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Program Study S-I PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan 
alat peraga gambar peta. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 
Karangpakel Trucuk yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki 
dan 9 perempuan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sebelum dilakukan tindakan 56,35 (45%), 
setelah dilakukan tindakan siklus I adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPS pada materi peta sebesar 64,45 (60%).  Pada siklus  II 
meningkat 70,08 (80%). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan alat peraga gambar peta dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpakel Trucuk. 

 
Kata kunci : hasil belajar, alat peraga gambar peta. 

 
 

A. PENDAHULUAN 

 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial (IPS)  merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan pada Sekolah Dasar (SD). Mata  Pelajaran IPS 

di sekolah  sekolah dirasakan sebagai mata pelajaran yang kurang menarik dan  

membosankan. Mengapa demikian, karena mata pelajaran IPS disamping 

ruang lingkupnya  luas materi yang diajarkan juga bersifat abstrak, cara 

pembelajarannya masih banyak yang monoton, tidak menggunakan metode 

pembelajaran yang kreatif, inovatif dan PAIKEM. Mata Pelajaran IPS yang 



 

2 
 

diajarkan di Sekolah Dasar merupakan suatu  mata pelajaran yang berisikan 

cerita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada  masa lampau dalam jangka 

waktu yang lama, siswa tidak mengalami secara  langsung peristiwa tersebut. 

Disamping itu siswa juga dituntut untuk menghafal bulan, tanggal, tahun 

kejadian dan tempat kejadian, sehingga mata pelajaran IPS  di sekolah-sekolah 

sering dirasakan sebagai mata pelajaran yang kurang menarik, monoton dan 

kurang bervariasi. Dalam mempelajari materi peta siswa tidak dihadapkan 

pada media yang realistik misalnya peta yang lengkap sehingga siswa sulit 

menentukan letak suatu kota itu ada disebelah mana, apakah disebelah selatan, 

barat, timur ataukah utara, siswa tidak paham letaknya karena tidak. Untuk 

mengatasi agar pembelajaran IPS lebih jelas dan mudah dipahami  maka dapat 

digunakan media gambar  peta dalam pembelajaran sebagaimana yang dialami 

oleh siswa kelas IV di SD Negeri 2 karangpakel.  

Tujuan dari penggunaan media peta pada pelajaran  IPS dapat 

memperjelas penyajian guru dalam menyampaikan materi pelajaran,  

mengatasi keterbatasan guru, mengatasi sikap aktif siswa, dan mengatasi  

keterbatasan ruang. Pengertian Media disini adalah perantara atau pengantar 

pesan  dari pengirim ke penerima pesan. Oleh karena itu, Media adalah segala 

sesuatu  yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan,  sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses terjadi. Dengan 

demikian dalam proses  belajar, mengajar, media sangat diperlukan agar siswa 

bisa menerima pesan  dengan baik dan benar.   Media Peta merupakan salah 

satu media pembelajaran  yang dapat  digunakan untuk membantu guru dalam 

memberikan materi pelajaran kepada siswa. 

Penggunaan media peta membantu siswa dalam memahami materi 

pelajaran yang  disajikan, Namun demikian apakah benar bahwa dengan 

menggunakan media  peta, hasil belajar IPS siswa Sekolah Dasar akan lebih 

baik, ataukah sebaliknya  justru dengan menggunakan media peta prestasi 

belajar mata pelajaran IPS siswa  akan menurun. Dari uraian di atas maka 

permasalahan yang diungkap dalam  penelitian ini adalah: apakah penggunaan 
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alat peraga gambar peta dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada materi peta 

kelas IV SD Negeri 2 Karangpakel. 

Dalam pelajaran dimana nilai KKM pelajaran IPS adalah 65. Dari 20 siswa, 

yang mendapatkan nilai di atas KKM ada 9 anak (45 %), sedangkan siswa 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM ada 11 anak (55 %). Sehingga perlu 

diadakan perbaikan dengan menggunakan media gambar peta 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan  

menggunakan media gambar peta  dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 

materi peta di Kelas IV SD Negeri 2 Karangpakel Tahun 2012/2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di SDN 2 Karangpakel Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten pada siswa kelas IV semester I Tahun Ajaran 2012/2013. 

Sementara itu subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 

Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

Jumlah siswa SD Negeri Karangpakel pada kelas IV berjumlah 20 anak 

dengan rincian 9 perempuan dan 11 anak laki-laki.  

Penelitian ini mengambil kelas IV sebagai subyek peneliti, karena dikelas 

IV dirasa mempunyai masalah dalam pembelajaran. Dalam wawancara dengan 

guru dan siswa, guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah saja dan 

tidak menggunakan media sebagai alat untuk mendukung proses 

pembelajaran. Hal ini membuat siswa menjadi pasif dan tidak bergairah 

mengikuti pembelajaran, sehingga berpengaruh pada siswa. Sedangkan obyek 

dalam peneliti ini adalah peningkatan hasil belajar siswa. 

Prosedur penelitian adalah rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ( PTK ) ini, 

mekanisme kerjanya diwujudkan dalam bentuk siklus yang tercakup empat 

kegiatan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

interprestasi, serta analisis dan refleksi.  
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Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research), yaitu penelitian yang merupakan hasil kolaborasi antara peneliti 

dan guru sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Suharsimi 

Arikunto, dkk. (2006: 58) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Selain itu, Sarwiji Suwandi 

(2010: 10) mengungkapkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang bersifat reflektif, yakni kegiatan pnelitian yang berangkat dari 

permasalahan riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, 

kemudian direfleksikan alternatif pemecah masalahnya dan ditindaklanjuti 

dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur. 

Adapun karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi 

Arikunto, dkk. (2006 : 62), antara lain: (1) adanya tindakan yang nyata yang 

dilakukan dalam situasi yang dialami dan ditujukan untuk menyelesaikan 

masalah; (2) menambah wawasan keilmiahan dan keilmuan; (3) sumber 

permasalahan berasal dari masalah yang dialami guru dalam pembelajaran; (4) 

permasalahan yang diangkat bersifat sederhana, nyata, jelas, dan penting; (5) 

adanya kolaborasi antara praktikan dan peneliti; (6) ada tujuan penting dalam 

pelaksanaan PTK, yaitu meningkatkan profesionalisme guru, ada keputusan 

kelompok, bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1). Data 

kualitatif yang diperoleh dari dokumen rencana pembelajaran dan lembar 

obsrvasi (hasil pengamatan yang dilakukan oleh server dan supervisor), 

mengenai interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan 

media pembelajaran. (2). Data kuantitatif yang diperoleh dari data hasil tes 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpakel sebelum dan sesudah dilakukan 

tindakan.Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ini diantaranya : 

observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau 

mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini instrument yang 

digunakan yaitu : (1). lembar observasi, Untuk melakukan tindakan kelas, 
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peneliti perlu menyusun penelitian yang dikembangkan bersama guru. 

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasif penuh. Observasi 

partisipasif adalah suatu metode observasi yang pengamatanya ikut ambil 

bagian dalam kegiatan objeknya. Keterlibatan observer pada aktivitas observer 

dalam bentuk kegiatan dibedakan menjadi partisipasif sebagian (partial 

partisipasif) dan partisipasi penuh (full partisipasif). (2). Soal Tes, metode tes 

dalam penelitian menggunakan instrumen berupa soal tes. Untuk menjamin 

pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat dalam 

penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan data yang diperolehnya. Teknik  Validitas merupakan ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Untuk 

menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat 

dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian ini, 

pengujian keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara triangulasi, 

Triangulasi adalah ”teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pemabanding terhadap data tersebut” (Moleong, 2005 : 330). Triangulasi 

dilakukan dengan cara triangulasi teknik. Ini berarti penelitian menggunakan 

metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang 

sama dari sumber yang berbeda. Triangulasi digunakan untuk menguji 

keabsahan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Peneliti 

menggunakan observasi partisipasi penuh yaitu peneliti ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut, dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak. Memanfaatkan atau menguatkan untuk pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya dalam hal ini adalah guru 

kelas IV dan kepala sekolah itu sendiri dapat membantu mengulangi 

kebenaran dalam pengumpulan data.  

Indikator yang digunakan adalah kriteria pencapaian pembelajaran IPS 

dengan menggunakan alat peraga gambar yang bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi peta.Indikator pencapaian jika minimal 75% 
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siswa yang mengikuti proses pembelajaran memperoleh nilai KKM sebesar > 

65.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

            Setting dalam tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 

Karangpakel sebanyak  20 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 9 

siswa perempuan. Pada tanggal  24  September 2012 peneliti melakukan 

dialog dengan guru kelas IV untuk menyepakati bahwa masalah yang 

perlu segera diatasi dalam tindakan penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa dalam pembelajarann IPS. Berdasarkan permasalahan diatas 

maka perlu dilaksanakan suatu metode pembelajaran yang baru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

            Analisis kolaboratif menyimpulkan akar permasalahan rendahnya 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS adalah sebagai berikut : (1). 

Kurangnya metode pembelajaran yang digunakan guru kelas IV dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. (2). Siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. (3). Penguasaan siswa atas materi kurang optimal sehingga 

siswa sulit memahami penjelasan guru. 

Berdasarkan hasil observasi dalam pembelajaran IPS dan dialog awal 

dengan guru kelas IV diperoleh beberapa gambaran dari 20 siswa yang 

berani mengajukan pertanyaan sebanyak 5 siswa (25 %) siswa yang 

menjalin kerjasama dalam kelompok 8 siswa (40 %) yang mengerjakan 

soal secara mandiri 7 siswa (35 %).dan tidak ada siswa yang berani 

menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru (0%). 

Sedangkan nilai rata-rata kelas untuk pelajaran IPS  56,35 dengan KKM 

65. Hal tersebut memberi gambaran bahwa hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS masih sangat rendah. 

Dalam penelitian tindakan kelas menggunakan proses yang berkelanjutan, 

serta direncanakan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus dilakukan 

tiga tindakan, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

mengoptimalkan penggunaan media gambar peta,  menggadakan tes 
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ulangan harian setiap akhir pertemuan, dan pemberian motivasi kepada 

siswa agar lebih meningkatkan diri dalam belajar. Dalam perencanaan 

penelitian dan refleksi, penelitian sebagai pelaku tindakan atau mengajar 

dengan minta bantuan guru kelas IV dalam penelitian tindakan kelas ini. 

Sebelum pelaksanaan tindakan kelas, peneliti sebagai guru terlebih dahulu 

mengadakan pre test untuk mengukur presentase belajar siswa terhadap 

materi peta dengan menggunakan media gambar peta. 

Hasil analisis terhadap hasil tes tersebut apabila dihubungkan dengan 

proses belajar mengajar adalah : (1). Sebagian  siswa bersikap pasif dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap siswa kurang 

antusias menjawab pertanyaan guru. (2). Siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru tentang materi sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar. (3). Dalam menjawab pertanyaan guru siswa hanya asal-asalan 

tentang jawaban yang mendekati materi. Hal tersebut karena siswa tidak 

menguasai materi yang diajarkan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dikembangkan metode dan media 

pengajaran yang efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

nilai rata-rata siswa pada Pra Siklus dalam pembelajaran IPS tergolong 

masih rendah yaitu 56,35 dan hanya 9 siswa (45%) dari 20 siswa yang 

dapat mengerjakan soal dengan nilai ≥ 65. Hasil belajar tersebut didapat 

pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru. 

Berdasarkan observasi dan wawancara, maka penelitian bersama guru 

berkolaboratif untuk meningkatkan hasil  belajar IPS melalui penggunaan 

alat peraga gambar peta.. 

          Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi dan wawancara 

dengan guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Karangpakel. Dari hasil 

observasi dan wawancara dengan guru dan siswa ditemukan bahwa dalam 

mengajar guru hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga proses 

pembelajaran terkesan monoton. Dalam mengikuti proses pembelajaran 

siswa jarang sekali bertanya, siswa terlihat pasif karena dalam mengajar 

guru hanya menggunakan metode ceramah saja sehingga pembelajaran 
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terkesan membosankan. Guru juga jarang menggunakan media 

pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, nilai 

yang didapat siswa tergolong rendah. Nilai yang didapat siswa kurang dari 

KKM, yaitu ≥ 65. Kebanyakan siswa bisa mendapat nilai ≤ 65 sesuai 

KKM yang ditentukan di SD Negeri 2 Karangpakel. Rata-rata nilai yang 

didapat siswa hanya 56,35 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Siklus I 

Siklus I dilakukan dalam satu kali pertemuan pada tanggal 25 September 

2012 dengan alokasi waktu sebanyak  2 x 35 menit. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan pedoman  RPP selama dua jam pelajaran (70 

menit) dan pengamatan dengan menggunakan lembar obsevasi tindak 

mengajar peneliti dan tindak belajar siswa oleh guru kelas terhadap 

jalannya pembelajaran. Materi ajar yang disampaikan pada siklus I 

adalah sub pokok bahasan tentang pengertian peta, dan komponen-

komponen peta. 

b. Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan pada hari selasa tanggal 25 September 

2012 mulai pukul 07.35 sampai dengan 08.45 WIB. Pada siklus ini 

pelaku tindakan  mengajar adalah peneliti dibantu dengan guru kelas. 

Peneliti juga mengadakan observasi dan monitoring terhadap reaksi 

siswa. Dalam penelitian siklus ini jumlah siswa yang hadir 20.  

Pada tindakan siklus I, peneliti sebagai pengajar menggunakan media 

gambar peta, yang terdiri dari satu kali tatap muka dengan sub materi 

pengertian peta, dan komponen-komponen yang ada pada peta. Pada 

awal pelaksanaan pertama-tama peneliti memberi salam, menyiapkan 

sarana yang diperlukan dalam pembelajaran berupa gambar peta, 

mengajukan pertanyaan pendahuluan yang ada kaitanya dengan materi 

yang diajarkan.  

Sebagai penunjang dalam proses pembelajaran agar siswa termotivasi 

dan bersemangat, guru mengajak siswa bernyanyi ” Dari Sabang sampai 
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Merauke ”. Lalu guru menyuruh salah satu siswa untuk maju kedepan 

mencari letak sebuah kota yang ada pada peta. Siswa yang benar 

menemukan kota itu diberi hadiah. Dengan begitu siswa termotivasi 

untuk memahami materi yang diberikan oleh penelit. 

c. Observasi 

Kegiatan pendahuluan berlangsung selama 10 menit. Pembelajaran 

diawali dengan salam membuka pelajaran, kemudian guru mengabsen 

kehadiran siswa. Setelah itu guru melakukan apersepsi yaitu 

menyebutkan macam-macam peta beserta komponen-komponenya. 

Kemudian guru memberikan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan 

peta. Dari kegiatan apersepsi tersebut siswa lebih siap untuk mempelajari 

materi peta. 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 50 menit yang didahului dengan 

penjelasan guru  tentang penggunaan media gambar peta yang akan 

dipelajari. Selanjutnya guru menjelaskan materi pelajaran tentang 

pengertian peta, macam-macam peta, dan komponen-komponen yang 

ada pada peta. Setelah itu guru menjelaskan pengertian tentang simbol-

simbol yang ada pada peta. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa 

untuk mencari kota, waduk, sungai, bandara dan lain-lain. 

Setelah presentasi selesai, guru member penegasan tentang materi yang 

telah dipelajari, guru memberikan latihan soal. Setelah selesai, guru guru 

bersama siswa membahas soal latihan tersebut. Kegiatan akhir 

pembelajaran guru melakukan refleksi dan menyampaikan kesimpulan 

yang telah dipelajari. Guru juga mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya tentang skala peta. 

d.Evaluasi 

Pada awal siklus I belum terlihat adanya peningkatan yang berarti. Siswa 

masih banyak yang pasif, hanya beberapa siswa saja yang menunjukkan 

ketertarikan dalam menggunakan alat peraga gambar peta. Siswa juga 

masih cenderung gaduh dan kurang memperhatikan penjelasan yang 

peneliti sampaikan. Hal ini dapat terlihat dari prosentase aktivitas siswa 
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yaitu, siswa yang bertanya mencapai 20 % (4 siswa), siswa yang 

menjawab pertanyaan mencapai 25 % (5 siswa), dan siswa yang berani 

mempraktekkan alat peraga gambar peta mencapai 15 % (3 siswa). Hasil 

tersebut menunjukkan tingkat aktivitas siswa di kelas masih belum 

mengalami peningkatan yang berarti jika dibandingkan aktivitas siswa 

sebelum putaran, yaitu siswa yang bertanya adalah 20 % (4 siswa), dan 

siswa yang menjawab pertanyaan 20 % (4 siswa). Hal ini terjadi karena 

siswa baru pertama menggunakan alat peraga gambar peta dan masih 

terlihat bingung dalam mencari suatu kota, sehingga ketika ada soal 

tentang peta siswa masih belum bisa dan hasil belajarnya pun juga belum 

meningkat sesuai harapan. Siswa yang bertanya dan menjawab 

pertanyaan masih kurang dan pasif dalam menggunakan alat peraga peta. 

Metode yang digunakan guru pun sudah cukup bervariasi yaitu metode 

ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi, tetapi masih belum maksimal. 

             e.Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I diketahui bahwa tindakan 

yang dilakukan peneliti berupa penggunaan media gambar peta ternyata 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam sub materi pengertian peta 

dan komponen-komponen peta dibandingkan hasil pra siklus I meskipun 

peningkatan tersebut belum signifikan karena rata-rata secara klasikal 

tepat pada standar ketuntasan minimal (65). Apabila dilihat secara 

individual, siswa dengan nilai dibawah standar masih 8 siswa. 

Berdasarkan hasil tersebut peneliti memberikan motivasi kepada siswa 

tentangpentingnya pengertian peta,komponen-komponen peta dalam 

pembelajaran IPS. Peneliti juga memberikan penguatan tentang proses 

kegiatan belajar yang telah dilaksanakan untuk mempersiapkan proses 

pembelajaran selanjutnya. Mengingat dalam siklus I menunjukan adanya 

kemajuan, maka peneliti berpendapat untuk melanjutkan siklus II dengan 

kegiatan yang sama.  
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2. Siklus 2 

a. Perencanaan Siklus II 

Siklus II dilakukan dalam satu kali pertemuan pada tanggal 2 Oktober 

Perencanaan tindakan pada silkus II tidak jauh berbeda dengan 

perencanaan tindakan pada siklus I. Perencanaan tindakan tersebut 

terlebih dahulu didiskusikan dengan guru kelas. Adapun perencanaan 

tindakan pada siklus II yang telah didiskusikan bersama guru kelas, 

yaitu: 

1) Peneliti mempersiapkan materi pelajaran, yaitu tentang skala peta. 

2) Peneliti juga mempersiapkan soal-soal latihan yang berhubungan 

dengan skala peta. 

3) Peneliti tetap menggunakan alat peraga gambar peta dalam 

penyampaian materi skala peta. 

b. Tindakan siklus II 

Pada tindakan siklus II, peneliti tetap berkolaborasi dengan guru 

kelas IV. Peneliti tetap bertindak sebagai pemberi tindakan dan guru 

kelas sebagai observer serta siswa kelas IV sebagai penerima 

tindakan. Jumlah siswa yang menerima tindakan adalah 20 siswa 

yaitu 11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Tindakan siklus II 

pada Hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 jam ke 1-2 (07.00-08.10).  

Di awal pembelajaran, peneliti membuka pelajaran dengan 

mengucap salam, berdoa dan absensi kelas. Peneliti melakukan 

apersepsi dengan tanya jawab tentang skala peta. Apersepsi dilakukan 

peneliti sekitar 10 menit. Apersepsi  menggunakan main skor dengan 

memberi nilai kepada siswa yang berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari peneliti. Peneliti juga lebih banyak memberikan 

latihan soal dan tanya jawab tentang materi skala peta. Tanya jawab 

dengan main skor di sela-sela penyampaian materi tetap dilakukan 

agar kondisi kelas lebih kondusif. Pada tindakan siklus II, dalam 
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penyampaian materi skala peta dengan menggunakan alat peraga 

gambar peta, peneliti dalam penyampaian materi tersebut tidak 

sebanyak seperti pada siklus I.  

c. Observasi 

Observasi pada siklus II, aktivitas siswa mengalami peningkatan 

lebih baik dibanding siklus I. Pada siklus I, siswa sudah mulai 

menampakkkan kesenangan dalam menggunakan alat peraga gambar 

peta, terbukti dengan lebih aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan 

dan aktif untuk maju ke depan mempraktekkan penggunaan alat peraga 

gambar peta, tetapi pada siklus II kegiatan tersebut lebih nampak 

peningkatannya. Siswa yang bertanya, menjawab pertanyaan dan siswa 

yang mempraktekkan alat peraga gambar peta sudah bertambah tidak 

hanya orang-orang tertentu saja. Hal ini dapat dilihat dari prosentase 

siswa yang bertanya mencapai 40% (8 siswa), siswa yang menjawab 

pertanyaan mencapai 30% (6 siswa) dan siswa yang mempraktekkan 

alat peraga gambar peta mencapai 30% (6 siswa). Dalam kegiatan 

pembelajaran, siswa sudah terbiasa menggunakan alat peraga gambar 

peta dan bisa mencari kota, gunung, sungai, jalan raya dan lain-lainnya 

Metode yang digunakan peneliti sudah menunjukkan 

keberhasilan. Siswa aktif mengacungkan jari untuk menjawab 

pertanyaan dari guru, terbukti dengan keaktifan siswa berebut 

menjawab pertanyaan dari guru. Setelah itu siswa mengerjakan soal 

individu tanpa mencontek temannya. 

d. Refleksi  

Refleksi terhadap tindakan kelas siklus II dilakukan setelah 

pelaksanaan tindakan kelas siklus II berakhir. Pada tindakan kelas 

siklus II ini sudah banyak peningkatan yang diperoleh. Kegiatan 

refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan kelas siklus II, dan 

diperoleh beberapa hal yaitu: 

1) Aktivitas siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan dan maju ke 

depan untuk mempraktekkan penggunaan alat peraga gambar peta. 
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Metode yang digunakan peneliti menunjukkan hasil yang 

memuaskan. 

2) Siswa dapat mengerjakan soal individu dengan baik dan tidak 

mencontek. 

e. Evaluasi 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II membuktikan bahwa rata-rata 

siswa kelas IV mengalami peningkatan setelah menggunakan alat 

peraga gambar peta. Peningkatan hasil belajar siswa diketahui setelah 

siklus II dibandingkan sebelum digunakannya alat peraga gambar peta 

sebagai media pembelajaran IPS. Selain itu, hampir  semua nilai siswa 

di atas nilai KKM (≥65) sehingga peneliti sudah merasa cukup untuk 

melakuan penelitian tindakan kelas. Pada siklus II terjadi kenaikan 

hasil belajar yang signifikan. pada siklus I hanya 15 siswa yang 

mencapai nilai di atas KKM (≥65), tetapi pada siklus II hamper semua 

siswa mampu mencapai nilai diatas KKM. Hal ini terlihat pada 

prosesntase siswa yang mengalami peningkatan pada siklus I dan 

siklus II. Nilai rata-rata kelas pun juga mengalami peningkatan yang 

cukup bagus dari 64.45 menjadi 70.08. Hasil ini sudah cukup 

memuaskan bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa 

penelitian ini selesai.  

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat kondisi awal adalah 

nilai KKM hanya mencapai 45% (9 siswa). Hasil belajar IPS tentang 

peta masih rendah pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan  

siklus I dan  siklus II. Guru kelas V SD Negeri 2 Karangpakel Trucuk 

memberikan penjelasan bahwa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung gangguan di dalam kelas yang cukup tinggi dan suasana 

kelas kurang kondusif sehingga siswa sulit untuk memahami 

pentingnya belajar IPS bagi diri sendiri, tidak mau mengemukakan ide 

atau gagasannya, dan masih menganggap IPS sebagai mata pelajaran 

yang membosankan. Guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah 
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yang juga diselingi dengan tanya jawab kepada siswa, tetapi saat guru 

menjelaskan materi tentang peta masih banyak siswa yang asik dengan 

dunianya sendiri, berbicara denga teman tanpa memperhatikan 

penjelasan guru dan guru pun juga kurang optimal dalam penguasaan 

kelasnya.  

Dari data pada dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar IPS siswa tentang peta. Pada siklus I nilai 

rata-rata siswa 64,45, sedangkan pada siklus II adalah 70,08. jumlah 

siswa yang mengalami peningkatan nilai pun juga meningkat. Pada 

siklus I jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM hanya 12 siswa 

atau sekitar 60%, sedangkan pada siklus II mencapai 16 siswa atau 

sekitar 80%. Data ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum 

dilakukan tindakan dan sesudah siklus I. Melihat hasil belajar siswa 

pada siklus I yang meningkat dibandingkan sebelum siklus, hasil yang 

serupa juga terlihat pada siklus II. Pada siklus II juga sudah terlihat 

peningkatan hasil belajar IPS yang cukup bagus yaitu 80% (16 siswa) 

dengan rata-rata kelas 70,08. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah 

menggunakan alat peraga gambar peta dan metode yang baik dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV dalam materi peta. 

Hasil tersebut sudah cukup memuaskan maka penelitian pun selesai. 

Tingkat kenaikan hasil belajar pada siklus II dapat dilihat pada grafik 

di bawah ini: 

Tabel. 1  

Hasil Kenaikan Rata-Rata Kelas dan Prosesntase siswa 

 

No. Putaran 
Rata-rata 

Kelas 

Jumlah 

(%) 

1. Sebelumtindakan 56,35 45 

2. Siklus I 64,45 60 

3. Siklus II 70,08 80 
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Gambar Grafik Kenaikan Rata-rata kelas dan Prosentase Siswa PerSiklus  

 

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti yang bekerja sama 

dengan guru kelas IV serta melibatkan kepala sekolah. Hal-hal yang dibahas 

di dalam pembahasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian dan hipotesis tindakan, selama proses penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru kelas pada proses pembelajaran dalam upaya 

meningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV dengan menggunakan alat 

peraga gambar peta. ”Adakah peningkatan hasil belajar IPS siswa setelah 

menggunakan alat peraga gambar peta?”. 

Hasil penelitian yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti, guru 

kelas IV dan kepala sekolah menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

IPS dengan menggunakan alat peraga gambar peta dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa, peneliti melakukan perbaikan pelaksanaan tindakan pada saat proses 

belajar mengajar di kelas, perbaikan pelaksanaan tindakan tersebut adalah 

dengan meningkatkan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan alat 

peraga gambar peta. 

Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran dalam 

pembelajaran sangat dibutuhkan terutama pada pelajaramIPS tentang materi 

peta. Alat peraga merupakan suatu bagian yang disatukan dalam penyajian 

pelajaran untuk mencapai tujuan pelajaran secara umum atau untuk mencapai 
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hasil yang diinginkan. Alat peraga dapat mendekati realita dan dapat 

menambah minat siswa untuk belajar. Motivasi belajar siswa akan bertambah 

jika didukung oleh meia pembelajaran yang baik. Alat peraga gambar peta 

yang digunakan peneliti dalam meningkatkan hasil belajar siswa merupakan 

salah satu media pembelajaran. Dengan alat peraga gambar peta, siswa dapat 

memahami komponen-komponen yang ada pada peta. Oleh karena itu, alat 

peraga gambar peta sangat cocok untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada 

materi peta 

Hasil belajar IPS siswa meningkat setelah menggunakan alat peraga 

gambar peta. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata kelas dan 

prosentase siswa yang nilainya di atas KKM. Hasil belajar IPS sebelum 

menggunakan alat peraga gambar peta sebesar 45 % (11 siswa) dengan rata-

rata 56,35 mengalami peningkatan setelah pada  siklus pertama peneliti 

melakukan tindakan I dengan menggunakan alat peraga gambar peta sebagai 

media pembalajaran. Hasil belajar pada siklus I adalah 60 % (12 siswa) yang 

memenuhi KKM (≥65) dengan rata-rata kelas 64,45 Pada siklus I, hasil belajar 

IPS siswa mengalami peningkatan, walaupun belum maksimal.  

Hasil belajar pada siklus I yang mengalami peningkatan yang kurang 

optimal, maka peneliti melakukan siklus II atau tindakan II dengan 

mengunakan alat peraga gambar peta. Hasil belajar pada siklus II mengalami 

peningkatan yang cukup bagus. Pada siklus I hasil belajarnya mencapai 60% 

(12 siswa) dengan rata-rata 64,45. Pada siklus II hasil belajarnya mencapai 

80% (16 siswa) dengan rata-rata 70,8. Berdasarkan hasil belajar siswa pada 

siklus II, peneliti merasa puas maka penelitian tindakan kelas selesai.  

 

D. SIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi 

anatara peneliti, guru kelas iV, dan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangpakel 

Trucuk dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS siswa kelas IV mengalami 

kenaikan setelah menggunakan alat peraga gambar peta. Hal ini terbukti 

dengan hasil belajar siswa yang cukup bagus. Sebelum tindakan hasil belajar 



 

17 
 

siswa hanya 45% setelah dilakukan siklus I meningkat menjadi 60%, pada 

siklus II meningkat menjadi 80% . 

Selain itu nilai rata-rata siswa setelah dikenai tindakan juga mengalami 

peningkatan. Dapat dilihat dari nilai rata-rata sebelum tindakan sebesar 56,35 

setelah dilakukan tindakan siklus I meningkat menjadi 64,45. Nilai rata-rata 

juga mengalami kenaikan pada siklus II yang nilai rata-ratanya 70,8 dan ini 

dapat disimpulkan bahwa setelah menggunakan alat peraga gambar peta pada 

mata pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 2 

Karangpakel.  

Memberikan implikasi bahwa proses pembelajaran IPS dengan 

menggunakan alat peraga Gambar peta dapat digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa dan mempunyai peluang untuk dapat digunakan dalam 

menciptakan lingkungan belajar aktif dan variatif  serta dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang secara efektif dan efisien.   Memberikan implikasi dalam 

pembelajaranIPS dengan menggunakan alat peraga gambar peta mempunyai 

manfaat bagi siswa agar memahami mata pelajaran IPS sebagai suatu mata 

pelajaran yang menyenangkan serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif 

antara peneliti, guru kelas IV serta kepala sekolah yang telah dilakukan dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS dengan menggunakan 

alat peraga gambar peta pada siswa kelas IV, maka diajukan sejumlah saran 

sebagai berikut: 

1. Peneliti 

Peneliti harus lebih optimal dalam pembelajaran dan penggunaan alat 

peraga gambar peta agar siswa dapat meningkatkan hasil belajar IPS. 

2. Bagi Kepala Sekolah   

Kepala sekolah perlu mendorong guru untuk lebih kreatif lagi dalam 

penggunaan media pembelajaran, agar lebih meningkatkan profesionalitas 

guru dalam mengajar. 

3. Bagi Guru Kelas 
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Guru kelas hendaknya menggunakan alat peraga gambar peta  dalam 

proses pembelajaran IPS materi peta agar siswa merasa bersemangat 

dalam belajar. Guru juga harus mampu memilih metode  maupun strategi 

mengajar yang tepat agar proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan kemandirian belajar 

siswa.  

4. Bagi Siswa  

Siswa hendaknya lebih aktif dalam proses belajarnya dan menambah 

semangat siswa dalam belajarnya sehingga siswa dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abu Ahmadi. 2002. Psikologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta 
 
Joko Suwandi. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Surakarta : Qinant 
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000. Jakarta : Balai Pustaka 
  
Nana Sudjana & Ibrahim. 2000. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung : 

Sinar Baru. 
 
Surtikanti & Joko Santoso, 2008. Strategi Belajar Mengajar. BP-FKIP UMS. 
 
Slameto.2000. Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta : 

Rineka Cipta. 
 
Sri Anisah, 2003, Strategi dan Metode Belajar Mengajar. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 
 
Maryadi, dkk. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. Surakarta: BP-FKIP UMS 
 
Marsudi, Saring dan Samino. 2011. Layanan Bimbingan Mengajar. Surakarta: 
Fairus Media. 
 
Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta : Rineka Cipta. 
 
Supriya 2009, Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran. Bandung : Rosda 
 
Zaini, Hisyam. Dkk. 2008. Strategi Pembelajaran Aktif .Yogyakarta : Pustaka 
Insane Madani.   
 
 
 
 
 
 


