peta Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau (Classroom Action 

Research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 03 Ngargoyoso Karanganyar 

pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011 sebanyak 13 anak. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Alat analisis data yang digunakan dengan 

analisis per siklus dengan indikator kinerja 73% dari hasil belajar tiap siklus. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui dari hasil analisis data diketahui perolehan 

nilai Pra Siklus, siswa yang memperoleh nilai ketuntasan ada 6 siswa (46,15%), yang belum tuntas 

ada 7 siswa (53,85%). Perolehan nilai Siklus I siswa yang memperoleh nilai tuntas sama yaitu ada 6 

siswa (46,15%), yang belum tuntas ada 7 siswa (53,85%). Perolehan nilai Siklus II siswa yang 

memperoleh nilai ketuntasan bertambah menjadi 9 siswa (69,23%), yang belum tuntas ada 4 siswa 

(30,77%). Perolehan nilai Siklus III siswa yang memperoleh nilai ketuntasan bertambah menjadi 13 

siswa (100%) sehingga semuanya tuntas. Hal ini menunjukan suatu keberhasilan dari penggunaan 

media peta dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

materi Membuat Denah dan Peta siswa kelas III SD Negeri 3 Ngagoyoso tahun pelajaran 2011/2012. 

Kata kunci: Hasil belajar, pembelajaran IPS, Media peta. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini, teknologi telah menyentuh 

segala aspek pendidikan sehingga informasi 

lebih mudah diperoleh, hendaknya siswa aktif 

berpartisipasi sedemikian sehingga 

melibatkan intelektual dan emosional siswa di 

dalam proses belajar. Keaktifan di sini berarti 

keaktifan mental walaupun untuk maksud ini 

sedapat mungkin dipersyaratkan keterliba-

tannya langsung keaktifan fisik dan tidaknya 

berfokus pada satu sumber informasi yaitu 

guru yang hanya mengandalkan satu sumber 

komunikasi. Seringnya rasa malu siswa yang 

muncul untuk melakukan komunikasi dengan 

guru, membuat kondisi kelas yang tidak aktif 

sehingga berpulang pada rendahnya prestasi 

belajar siswa. Maka perlu adanya usaha untuk 

menimbulkan keaktifan dengan mengadakan 
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komunikasi yaitu guru dengan siswa dan 

siswa dengan rekannya.  

Cara pengemasan pengalaman belajar 

yang dirancang guru sangat berpengaruh 

terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para 

siswa. Pengalaman belajar lebih menunjukkan 

kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan 

proses pembelajaran lebih efektif. Menurut 

Williams dalam Suryani (2006: 3), kaitan 

konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang 

kajian yang relevan akan membentuk skema 

(konsep), sehingga siswa akan memperoleh 

keutuhan dan kebulatan pengetahuan.  

Mengajar tidak lagi dipahami sebagai 

proses menyampaikan ilmu pengetahuan dari 

guru ke peserta didik, melainkan lebih sebagai 

tugas mengatur aktivitas-aktivitas dan 

lingkungan yang bersifat kompleks dari 

peserta didik dalam usahanya mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya 

sumber belajar. Penerapan pembelajaran yang 

berpusat pada guru, dimana peserta didik 

terbiasa menerima ilmu pengetahuan secara 

instan, menjadikannya kurang aktif dalam 

menggali ilmu pengetahuan dari berbagai 

sumber belajar. Sehingga untuk menyiasati 

perlu membuat strategi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran dan 

kemampuan dasar peserta didik/siswa. 

Strategi pembelajaran yang tepat akan 

membina siswa untuk berpikir mandiri dan 

menumbuhkan daya kreatifitas, dan sekaligus 

adaptif terhadap berbagai situasi. 

Guru perlu berusaha mengembangkan 

kompetensi dan kemampuan siswa. Kegiatan 

belajar mengajar harus lebih menekankan 

pada proses daripada hasil. Setiap orang pasti 

mempunyai potensi. Paradigma lama 

mengklasifikasikan siswa dalam kategori 

prestasi belajar seperti dalam penilaian 

ranking dan hasil-hasil tes. Paradigma lama 

ini menganggap kemampuan sebagai sesuatu 

yang sudah mapan dan tidak dipengaruhi oleh 

usaha dan pendidikan. Paradigma baru 

mengembangkan kompetensi dan potensi 

siswa berdasarkan asumsi bahwa usaha dan 

pendidikan bisa meningkatkan kemampuan 

mereka. Tujuan pendidikan adalah meningkat-

kan kemampuan siswa sampai setinggi yang 

dia bisa.  

Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdasarkan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Untuk meujudkan kualitas pendidikan 

seperti yang diharapkan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan tersebut salah 

satunya adalah adanya peran aktif tenaga 

kependidikan terutama guru dalam proses 

pembelajaran, maka perlu disauahakn agar 

profesionalisme guru selalu ditingkatkan. 

Guru adalah orang yang akan 

mengembangkan suasana belajar agar siswa 

secara bebas untuk mengkaji apa yang 

menarik menurutnya. Muh. Uzer Usman 

(2005: 6) mengemukakan bahwa tugas guru 

adalah sebagai profesi meliputi mendidik, 

mengajar dan melatih. Zamroni (2000:75) 

mengemukakan bahwa tugas guru adalah 

mengembangkan potensi siswa secara 

maksimal melalui kegiatan pembelajaran. 

Untuk mengarah pada tujuan pendidik 

yang efektif dan efisien, para pendidik harus 

mampu mencari solusi model pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, 
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agar ketuntasan belajar yang ditargetkan bisa 

terpenuhi. Kenyataan di lapangan sistem 

pembelajaran siswa masih didominasi oleh 

para guru, apalagi dalam materi IPS dirasakan 

kurang adanya pengembangan model 

pembelajaran, yang semestinya banyak cara 

untuk dicoba dalam proses pembelajaran salah 

satunya penggunaan media. Dengan 

pengembangan metode belajar yang 

menggunakan media peraga berupa gambar 

dan peta, akan mengurangi tingkat kejenuhan 

siswa dalam menerima materi yang hanya 

didominasi model cerita. 

Dengan penggunaan macam - macam 

metode mengajar seperti media peta, akan 

diharapkan menciptakan suasana kelas yang 

hidup dan menggairahkan agar tujuan atau 

hasil belajar dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Kemampuan mengelola kelas 

merupakan salah satu komponen yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. Untuk mencapai 

kompetensi ini, seorang guru perlu 

mengetahui, mempelajari, menyadari, dan 

mewujudkan keadaan kelasnya menjadi suatu 

komunitas belajar yang bermakna bagi guru 

dan siswa. 

Kondisi hasil belajar siswa dibidang 

IPS masih relatif rendah karena sebanyak 65% 

siswa belum mencapai nilai batas minimal 

ketuntasan dalam penelitian ini ditentukan 

sebesar 72%. Ada pendapat dari sebagian 

siswa yang mengatakan belajar IPS hanya 

mengulang-ulang masa lalu dan berupa 

hapalan saja, maka sering dijumpai adanya 

kesulitan belajar. Permasalahan itu berasal 

dari asumsi: 

1. Rendahnya kemauan siswa untuk 

mencocokan informasi dengan peta 

2. Media pembelajaran khususnya peta 

denang rumah dan sekolah sebagai 

penunjang pembelajaran masih sangat 

jarang digunakan. 

3. Minimnya gagasan atau ide pembelajaran 

yang dilatarbelakangi oleh karakteristik 

peserta didik.  

Untuk menepis asumsi tersebut maka melalui 

penelitian tindakan kelas ini akan 

dikembangkan model pembelajaran yang 

variatif, inovatif dan menarik melalui 

pemanfaatan media peta. 

Tanpa mengecilkan arti pentingnya 

mata pelajaran yang lain, IPS mempunyai 

posisi dan peran yang strategis dan mendasar, 

sebab segenap komponen pembelajaran IPS 

sebagai suatu sistem alat pendukung 

tercapainya pendidikan nasional, mulai dari 

materi, metode maupun bahan pelajarannya. 

Dari faktor diatas dengan tidak adanya 

antusias dan minat belajar siswa di kelas, 

maka perlu diusahakan peningkatan minat 

dengan classroom action, yaitu dengan 

menambah variasi model pembelajaran yang 

menarik atau menyenangkan, melibatkan 

siswa, meningkatkan aktivitas dan tanggung 

jawab siswa. Menurut konsep-konsep 

Quantum Teaching hasil tulisan Bobbi De 

Porter dkk (2007) mengatakan : Belajar 

adalah tempat mengalir, dinamis, penuh 

resiko dan menggairahkan. Belum ada " aku 

tahu " disana. Kesalahan, kreativitas, potensi 

dan ketakjuban mengisi tempat tersebut. 

Untuk mencapai ketuntasan belajar, 

dalam penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media. Pemanfaatan media peta 

ini mengacu pada konsep belajar siswa aktif 

(PAIKEM), pola penerapannya terfokus pada 

siswa untuk dikembangkan kemampuannya di 

bidang ranah kognitif, afektif dan ranah 

psikomotorik (Nana Sudjana dan Wari 

Suwariyah, 2001). PAIKEM merupakan siasat 

strategi pembelajarkan siswa melalui 

pengoptimalan kegiatan intelektual, mental, 

emosional, dan motorik agar siswa dapat 
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menguasai tujuan-tujuan pembelajaran  yang 

akan dicapai dengan kegiatan yang aktif, 

inovatif, efektif dan menyenangkan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah penggunaan media peta dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS materi 

membuat denah dan peta lingkungan pada 

siswa kelas III semester I Sekolah Dasar 

Negeri 03 Ngargoyoso tahun pelajaran 

2009/2010?; dan Apakah dengan optimalisasi 

media peta dapat meningkatkan daya serap 

terhadap belajar IPS siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 03 Ngargoyoso? 
 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

IPS materi membuah denah dan peta 

lingkungan pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri 03 Ngargoyoso semester I tahun 

pelajaran 2009/2010 melalui pemanfaatan 

media peta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Dengan  banyak media pembelajaran yang 

ada selama ini, banyak diantara yang tidak 

sepenuhnya dimanfaatkan oleh guru dalam 

pembelajaran. Untuk itu penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2.  Manfaat secara praktis 

a. Manfaat bagi siswa, akan lebih mudah 

menerima pelajaran yang disampaikan 

oleh guru sebagai alternatif lain agar 

pembelajaran yang dilakukan tidak 

mudah menimbulkan kebosanan pada 

diri siswa. 

b. Bagi guru, dengan media peta akan 

dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk lebih giat dalam belajar. 

 

 

 

 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 
 

A. Landasan Teori 

1. Media Peta 

 Peta adalah gambar atau lukisan 

keseluruhan atau pun sebagian permukaan 

bumi baik laut maupun darat 

(Wikipedia.com). Peta dapat diklasifikasi 

menjadi dua, yakni : 

a. Peta Umum. Peta umum adalah peta 

yang menampilkan bentuk fisik 

permukaan bumi suatu wilayah. Contoh 

: Peta jalan dan gedung wilayah DKI 

Jakarta. 

b. Peta Khusus. Peta khusus adalah peta 

yang menampakkan suatu keadaan atau 

kondisi khusus suatu daerah tertentu 

atau keseluruhan daerah bumi. 

Contohnya adalah peta persebaran hasil 

tambang, peta curah hujan, peta 

pertanian perkebunan, peta iklim, dan 

lain sebagainya. 

Atas dasar uraian tersebut maka yang 

dimaksud media peta adalah gambar yang 

menampakkan bentuk fisik permukaan 

bumi suatu wilayah. 
 

2. Tinjauan tentang Hasil Belajar 

Menurut Arikunto (2001: 132) 

“Hasil belajar adalah hasil yang dicapai 

seseorang setelah melakukan kegiatan 

belajar dan merupakan  penilaian yang 

dicapai seorang siswa untuk mengetahui 

sejauh mana bahan pelajaran atau materi 

yang diajarkan sudah diterima siswa”. 

Taksonomi hasil belajar kognitif 

dikemukakan oleh Bloom dalam Isjoni 

(2009: 6) bahwa hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psiko-

motorik. Domain kognitif adalah know-

ledge (pengetahuan, ingatan), compre-

hension (pemahaman, menjelaskan, me-

ringkas, contoh), application (menerap-kan), 

analysis (menguraikan, menentukan 
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hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), 

dan evaluation (menilai). Domain afektif 

adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respon), valuing 

(nilai), organization (organisasi), 

characterization  (karak-terisasi). Domain 

psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, 

dan intektual. Sementara menurut Lingdren 

hasil pembelajaran meliputi kecakapan, 

informasi, pengertian, dan sikap. Perlu 

diingat bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan 

bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. 

Secara spesifik, hasil belajar adalah 

suatu kinerja (performance) yang 

diindikasikan sebagai suatu kapabilitas 

(kemampuan) yang telah diperoleh.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil 

belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial siswa SD yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah seberapa banyak materi 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

ranah kognitif yang ditetapkan dalam 

kurikulum telah dikuasai oleh siswa SD. 

 

3. Ruang Lingkup Materi Pembelajaran 

IPS di SD 

 Pengorganisasian materi IPS yang 

banyak digunakan dalam kurikulum 

sekolah sekarang ini, adalah pendekatan 

lingkungan yang semakin meluas atau 

expanding environments approach seperti 

dikatakan Sunal (1993). Walaupun 

pendekatan tersebut banyak mendapatkan 

kritik dan berbagai pihak, seperti 

pendekatan ini tidak memberikan 

pengajaran kepada anak sejak dini tentang 

kepedulian, pendekatan ini lebih 

berorientasi kepada tingkat usia atau kelas. 

Di Indonesia pengorganisasian materi IPS 

pada tingkat Sekolah Dasar sejak 

kurikulum tahun, 1968, 1975 dan 1994 

pada umumnya menganut pendekatan 

lingkungan masyarakat yang semakin 

meluas. Dalam kurikulum tahun 1968 

sebutan pengajaran IPS belum dikenal. 

Yang dijelaskan disitu adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan meliputi sejarah 

Indonesia, ilmu bumi, dan kewargane-

garaan. Mata pelajaran ini, di dalam 

kurikulum termasuk segi pendidikan 

kelompok pembinaan kiwa pancasila. Segi 

pendidikan ini merupakan jalinan 

(korelasi) segi pendidikan ilmu bumi, 

sejarah dan pengetahuan kewarganegaraan. 

 Pada kurikulum sekolah dasar tahun 

1994, ruang lingkup pengeta-huan sosial 

mencakup : keluarga, masyarakat, uang, 

tabungan, pajak, ekonomi setempat, 

wilayah provinsi, wilayah kepulauan, 

pemerintah daerah, negara Republik 

Indonesia, dan pengenalan kawasan dunia. 

Sedangkan pengajaran sejarah meliputi : 

sejarah lokal, kerajaan-kerajaan di 

Indonesia, tokoh dan peristiwa, bangunan 

bersejarah, Indonesia pada zaman 

penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, 

dan pendudukan Jepang, serta beberap 

peristiwa penting pada masa kemerdekaan. 

4. Jenis-jenis Metode Pembelajaran 

  Menurut Sarifudin (Wahab, Azis, 

1990: 1) yang dimaksud dengan metode 

pembelajaran adalah “kerangka konsep-

tual yang melukiskan prosedur yang 

terorganisasikan secara sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

yang berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang pengajaran dan para guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas belajar mengajar”. 

Dengan demikian, model belajar-mengajar 

khususnya dapat diartikan sebagai satuan 

cara, yang berisi prosedur, langkah teknis 

yang harus dilakukan dalam mendekati 

sasaran proses dan hasil belajar hingga 

mencapai efektifitasnya, menurut kesesu-
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Proses 

Pembelajaran 

Media 
Peta 

Siswa 

Hasil 

Belajar 

aian dengan setting waktu, tempat dan 

subjek ajarnya. 

  Penggunaan metode diskusi 

kelompok merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Karena 

pembelajaran kooperatif artinya belajar 

bersama-sama, saling membantu antara 

satu sama lain dalam belajar dan 

memastikan bahwa setiap orang dalam 

kelompok mencapai tujuan atau tugas 

yang telah ditentukan sebelumnya (Eng 

Tek dalam Kanda, 2001: 27). Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

peningkatan hasil belajar dengan media 

peta pada siswa kelas III SD N 03 

Ngargoyoso Karanganyar. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Tujuan dari proses pembelajaran 

adalah membimbing siswa untuk mencapai 

ketuntasan belajar yang mencakup kognitif, 

psikomotorik dan affektif yang telah 

ditentukan dalam silabus pembelajaran. 

Penggunaan media peta merupakan sarana alat 

bantu dalam proses pembelajaran yang 

menarik dan memperjelas siswa dalam 

menerima pelajaran. Dengan alat bantu media 

juga dapat mengembangkan kompetensi siswa 

yang sesuai dengan tujuan dari kurikulum 

berbasis kompetensi, sehingga menumbuhkan 

siswa yang sehat jasmani dan rohani. 

Sebaliknya mengajar yang tidak mengguna-

kan alat bantu media dimungkinkan menim-

bulkan kejenuhan siswa dan tingkat 

pemahaman konsep IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berfikir diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : “Penggunaan media peta dapat 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial materi membuat denah dan peta 

lingkungan pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri 03 Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar semester I Tahun 

Pelajaran 2009/2010”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan melalui 

proses kerja kolaborasi antara guru kelas III 

SDN 3 Ngargoyoso Karanganyar, kepala 

sekolah dan peneliti dalam meningkatkan hasil 

belajar materi IPS dengan menggunakan media 

peta. 

 

B.   Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru kelas 

III SDN 3 Ngargoyoso Karanganyar, dalam 

hal ini guru kelas III adalah juga sebagai 

peneliti, juga siswa kelas III SD N 3 

Ngargoyoso. Siswa kelas III ini berjumlah 13 

siswa.  

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekolah dan 

identitas siswa, yaitu nama siswa, nomor 

induk siswa dan juga dokumentasi yang 

ada di SDN 3 Ngargoyoso. 

2. Tes 

Mengadakan tes tertulis dalam pelak-

sanaan tindakan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman materi siswa terhadap mata 

pelajaran IPS. Data diperoleh dari hasil 

nilai tes yang diberikan kepada siswa. 

3. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti adalah 

mengamati partisipasi aktif dari siswa serta 

Guru 
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keaktifan guru sebagai wujud pemahaman 

materi IPS dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas III SDN 3 Ngargoyoso dengan 

menggunakan media peta. 

4. Wawancara 

Melalui wawancara peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang diketahui dan 

dialami oleh obyek penelitian, tetapi juga 

apa yang tersembunyi dalam diri obyek 

penelitian dan hal-hal yang bersifat lintas 

waktu, yang berkaitan dengan masa 

lampau, waktu sekarang dan yang akan 

datang. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis  data yang digunakan dengan 

teknik interaksi yang berbentuk Penelitian 

Tindakan Kelas. 

 

G.  Indikator Ketercapaian 

 Setelah berakhirnya seluruh siklus 

tindakan yang dilaksanakan, minimal 73% 

siswa mencapai nilai batas minimal KKM 

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

materi membuat denah dan peta lingkungan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan 

bahwa perolehan nilai siswa selalu mengalami 

peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya. 

Hal itu mengindikasikan adanya peningkatan daya 

serap siswa terhadap materi IPS. Jadi sesuai 

keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media peta 

ternyata dapat meningkatkan daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran. Hal ini nampak jelas 

pada tabel  4.11 dan tabel 4.12, bahwa dalam setiap 

siklus selalu membawa dampak yang positif kearah 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

Pengetahuan Sosial merupakan suatu 

pendekatan terhadap hal-hal yang berkenaan 

dengan manusia dan masyarakat serta 

lingkungannya. Pengetahuan Sosial mempelajari 

aspek-aspek sosial, spiritual, emosional, dan 

intelektual manusia. Pengetahuan ini juga mempe-

lajari bagaimana manusia berhubungan satu 

dengan lainnya pada tatanan lokal, nasional, 

regional dan global dengan memadukan konsep 

dan bahan kajian lama yang bersumber pada nilai-

nilai tradisi dengan konsep dan bahan kajian yang 

baru. 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran 

Pengetahuan Sosial yang efektif sangat penting 

untuk memahami pengalaman belajar siswa usia 

muda. Siswa muda usia memiliki rasa ingin tahu 

yang alami tentang lingkungan alam dan 

lingkungan sosial mereka. Mereka juga 

berinteraksi dan merupakan bagian dari berbagai 

kelompok termasuk keluarga, teman, masyarakat 

yang membawa berbagai pengalaman dan 

pengetahuan ke sekolah. Siswa mempelajari 

Pengetahuan Sosial dalam upaya belajar bagai-

mana manusia berinteraksi dengan lingkungan 

alam, sosial, dan lingkungan budayanya. Mereka 

belajar dari masa lampau, mengkaji masa kini, dan 

memprediksi masa depan masyarakat dan 

lingkungannya. 

Pada siklus I jumlah anak yang mendapat 

nilai < 73 sebanyak 7 anak sedangkan yang 

mendapat nilai di atas 73 sebanyak 6 anak. Dengan 

demikian sekitar 53,85% anak yang belum 

mencapai hasil yang memuaskan, sedangkan yang 

mendapat hasil belajar yang memuaskan baru 

46,15%. Rata-rata kelas 73,231 jika dibandingkan 

dengan prestasi awal, pada siklus I ini telah 

menunjukkan peningkatan walaupun prosentase 

peningkatannya belum terlalu besar. 

Pada siklus II nilai rata-rata kelas 76 dapat 

kita lihat adanya peningkatan nilai prestasi belajar 

siswa bila dibandingkan dengan nilai prestasi 

belajar siswa pada siklus I. Peningkatan yang 

ditunjukkan cukup besar. Jumlah anak yang 

mendapat nilai < 73 sebanyak 4 anak atau  30,77 % 

dari jumlah seluruh siswa, sedangkan anak yang 

mendapat nilai 73 ke atas sebanyak 9 anak atau 

69,23 % dari jumlah seluruh siswa. Dengan 

demikian prestasi anak mengalami peningkatan 
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dalam proses belajar mengajar siklus II setelah 

guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

menggunakan media peta. 

Pada siklus III tidak ada anak yang 

mendapat nilai kurang dan semua anak berhasil 

mencapai nilai 73 ke atas, dengan rata-rata kelas 

sebesar 79,154. Secara keseluruhan pada siklus III 

ini prestasi belajar siswa telah menunjukkan 

peningkatan yang berarti dibandingkan prestasi 

awal siswa, demikian juga bila dibandingkan 

prestasi yang dicapai oleh siswa pada siklus 

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media peta dalam proses belajar 

mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa. 

Sehubungan dengan itu maka dapat 

disimpulkan bahwa tindakan guru melalui 

pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS 

dengan materi IPS pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 03 Ngargoyoso Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar terlah 

berhasil meningkatkan daya serap siswa yang 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai siswa setiap 

siklus. Melalui penggunaan media gambar dan 

peta, siswa lebih mudah dalam memahami 

penjelasan guru.  

 Agar siswa aktif mencari informasi, maka 

guru membuat suatu permasalahan yang 

dituangkan di dalam LDS (Lembar Diskusi Siswa). 

Pencarian informasi ini dilakukan secara 

kelompok, yang bertujuan agar permasalahan 

tersebut terselesaikan dengan cepat, dan apabila 

siswa malu bertanya kepada guru siswa dapat 

bertanya dengan teman sekelompoknya, sehingga 

terjadi tukar pendapat antar anggota kelompok. 

Dalam pelaksanaan group discussion dalam 

pembelajaran di kelas adalah pelaksanaan diskusi 

kelompok yang prosedurnya sederhana. Menurut 

Moedjiono, dkk (1996: 24) menyebutkan langkah-

langkah umum pelaksanaan diskusi sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan masalah secara jelas. Dengan 

dipimpin guru, para siswa membentuk 

kelompok-kelompok diskusi, memilih 

pimpinan diskusi, mengatur tempat duduk, 

ruangan, sarana dan lainnya, sesuai dengan 

tujuan diskusi. Pemimpin diskusi bisa guru 

atau siswa yang ditunjuk. Tugas pemimpin 

diskusi adalah (a) mengatur dan mengarahkan 

diskusi (b) mengatur jalannya pembicaraan. 

2) Melaksanakan diskusi. Setiap anggota diskusi 

harus tahu materi yang didiskusikan dan 

bagaimana cara berdiskusi. Diskusi berjalan 

dengan suasana bebas, namun semua anggota 

tahu bahwa mereka memiliki hak yang sama. 

3) Melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi 

ditanggapi oleh semua siswa,terutama 

kelompok lain. Guru memberikan penjelasan 

terhadap laporan tersebut. 

4) Siswa mencatat hasil diskusi dan guru 

mengumpulkan hasil diskusi dari tiap 

kelompok. 

Setelah siswa memperoleh pemantapan 

siswa lebih termotivasi belajarnya. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai Pra Siklus, 

siswa yang memperoleh nilai ketuntasan ada 6 

siswa (46,15%), yang belum tuntas ada 7 siswa 

(53,85%). Perolehan nilai Siklus I siswa yang 

memperoleh nilai tuntas sama yaitu ada 6 siswa 

(46,15%), yang belum tuntas ada 7 siswa 

(53,85%). Perolehan nilai Siklus II siswa yang 

memperoleh nilai ketuntasan bertambah menjadi 9 

siswa (69,23%), yang belum tuntas ada 4 siswa 

(30,77%). Perolehan nilai Siklus III siswa yang 

memperoleh nilai ketuntasan bertambah menjadi 

13 siswa (100%), yang belum tuntas tidak ada. Hal 

ini menunjukan suatu keberhasilan dari 

penggunaan media peta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial materi Membuat Denah dan 

Peta siswa kelas III SD Negeri 3 Ngagoyoso tahun 

pelajaran 2011/2012. 
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Hal ini sesuai dengan perumusan hipotesis 

tindakan yang menyatakan bahwa : ”Penggunaan 

media peta dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial materi membuat denah dan 

peta lingkungan pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 03 Ngargoyoso Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar semester I 

Tahun Pelajaran 2009/2010” terbukti kebenaran-

nya. 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan tiap siklus, maka dapat disimpulkan 

: 

Perolehan nilai Pra Siklus, siswa yang 

memperoleh nilai ketuntasan ada 6 siswa 

(46,15%), yang belum tuntas ada 7 siswa 

(53,85%). Perolehan nilai Siklus I siswa yang 

memperoleh nilai tuntas sama yaitu ada 6 

siswa (46,15%), yang belum tuntas ada 7 siswa 

(53,85%). Perolehan nilai Siklus II siswa yang 

memperoleh nilai ketuntasan bertambah 

menjadi 9 siswa (69,23%), yang belum tuntas 

ada 4 siswa (30,77%). Perolehan nilai Siklus 

III siswa yang memperoleh nilai ketuntasan 

bertambah menjadi 13 siswa (100%), yang 

belum tuntas tidak ada. Hal ini menunjukan 

suatu keberhasilan dari penggunaan media peta 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi 

Membuat Denah dan Peta siswa kelas III SD 

Negeri 3 Ngagoyoso tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan ini maka dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan guru melatih dan 

membiasakan siswanya menggunakan 

sarana dan prasaranan yang ada di 

sekolah seperti OHP, VCD. Guru harus 

mau dan mampu mengkonsultasikan 

dengan pihak lain jika ada kesulitasn 

untuk berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

2. Kepada Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai penanggung 

jawab berlangsungnya pelaksanaan 

proses pendidikan di sekolah hendaknya : 

a. Siap dan berusaha menjadi konsultan 

guru pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

b. Menyadari bahwa tugas pembelajaran 

bukanlah monopoli para guru di 

sekolah oleh karenanya harus 

bertanggung jawab ikut berperan 

dalam upaya meningkatkan 

keberhasilan belajar dengan suatu 

keteladanan. 

3. Kepada Para Siswa 

a. Siswa di sekolah yang kedudu-

kannya sebagai obyek pendidikan 

hendaklah menyadari bahwa dirinya 

sebagai faktor utama yang 

menentukan keberhasilan belajar. 

b. Sebagai anak didik harus menyadari 

bahwa proses pembelajaran bukan-

lah monopoli dari para guru, tetapi 

peran aktif dari dirinyalah yang ikut 

menentukan dalam keberhasilan 

belajar. 

c. Sebagai siswa harus menyakini 

bahwa dengan perannya yang aktif 

akan dengan mudah menemukan 

masalah sekaligus pemecahannya 

sehingga mendapatkan kemudahan 

dalam belajar. 
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