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Berdasarkan observasi awal mata pelajaran IPS Geografi kelas VI di SD 

Negeri Sambeng, kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada guru, hasil 
belajar masih di bawah KKM yaitu 64,00 (KKM 71,00), kurangnya pemanfaatan 
media pendukung dalam mata pelajaran Geografi. Hal ini karena media 
pendukung yang ada masih konvensional seperti Globe dan Atlas kurang menarik.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar efektivitas 
pemanfaatan media Google Earth terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS Geografi kelas VI di SD Negeri Sambeng tahun pelajaran 
2011/2012. Manfaat penelitian ini, dengan digunakannya media Google Earth 
sebagai sarana pembelajaran di dalam kelas dan salah satu penunjang untuk 
meningkatkan hasil belajar dengan pembelajaran yang lebih menarik. Bagi guru 
dapat dijadikan sebagai salah satu media yang dapat mempermudah guru dalam 
kegiatan belajar mengajar sehingga menunjang pencapaian hasil belajar yang 
optimal serta peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pemanfaatan media Google Earth 
terhadap prestasi belajar dan aktifitas siswa pada mata pelajaran IPS Geografi. 
Media Google Earth yang digunakan dalam penelitian ini hanya untuk 
dimanfaatkan sebagai media atau alat bantu pembelajaran dan bukan untuk 
dievaluasi produknya.  

Rata-rata akhir nilai evaluasi kelas yaitu 77,81. Disimpulkan hasil 
belajar IPS Geografi dengan media Media Google Earth sudah berhasil karena 
telah memenuhi indikator keberhasilan dan mencapai target nilai rata-rata kelas 
yaitu 71,00. Dari hasil tersebut ada peningkatan hasil belajar, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran IPS Geografi dengan memanfaatkan media 
Google Earth yang berisikan materi mata pelajaran IPS Pokok bahasan 
Kenampakan Alam dan Keadaan Sosial Negara-negara Tetangga efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Sambeng. 

Saran Sebagai bahan pertimbangan guru di SD Negeri Sambeng 
hendaknya dalam pembelajaran yang khususnya pada mata pelajaran IPS perlu 
menggunakan media pembelajaran sebagai sarana dalam penyampaian materi 
pada siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal dan siswa mendapatkan 
hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan mengambil pokok bahasan  maupun pelajaran yang lain sehingga 
diperoleh hasil yang lebih meyakinkan tentang peningkatan hasil belajar melalui 
pemanfaatan media pembelajaran. 


