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SARI 
 

Rahayu. 2010. Kemampuan Siswa Sekolah Dasar Dalam Membaca Peta Studi Di 
SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Skripsi, Jurusan Geografi, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata kunci : kemampuan siswa SD, membaca peta. 
 

Membaca peta merupakan salah satu materi yang terdapat pada silabus IPS 
SD yang diberikan guru di dalam kelas. Namun banyak siswa kurang memahami 
dan mengerti tentang peta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: sejauh mana 
kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta?. Tujuan penelitian: (1) 
mengetahui kemampuan dasar peta siswa, (2) mengetahui kemampuan siswa 
dalam menghitung jarak dengan skala, (3) mengetahui kemampuan siswa dalam 
memperbesar dan memperkecil skala peta, (4) mengetahui kemampuan siswa 
dalam menggunakan peta, (5) mengetahui kemampuan siswa dalam membuat peta 
sederhana.   

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SDN di Kecamatan 
Paguyangan, Kabupaten Brebes. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik 
stratiefield random sampling, sampel berstrata diambil berdasarkan akreditasi 
sekolah, kemudian dirandom atau acak dengan cara diundi setiap sekolah 
berdasarkan akreditasi sekolah untuk dijadikan sampel. Metode pengumpulan data 
yang digunakan metode tes, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan 
dianalisis dengan teknik deskriptif presentase, besarnya nilai yang diperoleh 
merupakan skor ideal kemudian hasil tersebut dianalisis dengan 
mendiskripsikanya. Variabel dalam penelitian ini adalah: (1) kemampuan dasar 
peta siswa, (2) kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala peta, (3) 
kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil skala peta, (4) 
kemampuan siswa dalam menggunakan peta, (5) kemampuan siswa dalam 
membuat peta sederhana.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa SD dalam 
membaca peta antara lain: (1) kemampuan peta dasar siswa dengan skor rata-rata 
81,2% kategori baik, (2) kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skor 
rata-rata 40,3% kategori kurang, (3) kemampuan siswa dalam memperbesar dan 
memperkecil skala dengan skor rata-rata 41,9% kategori  kurang, (4) kemampuan 
siswa dalam menggunakan peta dengan skor rata-rata 78,3% kategori baik, (5) 
kemampuan siswa dalam membuat peta dengan skor rata-rata 55,9% kategori 
sedang atau mampu. Skor yang diperoleh siswa dalam kategori kurang adalah 
menghitung jarak dengan skala dan memperbesar dan memperkecil skala peta, 
sedangkan dalam kategori baik adalah pengetahuan dasar peta, menggunakan peta 
dan membuat peta sederhana. 

Saran yang dapat diberikan penulis adalah (1) guru dapat menujukan sumber 
bacaan yang baik bagi siswa, (2) mengubah cara pembelajaran IPS yang terkesan hanya 
materi hafalan yang membosankan, (3) acuan guru yang berkaitan dengan peningkatan 
pembalajaran IPS pada siswa SD. 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 
 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  ....................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................  iii 

PERNYATAAN ............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................  v 

PRAKATA ....................................................................................................  vi 

SARI ..............................................................................................................        viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................     ix 

DAFTAR TABEL .........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................  xiv 

 
BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  ...................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ............................................................................      7 

C. Tujuan Penelitian  ..............................................................................   8 

D. Manfaat Penelitian  ............................................................................  8 

E. Batasan Istilah ...................................................................................  9 

1. Kemampuan  .................................................................................  9 

2. Membaca .......................................................................................  9 

3. Peta .................................................................. .............................  10 

F. Sistematika Skripsi ............................................................................  10 

BAB II    LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Peta ..................................................................................  12 

1. Jenis-jenis Peta ........................................................................ ...... 13 

2. Syarat-syarat Peta........................................ ..................................  14 

3. Fungsi Peta........................................ ............................................  14 

B. Membaca Peta............................ ........................................................      15 



 
 

x 
 

C. Pemanfaatan Peta Dalam Proses Belajar 

Mengajar............................................................... ............................  17 

D. Ketertarikan Siswa Pada Peta ...........................................................  20 

E. Kerangka Berpikir ........................................................... .................  22 

 
BAB III   METODE PENELITIAN  

A. Tempat penelitian dan Waktu Penelitian ..........................................  24 

1. Tempat Penelitian .........................................................................  24 

2. Waktu Penelitian ...........................................................................  24 

B. Populasi dan Sampel .........................................................................  24 

1. Populasi .........................................................................................  24 

2. Sampel Dan Teknik Sampel ..........................................................  24 

C. Variabel Penelitian  ...........................................................................  26 

D. Sumber Data  .....................................................................................  27 

E. Metode Pengumpulan Data  ..............................................................  28 

F. Prosedur Penelitian  ............................................. ................. ……...      29 

G. Teknik Analisis Data ............................ ................. ………………..      30 

H. Langkah-Langkah Penelitian............................................................... 31 

 
BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .................................................  33 

1. Lokasi Penelitian ...........................................................................  33 

2. Kondisi Fisik Daerah Penelitian ...................................................  34 

B. Hasil Penelitian  .......................................................................... ...... 36 

1. Kemampuan Siswa Membaca Peta SDN Paguyangan 02 ............  36 

2. Kemampuan Siswa Membaca Peta SDN Kretek 03 .....................  44 

3. Kemampuan Siswa Membaca Peta SDN Ragatunjung 01 ............  53 

4. Kemampuan Siswa Membaca Peta SDN Kretek 04 .....................  61 

5. Kemampuan Siswa Membaca Peta SDN Kedungoleng 04...........  69 

6. Kemampuan Siswa dalam Membaca Peta Di SDN  

     Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes………………….       77 

C. Pembahasan  ................................................................................ ...... 78 



 
 

xi 
 

1. Kemampuan Dasar Peta ................................................................  79 

2. Kemampuan dalam Menghitung Jarak..........................................  79 

3. Kemampuan dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala ..........  80 

4. Kemampuan dalam Menggunakan Peta ........................................  82 

5. Kemampuan dalam Membuat Peta Sederhana ..............................  83 

 
BAB V    PENUTUP 

A. Kesimpulan ........................................................................................  88 

B. Saran ..................................................................................................  89 

 
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................  91 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

1. Sampel Penelitian……...........................................................................    25 

2. Kriteria Deskriptif Presentatif.................................… ...........................  31 

3. Kemampuan Dasar Peta SDN Paguyangan 02........................... ............ 37  

4. Kemampuan Menghitung  Jarak dengan Skala ......................................  38 

5. Kemampuan Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta. ....................  40 

6.  Kemampuan Membaca Peta SDN Paguyangan 02. ..............................  43 

7. Kemampuan Dasar Peta SDN Kretek 03. ……......................................    45 

8. Kemampuan Menghitung Jarak denga Skala ............................. ............ 46   

9. Kemampuan Memperbesar dan Memperkecil Peta ...............................  48 

10. Kemampuan Membaca Peta SDN Kretek 03. ......................................  51 

11. Kemampuan Dasar Peta SDN Ragatunjung 01.....................................   53 

12. Kemampuan Menghitung Jarak dengan Skala ......................... ............  55   

13. Kemampuan Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta….………...    56 

14. Kemampuan Membaca Peta SDN Ragatunjung 01………………......    60 

15. Kemampuan Dasar Peta SDN Kretek 04.................................………     62 

16. Kemampuan Menghitung Jarak dengan Skala ......................... ............    63  

17. Kemampuan Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta ...................  65 

      18. Kemampuan Membaca Peta SDN Kretek 04 . .....................................  68 

19. Kemampuan Dasar Peta SDN Kedungoleng 04...................................    70 

20. Kemampuan Menghitung Jarak dengan Skala ....................... .............. 71  

21. Kemampuan Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta…………....     73 

      22. Kemampuan Membaca Peta SDN Kedungoleng 04........................................     76 

      23. Hasil Rekapitulasi Membaca Peta Siswa SDN ....................................     78 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

     Gambar                                                                                        Halaman 

1.  Kerangka Berpikir ...................... ..........................................................    23 

2.  Peta Lokasi Penelitian......................... ..................................................   35 

3. Grafik Siswa dalam Membaca Peta SDN Paguyangan 02 ......... ............    44 

4. Grafik Siswa dalam Membaca Peta SDN Kretek 03 .............................  52 

      5. Grafik Siswa dalam Membaca Peta SDN Ragatunjung 01 . ..................  61 

6. Grafik Siswa dalam Membaca Peta SDN Kretek 04..............................    69 

7. Grafik Siswa dalam Membaca Peta SDN Kedungoleng 04 ....... ............ 77 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

     Lampiran Halaman 

1. Populasi...................... ............................................................................    93 

2. Kisi-Kisi  Instrumen......................... ......................................................  95 

3. Soal Instrumen ........................................................................... ............ 96 

4. Kunci Jawaban Instrumen .......................................................... ............  100 

5. Penskoran......................... ......................................................................   101 

6. Lembar Observasi......................... .........................................................   102 

7. Daftar Siswa......................... ..................................................................   113 

8.Tabel Tabulasi Hasil Penelitian  ................................................. ............  118 

9. Foto Penelitian ........................................................................... ............  128 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah dasar merupakan pendidikan formal pertama sehingga 

pendidikan ini sangat mempengaruhi pada tingkat selanjutnya. Anak- anak 

melakukan kegiatan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kemampuan dan 

tidak menjadi soal apa yang guru lakukan. Satu prinsip yang penting, sebagian 

besar anak-anak di sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan 

operasional konkrit, dan kurang mampu untuk berpikir abstrak seperti masa 

remaja. Ini berarti bahwa pengajaran di sekolah dasar harus sekonkrit mungkin 

dan betul-betul dialami. 

Guru harus dapat menerima siswa apa adanya dan dapat 

mengkomunikasikan norma  bahwa semua siswa berharga dan semua siswa 

mempunyai kelebihan masing-masing.  

Menurut Nasution (dalam Djamarah, 2008: 125) masa usia sekolah 

dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang yang berlangsung dari usia enam 

tahun hingga kira-kira sebelas atau dua belas tahun. Usia ini ditandai dengan 

mulainya anak-anak masuk sekolah dasar, dan dimulainya sejarah baru dalam 

kehidupan yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah laku.  

Masa usia sekolah dianggap oleh Suryobroto (dalam Djamarah, 

2008:124) sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Pada 

masa keserasian bersekolah ini secara relatif anak-anak lebih mudah dididik 

daripada masa sebelum dan sesudahnya. Masa ini dapat diperinci dalam dua 
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fase, yaitu: (1) masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira- kira umur 6 atau 7 

tahun sampai 9 atau 10 tahun dan; (2) masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, 

kira-kira 12 atau 13 tahun. 

Masa rendah sekolah dasar memiliki beberapa sifat khas anak-anak 

pada masa ini: (1) adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan 

pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah; (2) adanya sikap yang 

cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan tradisional; (3) adanya 

kecenderungan untuk memuji diri sendiri; (4) suka membading-bandingkan 

dirinya dengan anak lain kalau itu dirasanya menguntungkan untuk 

meremehkan anak lain; (5) pada masa ini (terutama pada umur 5-8 tahun) anak 

menghendaki nilai (angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah 

prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

Pada masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, anak- anak juga memiliki 

sifat khas antara lain: (1) adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari 

yang konkrit, hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk 

membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis; (2) amat realistik, ingin 

tahu, dan ingin belajar; (3) menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap 

hal-hal dan mata pelajaran khusus; (4) sampai kira-kira umur 11 tahun anak 

membutuhkan guru atau orang- orang dewasa lainnya; (5) anak-anak pada 

masa ini gemar membentuk kelompok sebaya , biasanya anak tidak lagi terikat 

pada aturan permainan yang tradisional, dan membuat peraturan sendiri. 

Pada saat umur anak 7 sampai dengan usia 12 tahun dimasukkan oleh 

para ahli ke dalam sikap perkembangan intelektual. Dalam tahap ini 
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perkembangan intelektual anak dimulai ketika anak sudah dapat berpikir atau 

mencapai hubungan antar kesan secara logis serta membuat keputusan tentang 

apa yang dihubungkan-hubungkan secara logis. Perkembangan intelektual ini 

biasanya dimulai pada masa anak siap memasuki sekolah dasar. Dengan 

berkembangnya fungsi pikiran anak, maka anak sudah dapat menerima 

pendidikan dan pengajaran. Masa perkembangan intelektual ini meliputi masa 

siap sekolah dan masa anak bersekolah, yaitu umur 7 sampai 12 tahun. 

Bersama dengan keterampilan dasar, hal yang paling penting adalah 

siswa-siswa sekolah dasar yang sedang belajar adalah konsep diri apakah 

“pandai” atau “bodoh”, “anak baik” atau “anak jelek”, “populer”atau “tidak 

populer”. Konsep diri seseorang dibentuk terutama pada masa-masa ini. Perlu 

diperhatikan bahwa pengaruh sekolah pada konsep diri anak dapat menjadi 

dalam. Oleh karena itu guru harus menyadari bahwa selalu ada kesulitan 

belajar pada siswa. Hal ini disebabkan antara lain karena siswa tidak mau 

belajar apa yang seharusnya mereka pelajari, atau dengan kata lain siswa 

kurang memiliki motivasi untuk belajar sehingga menghambat proses belajar 

mengajar. 

Minat dan rasa ingin tahu siswa berbeda-beda begitu juga dengan 

kemampuan dalam membaca, menulis dan memahami pelajaran yang 

disampaikan oleh guru mereka di dalam kelas. Tiap bulan September 

diperingati sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjungan Perpustakaan. 

Melalui peringatan itu diharapkan masyarakat menjadi gemar membaca, 

khususnya anak- anak sekolah dasar (SD), sebab membaca adalah kunci untuk 
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keberhasilan belajar siswa di sekolah. Kemampuan membaca dan minat 

membaca yang tinggi adalah modal dasar untuk keberhasilan anak dalam 

berbagai mata pelajaran. Pada masa ini kita masih prihatin terhadap minat 

membaca anak-anak yang masih rendah. Padahal masalah minat membaca 

merupakan persoalan yang penting dalam dunia pendidikan. Anak-anak SD 

yang memiliki minat membaca tinggi akan berprestasi tinggi di sekolah, 

sebaliknya anak-anak SD yang memiliki minat membaca rendah, akan rendah 

pula prestasi belajarnya. Begitu pula dengan model pembelajaran juga harus 

beranekaragam, misalnya gambar. Siswa lebih tertarik dengan gambar daripada 

hanya sekedar tulisan saja. Peta merupakan salah satu gambar yang membuat 

mereka tertarik dan akan menimbulkan perhatian siswa untuk mengadakan 

pengamatan dengan seksama terhadap simbol-simbol yang dijumpai pada peta, 

kemudian timbul kesan, tanggapan, pengertian, dan pendapat yang jelas 

tentang sesuatu yang dipelajari.  

Penggunaan media pandang seperti peta, globe dan lain-lain memiliki 

keuntungan antara lain: (1) membantu secara konkrit konsep berpikir dan 

mengurangi respon yang kurang bermanfaat; (2) menarik perhatian anak didik 

pada tingkat yang tinggi; (3) membuat hasil belajar yang permanen; (4) 

menyajikan pengalaman riil yang akan mendorong kegiatan mandiri anak 

didik; (5) mengembangkan cara berpikir berkesinambungan, seperti halnya 

film; (6) memberi pengalaman yang  tidak mudah dicapai oleh media lain dan; 

(7) menambah frekuensi kerja lebih dalam dan belajar lebih bervariasi. 
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Peningkatan kemampuan berpikir melalui membaca seharusnya dimulai 

sejak dini. Guru SD dapat membimbing siswanya dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mereka bisa meningkatkan 

kemampuan berpikirnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru 

hendaknya merangsang siswa berpikir, seperti pertanyaan mengapa dan 

bagaimana. Jadi, pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan bacaan tidak 

hanya pertanyaan yang menghasilkan jawaban berupa fakta. Pada usia 10 

sampai 12 tahun atau siswa kelas IV-VI SD anak lebih menyukai buku dengan 

komposisi tulisan lebih banyak dari peda gambar. Pada usia ini kemampuan 

berpikir abstrak dalam diri anak mulai berkembang sehingga mereka dapat 

menemukan intisari dari buku bacaan dan mampu menceritakan isinya kepada 

orang lain. Di samping itu, siswa akan termotivasi belajar jika penyampaian 

dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 

sehingga pesan pembelajaran dapat dievaluasi dengan tepat. Siswa akan 

termotivasi belajar jika disediakan materi, kegiatan atau gagasan murni yang 

berbeda.  

Geografi untuk tingkat Sekolah Dasar masuk dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terpadu. Selama ini pembelajaran IPS yang 

dilaksanakan cenderung ke arah pembahasan tematik teoritik dan text book 

oriented  (berpusat pada buku saja) sehingga terkesan pada bidang ini terdiri 

atas materi hafalan saja. Pandangan mengajar yang hanya sebatas 

menyampaikan ilmu pengetahuan dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan 

keadaan. Mengajar tidak dibenarkan untuk diartikan sebagai proses 
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penyampaian materi pembelajaran atau memberikan stimulus sebanyak-

banyaknya kepada siswa akan tetapi seharusnya lebih dipandang sebagai 

proses mengatur lingkungan agar siswa belajar sesuai kemampuan dan potensi 

yang dimiliki. 

Membaca peta merupakan salah satu materi yang terdapat pada silabus 

IPS SD yang diberikan guru di dalam kelas. Namun banyak siswa yang kurang 

memahami dan mengerti tentang peta. Hal ini dapat terlihat ketika guru 

mengadakan pembelajaran tentang peta namun banyak siswa yang bingung dan 

sulit ketika guru memberikan penugasan yang berkaitan dengan peta. Peta 

merupakan gambaran abstrak yang harus dipahami oleh siswa. Peta dalam 

pengajaran di sekolah merupakan media belajar yang penting untuk 

mengembangkan pengertian dan pemahaman keruangan dan tempat, dengan 

peta diharapkan siswa dapat membaca dan menggambarkan apa yang 

dipermukaan bumi dan menentukan tempat terjadinya sesuatu. 

Kelas IV SD Negeri yang berada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes pada semester I mendapatkan materi mengenai membaca peta. Banyak 

guru SD yang mengungkapkan bahwa siswa masih rendah dalam menangkap 

materi tentang membaca peta, disebabkan waktu pembelajaran IPS tidak 

mencukupi untuk guru memberikan pelajaran yang lebih mendalam mengenai 

materi tentang membaca peta serta terbatasnya media pembelajaran yang 

berkaitan dengan peta seperti atlas, globe, peta dinding.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Geografi masih berfokus 

pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah yang terdiri 
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atas materi yang banyak dan berupa hafalan belaka. Padahal kedudukan dan 

fungsi Geografi saat ini, tidak lagi hanya terbatas kepada ilmu yang 

mengembangkan prinsip-konsep dan teorinya saja, melainkan telah terjun ke 

bidang-bidang praktis dalam memanfaatkan sumber daya dan lingkungan untuk 

kesejahteraan umat manusia secara seimbang.  

Seperti diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Namun demikian tujuan pendidikan seperti yang kita 

harapkan belum sepenuhnya terwujud.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

membahas mengenai: Kemampuan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca Peta 

(Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana kemampuan siswa sekolah 

dasar dalam membaca peta ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kemampuan dasar peta. 
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2. Mengetahui kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala. 

3. Mengetahui kemampunan siswa dalam memperbesar dan memperkecil 

skala peta. 

4. Kemampuan siswa dalam menggunakan peta. 

5. Mengetahui kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan khasanah keilmuan dan menambah 

khasanah pengembangan pengetahuan mengenai penggunaan media 

pembalajaran terhadap kemampuan membaca peta bagi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi acuan atau sebagai umpan 

balik, sehingga dengan penggunaan media siswa dan guru dapat terus 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca peta. 

Bagi sekolah, penelitian ini juga dapat memberikan  motivasi bagi 

sekolah untuk lebih meningkatkan prestasi pada pelajaran IPS dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pemebelajaran IPS. 

 
E. Batasan Istilah 

1. Kemampuan 

Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. 
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Kemampuan dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan 

sesuatu. Dengan demikian kemampuan bermakna kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan untuk melakukan suatu hal tertentu (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989: 335).  

2. Membaca  

Menurut Burns, dkk. (dalam Rahim, 2008: 1) mengemukakan bahwa 

kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu 

masyarakat terpelajar. Menurut Haryadi, membaca merupakan salah satu 

ketrampilan berbahasa yang mempunyai pengertian: 1) membaca sebagai 

proses melisankan paparan tulisan; 2) membaca sebagai kegiatan 

mempersepsi tuturan tulisan; 3) membaca adalah penerapan seperangkat 

keterampilan kognitif untuk memperoleh pemahaman dari tuturan yang 

dibaca; 4) membaca sebagai proses pemberian makna simbol-simbol visual; 

5) keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan, 

mempersepsi penerapan keterampilan kognitif dan pemberian makna 

simbol-simbol visual; 6) membaca adalah proses yang dilakukan serta 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulisan melalui media kata- kata atau bahas atau bahasa 

tulis; 7) membaca adalah kemampuan untuk melihat lambang-lambang 

tertulis tersebut melalui fonik (phonics = suatu metode pengajaran 

membaca, ucapan, ejaan, berdasarkan interpretasi fonetik terhadap ejaan- 

ejaan biasa) menjadi/menuju membaca lisan (oral reading). 
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3. Peta 

Peta adalah suatu respentasi atau gambaran atau kenampakan-

kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau kaitannya 

dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya 

digambarkan pada bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Peta 

merupakan adalah suatu gambaran dari unsur- unsur alam atau buatan 

manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu (Bakosurtanal, 

2004: 1).  

 
F. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu,  

Bagian awal skripsi 

Terdiri dari: sampul berjudul, lembar berlogo (sebagai halaman 

pembatas), halaman judul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan 

kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmiah), motto dan persembahan, 

prakata, sari, daftar isi, daftar singkat teknis dan tanda, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab yang diperinci sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan batasan istilah. 
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Bab kedua, kajian pustaka atau landasan teori dan kerangka teori yang 

terdapat dalam penelitian tentang kemampuan siswa dalam membaca peta. 

Bab ketiga, metode penelitian diuraikan mengenai populasi, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasaan, diuraikan mengenai 

hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahasaan hasil penelitian. 

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kumpulan hasil penelitian dan 

saran-saran berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian. 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Peta 

Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan 

manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu (Bakosurtanal, 

2004:1), sedangkan menurut Vandoor Waag (dalam Saraswati, 1979:1) peta 

adalah gambaran konvensional yang disesuaikan terhadap skala di atas bidang 

datar, baik untuk menyajikan data-data yang selektif ataupun bentuk-bentuk 

abstrak dalam hubungannnya dengan permukaan bumi.  

Peta menurut Amir Hamzah (dalam Febrianto, 2008:  21-22) adalah 

gambaran permukaan bumi atau sebagian dari padanya. Secara tidak langsung 

peta sangat banyak mengungkapkan informasi seperti lokasi suatu daerah, 

luasnya, bentuknya, persebaran penduduknya, dataran, perairan, iklim, sumber 

ekonomi, serta hubungan satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan ikhtisar 

suatu daerah tidak mungkin tanpa menggunakan peta. Fungsi dari peta untuk 

tujuan pendidikan seperti atlas sekolah, peta dinding dan buku latihan, akan 

membantu para murid dengan kerangka acuan geospasial agar dapat 

memahami perkembangan nasional dan seluruh dunia. Peta pendidikan ini 

mengikuti aturan generalisasi yang ketat dalam menyediakan suatu peta yang 

bersifat mudah dibaca (legibility). 
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1. Jenis- jenis Peta 

Klasifikasi peta menurut Bos, ES (dalam Juhadi dan Dewi L.S, 2001: 

4-6) dikelompokan dalam tiga golongan, yaitu penggolongan peta menurut 

isi peta, skala peta, dan kegunaan peta, diuraikan sebagai berikut. 

a. Penggolongan peta berdasarkan isi: 

1)   Peta umum atau peta rupa bumi atau dahulu disebut peta topografi, 

yaitu peta yang menggambarkan bentang alam atau secara umum di 

permukaan bumi, dengan menggunakan skala tertentu. Peta-peta yang 

bersifat umum masuk dalam kelompok ini seperti peta dunia, atlas, dan 

peta geografi yang berisi informasi umum. 

2)   Peta tematik, adalah peta yang memuat tema-tema khusus untuk 

kepentingan tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu 

pengetahuan, perencanaan, pariwisata, dan sebagainya. 

3)   Peta navigasi (chart), adalah peta yang dibuat secara khusus atau 

bertujuan praktis untuk membantu para navigasi laut, penerbangan 

maupun perjalanan. Unsur yang digambarkan dalam chard meliputi rute 

perjalanan dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh atau sangat 

penting sebagai panduan perjalanan seperti lokasi kota-kota, ketinggian 

daerah/bukit-bukit, maupun kedalaman laut. 

b. Penggolongan peta berdasarkan skala: 

1) Peta skala sangat besar     : > 1: 10.000. 

2) Peta skala besar                : < 1: 100.000 – 1: 10.000. 

3) Peta skala sedang             : 1: 100.000 - 1: 1.000.000. 

4) Peta skala kecil             : > 1: 1.000.000. 
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c. Penggolongan peta berdasarkan kegunaan (purpose): 

Meliputi peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, informasi 

umum, turis, navigasi, aplikasi tehnik, perencanaan. 

2. Syarat- syarat Peta 

Peta pada hakekatnya merupakan alat peraga, catatan visual 

permanen, alat komunikasi, dan alat analisis. Dengan demikian, untuk 

pembuatan peta harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a.  Jelas dan tidak membingungkan. 

b. Mudah dimengerti maknanya. 

c.  Memberi gambaran mirip dengan wujud dan letak yang sebenarnya. 

d. Sedap dipandang, menarik, rapi, dan bersih (Sandy, 1986:1). 

3. Fungsi Peta 

a. Menurut Sinaga (1995: 7) fungsi peta antara lain: 

1)  Fungsi Peta untuk Perencanaan Regional: 

a) Untuk memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang 

karakter dari suatu daerah. 

b) Sebagai suatu alat menganalisis untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan. 

c) Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian 

yang dilakukan. 

d) Sebagai alat untuk menjelaskan renana-rencana yang diajukan. 

2)  Fungsi Peta dalam Kegiatan Penelitian: 

Dalam suatu kegiatan penelitian, peta berfungsi sebagai: 

a) Alat bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan 

gambaran tentang daerah yang akan diteliti. 
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b) Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya 

memasukan data yang ditemukan di lapangan. 

c)  Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian. 

b. Menurut Kraak dan Ferjan Ormeling (2007: 46-47), peta berfungsi 

sebagai: 

a)  Fungsi peta yang paling utama adalah navigasi atau orientasi. 

b)  Peta untuk pengolahan atau penyimpanan. 

c)  Peta untuk pendidikan ,misalnya atlas sekolah dan peta dinding. 

d)  Fungsi peta untuk kodifikasi. 

 
B. Membaca Peta 

Membaca peta dapat diartikan sebagai usaha untuk mempelajari atau 

mengetahui medan (kenampakan-kenampakan yang ada di permukaan bumi) 

dengan melalui peta, tegasnya melalui simbol-simbol yang ada di dalam peta. 

Menurut Sukwarjono dan Mas Sukoco (1993: 56) sebelum  

menggunakan  peta, pengguna mencoba mengidentifikasikan simbol, membaca 

apa arti simbol. Untuk ini penggunaan harus mengetahui terlebih dahulu 

bahasa peta. Bahasa peta yang dimaksud adalah informasi tepi peta, yang 

meliputi: judul, nomor lembar peta, skala, orientasi, sumber peta, proyeksi, dan 

tidak lupa mengenai keterangan atau legenda. Jadi sebelum pengguna berusaha 

mengartikan simbol-simbol yang ada di dalam muka peta pengguna disarankan 

untuk mempelajari dulu informasi-informasi tepi peta termasuk di dalamnya 

adalah legenda. Dengan demikian begitu melihat simbol di dalam peta 

pengguna tidak ada keraguan mengenai makna ataupun bentuk unsur 

lingkungan apa yang tercermin di dalam peta. Suatu langkah yang tidak benar 
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adalah pengguna langsung berusaha menerjemahkan arti simbol-simbol yang 

ada tanpa mempelajari legenda maupun informasi tepi peta yang lain terlebih 

dahulu. 

Seperti halnya bahasa lisan dan tulis, yang memungkinkan untuk 

mengkomunikasikan sesuatu, suatu peta memungkinkan pula memperluas 

sudut pandangan juga “berbicara“, dan memungkinkan pula hubungan 

keruangan (spatial relations) secara lebih luas, yang terdapat pada daerah yang 

luas juga (Sukwarjono dan Mas Sukoco, 1993: 2). 

Hubungan keruangan dapat disajikan dalam bentuk kata-kata atau 

angka-angka, tetapi hal itu kurang efisien, seperti pernah disebutkan oleh suatu 

ungkapan: “suatu gambar dapat berarti seribu kata” (a picture is worth a 

thousand words)(Sukwarjono dan Mas Sukoco, 1993: 3). 

Peta menggunakan simbol-simbol dua dimensi untuk mencerminkan 

fenomena geografikal atau dengan suatu cara yang sistematis, dan hal ini 

memerlukan kecakapan untuk membuat dan membacanya. Peta merupakan 

teknik komunikasi yang tergolong dalam cara grafis, dan untuk efisiennya 

mempelajari dengan baik atribut-atribut atau elemen-elemen dasarnya. 

Untuk dapat membaca peta dengan baik kita harus memiliki (Saraswati, 

1979: 30-31) antara lain: 

a. Kemampuan membayangkan 

Artinya dengan melihat simbol yang ada dan membayangkan bagaimana 

keadaan medan yang sebenarnya.  
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b. Ketajaman menganalisis 

Dapat menganalisis setiap kenampakan yang dapat digambarkan di dalam 

peta baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan. 

c. Latihan yang teratur 

Untuk ini kecuali latihan di dalam ruang juga harus berani keluar 

(lapangan/medan) untuk melihat dan mencek kebenaran dari pada 

pembacaan dan interpretasinya. 

d. Pengetahuan secara umum 

Ini perlu karena peta dapat memuat berbagai kenampakan, sedang maksud 

pembedaan peta sesuai dengan kepentingan tertentu sering harus 

memperhatikan berbagai hal. 

 
C. Pemanfaatan Peta dalam Proses Belajar Mengajar 

Pemanfaatan peta dalam proses belajar mengajar adalah penggunaan 

memanfaatkan media peta dalam proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas. Peta adalah suatu penyajian visual atas permukaan bumi, dimana 

permukaan bumi dilukiskan dengan simbol-simbol, garis-garis, kata, warna, 

skala tertentu. Peta memberikan gambaran visual tentang permukaan bumi. 

Tentang manfaat peta dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran 

IPS, ada beberapa manfaat peta di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Peta merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai 

pengalaman geografis. 
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b. Peta merupakan alat mengembangkan dan mendorong minat, sikap dan 

kesenangan akan pembelajaran dan menimbulkan kesadaran akan nilai dan 

relevansi. 

c. Memberikan keterangan tentang wilayah, jarak, arah, bentuk, luas dan 

hubungan. 

d. Dapat memberikan keterangan yang jelas tentang suatu wilayah. 

e. Dapat melengkapi orientasi pengertian dan pengalaman siswa tentang 

berbagai daerah. 

Manfaat media peta seperti tersebut di atas menunjukan bahwa media 

peta memiliki banyak kelebihan dalam pengajaran IPS. Dengan mengetahui 

karakteristik media peta, maka guru dapat memilih dan menggunakan media 

peta dengan benar dan baik. Oleh sebab itu peta hendaklah dipakai dalam studi 

IPS, karena media peta merupakan cara cocok, akurat dan efektif sebagai 

media pembelajaran IPS, walaupun demikian tujuan penggunaan peta harus 

jelas.  

Pemanfaatan media peta oleh guru merupakan salah satu usaha guru 

untuk mencapai tujuan pengajaran secara optimal, yaitu tujuan yang 

diharapkan dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajarnya. Karena anak belajar 

mulai dari tingkat pengamatan (persepsi) menuju tingkat pengertian (konsepsi) 

dan prosedur belajar berlangsung dari tingkat yang abstrak (Hamalik dalam 

Febriyanto, 2008: 27), maka dengan peta guru dapat merangsang siswa untuk 

berfikir dan berkemauan sehingga dapat mendorong tercapainya proses belajar 

pada diri siswa.  



19 
 

 
 

Dalam memanfaatkan peta, orang harus dapat membaca, mengerti dan 

memahami bahasa “peta”. Hal ini mengingat bahwa hampir semua peta 

merupakan komposisi yang abstrak dari titik-titik, garis-garis, simbol-simbol, 

warna-warna dan lain-lain  (Sudiharjo dalam Febriyanto, 2008: 28). 

Agar siswa dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

belajar IPS, maka pada saat pertama kali siswa mempelajari peta, harus diberi 

waktu cukup mengamatinya supaya dapat memusatkan perhatiannya lebih 

dahulu pada bagian-bagian yang menarik baginya. Kemudian diajarkan 

membaca apa yang diungkapkan oleh titik-titik, garis-garis, simbol-simbol, dan 

warna-warna yang terdapat dalam peta yang merupakan bahasa “peta”. Titik 

berarti kota, garis berarti jalan, atau batas antara daratan dengan perairan, atau 

negara-negara. Garis juga bisa berarti sungai, jalur perdagangan atau jalur 

pelayaran. Semua ini ternyata tidak sama dengan kenampakan sebenarnya di 

permukaan bumi. Garis juga merupakan simbol dari khatulistiwa dan meridian 

yang sebenarnya tidak ada di permukaan bumi. Kenyataan demikian membawa 

arti kalau seseorang ingin memanfaatkan peta, ia harus dapat membaca dan 

mengartikan bahasa “peta”. 

Seorang siswa mengenal, belajar dan menggunakan peta sebagian 

besar di sekolah, maka sudah sewajarnya apabila guru yang berkepentingan 

dengan peta sebagai media pengajaran berkewajiban memberikan pengetahuan 

dasar perpetaan kepada siswa. Hal ini dengan tujuan supaya siswa mampu 

membaca, menafsirkan serta mengidentifikasikan fenomena-fenomena yang 

terdapat pada peta (Sudiharjo dalam Febriyanto, 2008: 28).    
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Kurang memadainya pemanfaatan peta dalam proses belajar mengajar 

IPS di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Tidak atau kurang tersedianya peta, atlas maupun globe yang relevan. 

b. Banyaknya tugas mengajar . 

c. Sulit mengadakan alat bantu yang dibuat sendiri. 

Dalam kaitannya dengan penyajian materi, guru IPS dalam 

menyajikannya dengan disertai peragaan-peragaan peta, sehingga siswa 

memperoleh gambaran yang jelas. 

Pada dunia pendidikan, peta sangat diperlukan terutama dalam 

kegiatan proses pembelajaran. Peta sangat berperan sebagai alat peraga dalam 

kegiatan mengajar di kelas, terutama untuk topik pelajaran yang berkaitan 

dengan wilayah areal atau ruang (spasial) tertentu. Sebagai alat belajar bagi 

murid dapat diberikan kegiatan menggambar peta, membuat diagram, dan 

memasukan diagram-diagram ke dalam peta.  

 
D. Ketertarikan Siswa Pada Peta 

Aspek psikologis sebagai bagian aspek-aspek metodologi dalam 

pengajaran geografi yang akan dibicarakan adalah aspek ketertarikan siswa 

pada peta. Proses belajar mengajar di kelas tidaklah selalu berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh guru. Guru harus menyadari bahwa selalu akan 

timbul kesulitan-kesulitan belajar pada siswa. Hal ini disebabkan antara lain 

karena siswa tidak mau belajar yang seharusnya mereka pelajari, atau dengan 
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kata lain siswa kurang memiliki motivasi untuk belajar sehingga menghambat 

proses belajar-mengajar.  

Minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap peta akan menimbulkan 

perhatian siswa untuk mengadakan pengamatan dengan seksama terhadap 

simbol-simbol yang ia jumpai pada peta, kemudian timbul kesan, tanggapan, 

pengertian dan pendapat yang jelas tentang sesuatu yang dipelajari. 

Dengan pengajaran IPS yang memanfaatkan media peta sebagai 

media pengajaran diharapkan siswa akan memiliki kemampuan membaca peta, 

menggambarkan peta dan melukiskan kenampakan lingkungannya secara 

akurat. Jadi minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap peta merupakan awal 

yang penting dalam proses belajar mengajar IPS di sekolah. 

Pernyataan yang menyatakan bahwa minat dan rasa ingin tahu siswa 

terhadap peta merupakan awal yang penting dalam proses belajar mengajar IPS 

ini didasarkan pada pendapat-pendapat yang menyatakan sebagai berikut: 

a. Perhatian adalah suatu gejala kejiwaan yang ada hubungannya dengan 

dorongan minat dan rasa tertarik. 

b. Perhatian adalah suatu keadaan, sikap dimana kesadaaran dipusatkan dan 

diarahkan pada suatu obyek tertentu dengan disertai reaksi-reaksi organis 

yang selanjutnya dapat memungkinkan pengamatan secara tajam dan jelas 

terhadap obyek itu (Tim didaktik metodik kurikulum, IKIP Surabaya 

dalam Febriyanto, 2008: 30). 

c. Prosedur belajar dari tingkat yang konkrit menuju ke tingkat yang abstrak 

(Hamalik dalam Febriyanto, 2008:30). 
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E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah alur berdasarkan landasan teori  yang 

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian . Telah dijelaskan pada awal untuk 

mengetahui kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta terlebih 

dahulu kita memberikan pengertian tentang peta kemudian bagaimana siswa 

membaca peta tersebut. Guru memanfaatkan peta dalam pembelajaran kelas 

dan kemudian disimpulkan siswa tertarik atau tidak dengan peta dapat terlihat 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta apakah baik atau buruk. 

Peta dalam pembelajaran di sekolah merupakan media belajar yang 

penting untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman tentang keruangan 

dan tempat. Penjelasan-penjelasan guru yang disertai peragaan dengan peta 

akan dapat memberikan gambaran jelas dan kognisi yang membantu dalam 

kelancaran belajar peserta didik. Tanpa peta pengetahuan orang akan terbatas 

pada apa yang dikelilingnya atau di sekitar tempat yang dikunjunginya. 

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dari penelitian 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta studi di SDN Se-

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dapat diskemakan pada gambar 1 

halaman 23 sebagai berikut: 
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Kerangka berpikir: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian. 
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BAB III 

        METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes yang meliputi 5 SDN. Letak Astronomis 

Kecamatan Paguyangan adalah 108º59’00’’ BT - 109º9’56’’ BT dan 

7º14’23’’LS - 7º21’20’’LS. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2011. 

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD kelas IV SDN di   

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik sampel yaitu “Stratifield Random Sampling” atau sampel berstrata yang 

diambil secara acak. Tujuan dalam pengambilan sampel ini adalah untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam  membaca peta di sekolah 

dasar (SD) yang berbeda berdasarkan akreditasi sekolah tersebut dan tekniknya 
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mengambil beberapa sampel yang sudah masuk dalam strata atau kelompok 

yang lebih homogen. Peneliti mengambil sampel adalah siswa Sekolah Dasar 

(SD) Negeri kelas IV di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas IV dengan 

jumlah sekolahan 5 sekolah. Sampel diperoleh dengan cara: 

1) Di Kecamatan Paguyangan terdapat 50 SD Negeri yang terbagi menjadi 4 

taraf pembeda, yaitu: 2 sekolah dengan akreditasi A, 31 sekolah dengan 

akreditasi B, 2 sekolah dengan akreditasi C, dan 15 sekolah dengan 

Sertifkat tidak keluar. 

2) Setiap sekolah dikelompokkan berdasarkan akreditasi untuk pengambilan 

sampel stratifield atau strata atau tingkatan, kemudian dari strata tersebut 

dirandom atau diacak untuk pengambilan sampel penelitian, dengan cara 

setiap sekolah dikelompokkan berdasarkan akreditasi kemudian dikocok 

dan diundi untuk mewakili sampel penelitian diperoleh 5 SDN untuk 

dijadikan sampel. 

3) Kemudian pengambilan sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas IV 

yang bersekolah di 5 SDN tersebut.  

Tabel 1. Sampel Penelitian di SDN Kecamatan Paguyangan Tahun 2011 
No. Akreditasi Sekolah Siswa 
1. A SDN Paguyangan 02 35 
2. B SDN Kretek 03 

SDN Ragatunjung 01 
35 
45 

3. C SDN Kretek 04 32 
4. Sertifikat Tidak 

Keluar 
SDN Kedungoleng 04 38 

 Jumlah 5 Sekolah 185 Siswa 
 Sumber: Data Hasil Sistem Acak Peneliti, 2011, Lampiran 1. 



26 
 

 
 

C. Variabel Penelitian  

Untuk mengetahui kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta, 

variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa sekolah dasar 

negeri dalam membaca peta di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan 

sub variabel yang merujuk dalam KTSP SD. Sub-variabel dan indikator 

kemampuan siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta sebagai berikut: 

a. Kemampuan Dasar Peta  

1) Menyebutkan judul peta. 

2) Menyebutkan komponen-komponen peta. 

3) Menyebutkan daerah yang ada di peta. 

4) Menyebutkan batas-batas administrasi. 

b. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala 

1) Mengubah skala menjadi skala grafis dan angka. 

2) Menghitung jarak sebenarnya. 

c. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 

1) Cara-cara memperbesar dan memperkecil skala peta. 

2) Memperbesar skala peta. 

3) Memperkecil skala peta. 

d. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta 

e. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana. 
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D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2006: 129) 

dalam penelitian ini sumber datanya adalah kemampuan siswa dalam membaca 

peta. Menurut Pabundu (2005:43-44) berdasarkan sumbernya, data dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara memberikan soal test pada tiap siswa kelas IV SD Negeri di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes dan mengadakan perangkat pembelajarannya. 

Jenis datanya berupa test terbuka dan lembar observasi untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan siswa SDN kelas IV dalam membaca peta. Cara 

pengambilan datanya setiap siswa diberi pertanyaan yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam membaca peta. Sedangkan untuk observasi 

dilakukan oleh peneliti sendiri. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder diperoleh dari 

Dinas Pendidikan dan SD Negeri yang berada di Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. Data yang diperoleh antara lain jumlah sekolah dasar yang 

berada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes berdasarkan akreditasi 

dan jumlah siswa kelas IV setiap SDN.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode tes 

Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang 

benar atau salah (Mardapi, 2008: 67). Dalam penelitian ini menggunakan tes 

bentuk lisan di kelas. Pertanyaan lisan dapat digunakan untuk mengetahui 

taraf peserta didik untuk masalah yang berkaitan dengan kognitif. Pertanyaan 

yang diajukan di kelas harus jelas, dan semua peserta didik harus diberi 

kesempatan yang sama. Dalam melakukan pertanyaan di kelas prinsipnya 

adalah: mengajukan pertanyaan, memberi waktu untuk berpikir, kemudian 

menunjukan peserta untuk menjawab pertanyaan. Baik benar atau salah 

jawaban peserta didik, jawaban tersebut ditawarkan lagi ke kelas untuk 

mengaktifkan kelas (Mardapi, 2008: 71). Metode tes lisan digunakan untuk 

mengumpulkan data utama tentang kemampuan siswa sekolah dasar dalam 

membaca peta  dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu pertanyaan 

terbuka kepada siswa. 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang berhubungan 

dengan penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa daftar 

sekolah SDN, daftar siswa kelas IV, foto-foto yang berkaitan dengan 

penelitian.  
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3. Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data 

tentang sekolah, siswa dan perangkat pembelajaran yang ada di SDN 

Kecamatan Paguyangan Kabupeten Brebes. Observasi ini digunakan dalam 

rangka menjaga akurasi data yang sudah didapat sebelumnya. Pengamatan 

yang dilakukan meliputi proses belajar mengajar siswa saat penggunaan media 

pembelajaran yang berkaitan dengan peta. Observer dalam penelitian ini 

adalah 185 siswa SDN kelas IV dengan jumlah sekolah 5 sekolah SD Negeri. 

 
F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan ± 2 minggu. Dimulai sejak tanggal 20 Januari 

2011 sampai 4 Februari 2011. Pada tanggal 20 Januari peneliti mulai melakukan 

observasi. Sebelum melakukan observasi, pada awalnya proses belajar mengajar 

telah berlangsung satu semester. 

Pelaksanaan materi perpetaan (membaca peta) bertujuan untuk 

memberikan pemahaman tentang cara membaca peta dengan baik. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan pada jam pelajaran.  

Sebelumnya, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi. Selama 

pelaksanaan observasi, peneliti tidak mengalami kendala dalam beradaptasi. Salah 

satu kendala terbesar dalam pelaksaan observasi adalah menjaga agar peneliti 

selalu peka terhadap situasi belajar mengajar di kelas. Kendala lain adalah dalam 

usaha mencatat secara rinci kegiatan belajar mengajar. Kendala-kendala tersebut 

bagi peneliti, tidak lepas dipengaruhi oleh tingkat pengalaman dalam melakukan 

penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif presentatif 

dengan menerapkan rumus presentatif. Karena besarnya nilai yang diperoleh 

merupakan skor ideal yang dicapai apabila semua jawaban benar yaitu 100, 

kemudian hasil tersebut dianalisis dengan mendiskripsikannya. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sekolah dasar kelas IV dalam 

membaca peta. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai teste atau responden dari masing-masing indikator. 

2. Menabulasi skor tes yang diperoleh responden. 

3. Menghitung dengan rumus Deskriptif Presentatif 

                NP = x 100% 

Keterangan: 

NP    = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R      = skor mentah yang di peroleh siswa 

SM    = skor maksimal ideal dari test yang bersangkutan 

100% = bilangan tetap                     ( Purwanto, 2001: 102). 

4. Menentukan Interval 

  

             =  

             = 18 

5. Nilai yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria untuk ditarik 

kesimpulan. 
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Tabel 2. Kriteria Deskriptif Presentatif di SDN Kecamatan Paguyangan 
Tahun 2011 

Interval Kriteria 

100% - 82% Sangat Baik 

81% -  63% Baik 

62% - 44% Sedang 

43% - 25% Kurang 

>24% Sangat Kurang 

 Sumber: Data Penelitian, 2011. 
 
H. Langkah- langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mencari data awal UPTD Kecamatan Paguyangan  Kabupaten Brebes untuk 

mencari data SDN yang berada di Kecamatan Paguyangan Kabupeten Brebes 

berdasarkan akreditasi setiap masing-masing SDN yang berhubungan dalam 

penelitian ini.  

2. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditentukan jumlah sampel 

penelitiannya, yaitu dengan menggunakan teknik “stratifieled random 

sampling”. 

3. Menentukan metode pengambilan data yang akan digunakan kemudian 

menyusun kisi-kisi intrumen penelitian. Dalam pengambilan data, peneliti 

menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. 

4.  Menyusun intrumen penelitian berupa tes berdasarkan kisi- kisi yang ada. 

5. Menganalisis jawaban tiap tes yang diberikan kepada siswa sekolah dasar 

negeri  dengan menggunakan rumus deskriptif persentatif.  

6. Menyusun laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Untuk mengetahui kondisi daerah penelitian maka diberikan gambaran 

mengenai keadaan umum Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Letak 

Astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah yang berdasarkan garis 

lintang dan garis bujur. Letak astronomis Kecamatan Paguyangan Kabupeten 

Brebes berada pada 108º59’00’’ BT - 109º9’56’’ BT dan 7º14’23’’LS - 

7º21’20’’LS. 

Kecamatan Paguyangan mempunyai batas-batas administrasi sebelah 

utara berbatasan dengan Kecamatan Sirampog, sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Banyumas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Banyumas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu dan 

Bantarkawung. 

Berdasarkan letak administrasi, Kecamatan Paguyangan terletak di 

Kabupaten Brebes dan terdiri dari  12 desa, yaitu: Desa Kedungoleng, Desa 

Pagojengan, Desa Winduaji, Desa Kretek, Desa Wanatirta, Desa 

Ragatunjung, Desa Paguyangan, Desa Cilibur, Desa Pakujati, Desa Cipetung, 

Desa Taraban, Desa Pandansari. 

Secara administrasi Kecamatan Paguyangan merupakan bagian dari 

Kabupaten Brebes yang terletak di bagian selatan ibukota  Kabupaten Brebes. 
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Kecamatan Paguyangan merupakan salah satu kecamatan dari tiga kecamatan  

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas. 

2. Kondisi Fisik Daerah Penelitian  

Letak geografis merupakan letak wilayah yang didasarkan pada batas 

fisik suatu tempat. Kecamatan Paguyangan terletak di daerah dataran tinggi 

dengan ketinggian 15 meter diatas permukaan laut, temperatur rata-rata 24 C 

dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun sebanyak 4.034 mm. Luas 

wilayah Kecamatan Paguyangan 104,94 km2 dan berupa perbatasan hutan 

disebelah utara dan timur, pemukiman disebelah selatan dan barat.  

Jarak Kecamatan Paguyangan ke ibukota Kabupaten Brebes adalah 

±84 km, Kemudian jarak dari pusat pemerintahan wilayah Kecamatan 

Paguyangan dengan kelurahan terjauh berjarak ±25 km, rata-rata  ketinggian 

wilayah Kecamatan Paguyangan ±15 m dari atas permukaan laut. Kecamatan 

Paguyangan merupakan bagian dari Kabupaten Brebes yang terletak di bagian 

selatan ibukota Kabupaten Brebes dengan jarak kurang lebih 84 km. 

Kecamatan Paguyangan merupakan daerah berbukit-bukit dan berada di kaki 

Gunung Slamet.   

Luas penggunaan lahan menurut jenisnya Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes terdiri atas lahan sawah sebesar 2.425,36 Ha dan lahan 

bukan sawah sebasar 8.086,64 Ha dan seluruh luas wilayah Kecamatan 

Paguyangan adalah 10.494,00 Ha. 
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Gambar 2. Peta Lokasi SDN Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 
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B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berisi tentang pengungkapan data-data yang diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data 

yang telah ditentukan dan kemudian diolah dengan menggunakan metode-metode 

pengolahan data yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan deskriptif 

presentatif dengan menerapkan rumus presentatif untuk menghitung kemampuan 

siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta  di Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. 

1. Kemampuan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca Peta Di SDN 
Paguyangan 02 (SDN dengan Sertifikat A) 
 

SDN Paguyangan 02 merupakan salah satu sekolah dengan sertifikat A 

yang beralamatkan di Jalan Raya Paguyangan N0.5 Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. Peneliti melakukan penelitian di kelas IV yang berjumlah 

35 siswa (Lampiran 9 Gambar no.6 ), penelitian mengenai kemampuan siswa 

sekolah dasar dalam membaca peta antara lain: 

a. Kemampuan Dasar Peta Siswa Di SDN Paguyangan 02 

Kemampuan dasar peta oleh siswa dimaksudkan untuk 

mengungkapkan sejauh mana tingkat kemampuan siswa sekolah dasar 

kelas IV dalam membaca peta. Indikator dalam kemampuan dasar peta ini 

adalah menyebutkan judul peta, menyebutkan komponen peta, 

menyebutkan daerah-daerah di peta, dan menyebutkan batas-batas 

administratif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini: 
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Tabel 3. Kemampuan Dasar Peta  Siswa Kelas IV Di SDN Paguyangan 02  
Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Menyebutkan judul peta 875 100 Sangat Baik 
2. Menyebutkan komponen peta 705 80,5 Baik 
3. Menyebutkan daerah-daerah di 

peta 
875 100 Sangat Baik 

4. Menyebutkan batas administratif 540 61,7 Sedang 
 Skor rata-rata  85,6 Sangat Baik 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan analisis Tabel 3, skor rata-rata yang diperoleh 

seluruh siswa dalam menjawab pertanyaan tentang kemampuan dasar peta 

adalah 85,6% dengan kategori sangat baik. Hal ini di karenakan bahwa 

siswa SDN Paguyangan 02 dapat menyebut judul peta dengan sangat baik, 

menyebutkan komponen-komponen pada peta dengan baik, menyebutkan 

daerah-daerah yang ada di peta dengan sangat baik dan cukup bisa 

menyebutkan batas administratif Kecamatan Paguyangan. Sehingga 

menunjukan rata-rata siswa SDN kelas IV di SDN Paguyangan 02 sangat 

baik dalam membaca dasar peta.  

Hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat proses 

penelitian lapangan, maka disimpulkan bahwa pada kemampuan dasar peta 

siswa tidak mengalami masalah dan kesulitan yang berarti. Dikarenakan 

materi tentang peta telah siswa dapatkan dalam kelas sebelum penelitian 

ini dilaksanakan, sehingga siswa mampu memahami materi tentang 

kemampuan dasar peta. 
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b. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala Di SDN 
Paguyangan 02 
 

Kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala 

dimaksudkan untuk mengungkapkan sejauh mana kemampuan siswa 

dalam membaca peta. Indikator dari kemampuan siswa dalam menghitung 

jarak dengan skala ini adalah mengubah skala menjadi skala garis dan 

skala angka, menghitung jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4 di bawah ini: 

Tabel 4. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menghitung Jarak dengan 
Skala di SDN Paguyangan 02 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Mengubah skala garis 360 42,5 Kurang 
2. Menghitung jarak 735 42 Kurang 
3. Mengubah skala angka 360 42,5 Kurang 
 Skor rata-rata  41,5 Kurang 

 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan analisis Tabel 4, skor rata-rata yang diperoleh 

seluruh siswa dalam menjawab pertanyaan tentang menghitung jarak 

dengan skala adalah 41,5% dengan kategori kurang. Hal ini di karenakan 

bahwa siswa SDN Paguyangan 02 kurang mampu dalam menjawab 

pertanyaan tentang mengubah skala menjadi skala garis atau angka, 

menghitung jarak dengan skala. Sehingga menunjukan rata-rata siswa 

SDN kelas IV di SDN Paguyangan 02 kurang mampu dalam menghitung 

jarak dengan skala.  

Data tingginya siswa SDN kelas IV yang kurang mampu untuk 

menghitung jarak dengan skala disebabkan karena sebagian besar materi 
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yang diajarkan adalah teori jarang sekali adanya praktek. Hal ini 

disebabkan sebagian besar siswa masih bingung dan ragu untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti, selain itu soal yang berupa perhitungan. 

Siswa sangat sulit langsung bisa menjawab dengan cepat dan benar, harus 

membutuhkan waktu untuk menghitungnya. Dalam penelitian ini peneliti 

menemukan masih banyak siswa yang tidak serius menanggapi pertanyaan 

ini, sehingga pada saat mengerjakan pertanyaan tentang menghitung jarak, 

banyak siswa yang bertanya jawab dengan teman yang lain, ada juga yang 

diam bingung. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas IV di 

SDN Paguyangan 02 kurang mampu menjawab pertanyaan mengenai 

menghitung jarak dengan skala. 

c. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 
Di SDN Paguyangan 02 
 

Kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil skala 

peta bertujuan untuk menggungkap seberapa besar tingkat kemampuan 

siswa kelas IV di SDN Paguyangan 02 dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta. Indikator dalam sub-variabel ini adalah cara-cara 

memperbesar dan memperkecil skala peta, memperbesar skala peta, dan 

memperkecil skala. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 5 di bawah ini: 
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Tabel 5. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Memperbesar dan 
Memperkecil Skala Peta di SDN Paguyangan 02 Tahun 2011 

 
No. Indikator Skor % Kategori 

1. Cara memperbesar dan 
memperkecil skala peta 

370 42,2 Kurang 

2. Memperbesar skala peta 380 43,4 Sedang 
3. Memperkecil skala peta 720 41,1 Kurang 
 Skor rata-rata  42 Kurang 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 5, skor rata-rata yang diperoleh seluruh siswa 

kelas IV di SDN Paguyangan 02 adalah 42% dengan kategori kurang. Hal 

ini dikarenakan banyak siswa yang kurang mampu dalam menjawab 

pertanyaan tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Data presentatif siswa dengan kategori yang kurang mampu dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta disebabkan karena banyak siswa 

yang terjebak persepsi, apabila skala peta diperbesar maka skala tersebut 

lebih besar angkanya. Demikian sebaliknya apabila peta tersebut 

diperkecil skala petanya maka skala tersebut menjadi kecil angkanya. 

Selain itu juga, diakui para guru jarang sekali memberikan praktek 

mengenai memperbesar dan memperkecil peta. Akibatnya banyak siswa 

yang tidak mampu menjawab pertanyaan tentang memperbesar dan 

memperkecil skala peta, guru harus sering memberikan praktek mengenai 

memperbesar dan memperkecil skala peta. Dengan kriteria yang ada dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh siswa kelas IV SDN 
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Paguyangan 02 kurang mampu menjawab pertanyaan tentang 

memperbesar dan memperkecil skala peta.  

d. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta Di SDN Paguyangan 02 

Kemampuan siswa dalam menggunakan peta dimaksudkan untuk 

mengungkapkan seberapa besar tingkat kemampuan siswa dalam 

menggunakan peta. Indikator dalam sub-variabel ini adalah membaca 

persebaran sumber daya alam. Selanjutnya hasil penelitian ini akan 

dimasukkan dalam lima kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, 

dan sangat kurang. 

Indikator membaca persebaran sumber daya alam  ini memiliki 

empat item soal yang bertujuan untuk mengungkap seberapa besar 

kemampuan siswa SDN kelas IV dalam membaca persebaran sumber daya 

alam yang ada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

Data presentatif siswa kelas IV dengan skor rata-rata 70,9% 

kategori baik dalam membaca persebaran sumber daya alam di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes disebabkan adanya gambar peta yang bisa 

menarik perhatian siswa. Gambar peta (merupakan pembelajaran visual) 

lebih menarik bagi siswa SD daripada siswa yang hanya diberi pelajaran 

hafalan yang membosankan. Sehingga banyak siswa kelas IV SDN di 

kecamatan Paguyangan Kabupeten Brebes mampu menjawab pertanyaan 

mengenai penggunaan peta. Dengan kriteria yang ada dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar atau seluruh siswa kelas IV SDN Paguyangan 02 

mampu menjawab pertanyaan tentang kemampuan menggunakan peta.  
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e. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana Di SDN 
Paguyangan 02 
 

Kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana dimaksudkan 

untuk mengungkap seberapa besar tingkat kemampuan siswa kelas IV 

dalam membuat peta sederhana di SDN Paguyangan 02. Indikator dalam 

kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana ini adalah membuat peta 

sederhana. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukan dalam lima 

kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa skor rata-rata seluruh siswa 

kelas IV di SDN Paguyangan 02 dalam membuat peta sederhana adalah 

53,6% kategori sedang. Dalam membuat peta sederhana, instrumen yang 

diajukan peneliti adalah membuat denah sekolah mereka sesuai dengan 

komponen-komponen yang ada di dalam peta minimal empat unsur peta. 

Dalam membuat denah sekolah, kemampuan siswa dalam membuat denah 

sekolah dengan kategori sedang, hal ini disebabkan karena guru pernah 

memberikan penugasan kepada siswa mengenai peta sederhana. Sehingga 

banyak siswa yang cukup mampu membuat peta sederhana tersebut.  

Data nilai presentatif siswa kelas IV di SDN Paguyangan 02 dengan 

kategori sedang atau cukup mampu dalam membuat peta sederhana 

disebabkan karena materi tersebut telah diajarkan sebelumnya. Membuat 

denah sekolah merupakan salah satu materi yang diberikan guru dalam 

pembelajaran di kelas III. Dengan kriteria yang ada secara umum dapat 

disimpulkan bahwa setengah lebih dari jumlah seluruh siswa SDN kelas IV 

yang menjadi objek penelitian mampu membuat peta sederhana dengan 
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komponen-komponen yang ada di peta walaupun gambar yang dibuat belum 

bagus dan rapi. Sehingga siswa sangat antusias mengeluarkan kertas dan 

mengamati sekolah untuk dibuat denah sederhana atau denah sekolah 

berdasarkan komponen-komponen peta supaya peta dapat dibaca oleh 

pembaca. 

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai kemampuan siswa 

sekolah dasar dalam membaca peta di SDN Paguyangan 02, berikut ini akan 

dijelaskan lebih rinci dalam Tabel  6 sebagai berikut: 

Tabel 6. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Paguyangan 02 Tahun 2011 

No. Kategori Interval Siswa 
1. Sangat Baik 100% - 82% 0 

2. Baik 81% -  63% 5 

3. Sedang 62% - 44% 30 

4. Kurang 43% - 25% 0 

5. Sangat Kurang >24% 0 

  Jumlah Total 35 
     Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh 5 siswa dalam ketegori baik dan 30 

siswa dengan kategori sedang. Hasil seluruh penelitian mengenai kemampuan 

siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta di SDN Paguyangan 02 

adalah dalam kemampuan peta siswa diperoleh skor rata-rata 85,6% dengan 

kategori sangat baik, kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala 

skor rata-rata 41,5% dengan kategori kurang, kemampuan siswa sekolah dasar 

dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 42% dengan kategori kurang, 

kemampuan siswa dalam menggunakan peta dengan 70,9% kategori baik, dan 
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kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana 53,6% dengan kategori 

sedang. Kemampuan dalam menghitung jarak dengan skala dan memperbesar 

dan memperkecil skala peta, merupakan soal yang kurang mampu dijawab 

oleh sebagian siswa kelas IV di SDN Paguyangan 02. Sedangkan untuk 

kemampuan dasar peta siswa merupakan skor yang paling baik diantara lima 

sub variabel tersebut. 
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Gambar 3. Grafik Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membaca Peta Di 
SDN Paguyangan 02. 

 
2. Kemampuan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca Peta Di SDN Kretek 

03 (SDN dengan Sertifikat B) 
 

SDN Kretek 03 merupakan salah satu sekolah dengan sertifikat B yang 

beralamatkan di Dk. Duren Desa Kretek Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes. Peneliti melakukan penelitian di kelas IV yang berjumlah 35 siswa 

(Lampiran 9 Gambar no.7), penelitian mengenai kemampuan siswa sekolah 

dasar dalam membaca peta antara lain: 
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a. Kemampuan Dasar Peta Siswa Di SDN Kretek 03 

Kemampuan dasar peta dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana 

tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa kelas IV di SDN Kretek 03. 

Indikator dalam sub-variabel ini antara lain menyebutkan judul peta, 

menyebutkan komponen-komponen peta, menyebutkan daerah-daerah di 

peta dan menyebutkan batas administratif peta. Lebih jelasnya lihat Tabel 

7 di bawah ini: 

Tabel 7. Kemampuan Dasar Peta Siswa Kelas IV Di SDN Kretek 03 
Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Menyebutkan judul peta 875 100 Sangat Baik 
2. Menyebutkan komponen 

peta 
660 75,4 Baik 

3. Menyebutkan daerah-
daerah di peta 

875 100 Sangat Baik 

4. Menyebutkan batas 
administratif 

535 61,1 Sedang 

 Skor rata-rata  84,1 Sangat Baik 
Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

 
Berdasarkan analisis Tabel 7, untuk menyebutkan judul peta di 

peroleh skor 100% atau siswa dapat menyebutkan judul peta dengan 

sangat baik, meyebutkan komponen peta 75,4% atau siswa dapat 

menyebutkan komponen peta dengan baik, meyebutkan daerah peta 

dengan skor 100% atau sangat baik dan 61,1% skor yang diperoleh siswa 

dalam menyebutkan batas administratif. Skor rata-rata yang diperoleh 

seluruh siswa dalam menjawab pertanyaan tentang kemampuan dasar peta 

adalah 84,1% dengan kategori sangat baik. Sehingga menunjukan rata-rata 

siswa kelas IV di SDN Kretek 03 sangat baik dalam membaca dasar peta.  
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Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat proses 

penelitian lapangan, maka disimpulkan bahwa pada kemampuan dasar peta 

siswa tidak mengalami masalah dan kesulitan yang berarti. Dikarenakan 

materi tentang peta telah siswa dapatkan dalam kelas sebelum penelitian 

ini dilaksanakan. Sehingga siswa mampu memahami materi tentang 

kemampuan dasar peta.  

b. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala Di SDN 
Kretek 03 
 

Indikator dari kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan 

skala ini adalah mengubah skala menjadi skala garis dan skala angka, 

menghitung jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 8 di bawah ini: 

Tabel 8. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menghitung Jarak dengan 
Skala Di SDN Kretek 03 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Mengubah skala garis 350 40 Kurang 
2. Menghitung jarak 700 40 Kurang 
3. Mengubah skala angka 350 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 Kurang  

 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan analisis Tabel 8, skor rata-rata yang diperoleh seluruh 

siswa dalam menjawab pertanyaan tentang menghitung jarak dengan skala 

adalah 40% dengan kategori kurang. Hal ini di karenakan bahwa siswa 

SDN Kretek 03 kurang mampu dalam menjawab pertanyaan tentang 

mengubah skala menjadi skala garis atau angka, menghitung jarak dengan 

skala. Sehingga menunjukan rata-rata siswa kelas IV di SDN Kretek 03  

kurang mampu dalam menghitung jarak dengan skala.  
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Hasil nilai presentatif siswa SDN kelas IV di SDN Kretek 03 yang 

kurang mampu untuk menghitung jarak dengan skala disebabkan karena 

sebagian besar materi yang diajarkan adalah teori jarang sekali adanya 

praktek. Dalam penelitian ini peneliti menemukan masih banyak siswa 

yang tidak serius menanggapi pertanyaan ini, sehingga pada saat 

mengerjakan pertanyaan tentang menghitung jarak, banyak siswa yang 

bertanya jawab dengan teman yang lain, ada juga yang diam bingung. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas IV di SDN Kretek 

03 kurang mampu menjawab pertanyaan mengenai menghitung jarak 

dengan skala. 

c. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 
Di SDN Kretek 03 
 

Tujuan dari kemampuan siswa dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta adalah untuk menggungkap seberapa besar tingkat 

kemampuan siswa kelas IV di SDN Kretek 03 dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta. Indikator dalam sub-variabel ini adalah cara-cara 

memperbesar dan memperkecil skala peta, memperbesar skala peta, dan 

memperkecil skala. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 9 di bawah ini: 

Tabel 9. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Memperbesar dan 
Memperkecil Skala Peta Di SDN Kretek 03 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 

1. Cara memperbesar dan 
memperkecil skala peta 

505 57,7 Sedang 

2. Memperbesar skala peta 440 50,3 Sedang 
3. Memperkecil skala peta 725 41,4 Kurang 
 Skor rata-rata  47,7 Sedang  

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 
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Berdasarkan Tabel 9, skor rata-rata yang diperoleh seluruh siswa 

kelas IV di SDN Kretek 03 adalah 47,7% dengan kategori sedang. Hal ini 

dikarenakan banyak siswa yang cukup mampu dalam menjawab 

pertanyaan tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Data presentatif siswa dengan kategori yang cukup dan kurang 

mampu dalam memperbesar dan memperkecil skala peta disebabkan 

karena masih ada siswa yang terjebak persepsi, apabila skala peta 

diperbesar maka skala tersebut lebih besar angkanya. Demikian sebaliknya 

apabila peta tersebut diperkecil skala petanya maka skala tersebut menjadi 

kecil angkanya. Namun ada juga siswa yang cukup mampu menjawab 

pertanyaan tentang memperbesar skala peta, hanya saja satuanya jaraknya 

saja yang salah. Selain itu juga, diakui para guru jarang sekali memberikan 

praktek mengenai memperbesar dan memeperkecil peta. Akibatnya 

banyak siswa yang masih kurang mampu menjawab pertanyaan tentang 

memperbesar dan memperkecil skala peta, guru harus sering memberikan 

praktek mengenai memperbesar dan memperkecil skala peta. Dengan 

kriteria yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh 

siswa kelas IV SDN Kretek 03 cukup mampu menjawab pertanyaan 

tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. Namun guru harus 

sesering mungkin memberikan penugasan dan prektek.  

d. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta Di SDN Kretek 03 

Sub-variabel tentang kemampuan siswa dalam menggunakan peta 

dimaksudkan untuk mengungkapkan seberapa besar tingkat kemampuan 



48 
 

 
 

siswa dalam menggunakan peta. Menggunakan peta dalam indikator ini 

hanya sebatas membaca peta bukan interpretasi dan analisis peta. Indikator 

dalam sub-variabel ini adalah membaca persebaran sumber daya alam. 

Selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukkan dalam lima kategori 

yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. 

Indikator membaca persebaran sumber daya alam  ini memiliki 

empat item soal yang bertujuan untuk mengungkap seberapa besar 

kemampuan siswa SDN kelas IV dalam membaca persebaran sumber daya 

alam yang ada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

Data presentatif siswa kelas IV dengan skor rata-rata 81,6% 

kategori baik dalam membaca persebaran sumber daya alam di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes disebabkan adanya gambar peta yang bisa 

menarik perhatian siswa. Gambar peta (merupakan pembelajaran visual) 

lebih menarik bagi siswa SD daripada siswa yang hanya diberi pelajaran 

hafalan yang membosankan. Sehingga banyak siswa kelas IV SDN di 

kecamatan Paguyangan Kabupeten Brebes mampu menjawab pertanyaan 

mengenai penggunaan peta. Dengan kriteria yang ada dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar atau seluruh siswa kelas IV SDN Kretek 03 mampu 

menjawab pertanyaan tentang kemampuan menggunakan peta.  

e. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana Di SDN Kretek 
03 

Sub-variabel tentang kemampuan siswa dalam membuat peta 

sederhana dimaksudkan untuk mengungkap seberapa besar tingkat 

kemampuan siswa kelas IV dalam membuat peta sederhana di SDN Kretek 
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03. Indikator dalam sub-variabel ini adalah membuat peta sederhana. 

Selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukan dalam lima kategori yaitu 

sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. 

Hasil penelitian tentang kemampuan siswa dalam membuat peta 

sederhana, bahwa skor rata-rata seluruh siswa kelas IV di SDN Kretek 03 

dalam membuat peta sederhana adalah 57,1% kategori sedang. Dalam 

membuat peta sederhana, instrumen yang diajukan peneliti adalah membuat 

denah sekolah sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam peta 

minimal empat unsur peta. Dalam membuat denah sekolah, kemampuan 

siswa dalam membuat denah sekolah dengan kategori sedang, hal ini 

disebabkan karena guru pernah memberikan penugasan kepada siswa 

mengenai peta sederhana. Sehingga banyak siswa yang mampu membuat peta 

sederhana tersebut.  

Hasil presentatif siswa kelas IV di SDN Kretek 03 dengan kategori 

sedang atau cukup mampu dalam membuat peta sederhana disebabkan karena 

materi tersebut telah diajarkan sebelumnya. Membuat denah sekolah 

merupakan salah satu materi yang diberikan guru dalam pembelajaran di 

kelas III. Dengan kriteria yang ada secara umum dapat disimpulkan bahwa 

setengah lebih dari jumlah seluruh siswa SDN kelas IV yang menjadi objek 

penelitian mampu membuat peta sederhana dengan komponen-komponen 

yang ada di peta walaupun gambar yang dibuat belum bagus dan rapi. 

Sehingga siswa sangat antusias mengeluarkan kertas dan mengamati sekolah 
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untuk dibuat denah sederhana atau denah sekolah berdasarkan komponen-

komponen peta supaya peta dapat dibaca oleh pembaca. 

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai kemampuan siswa kelas IV 

dalam membaca peta di SDN Kretek 03, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci 

dalam Tabel 10 di bawah ini: 

Tabel 10. Kemampuan Siswa SD Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Kretek 03 Tahun 2011 

No. Kategori Interval Siswa 
1. Sangat Baik 100% - 82% 0 

2. Baik 81% -  63% 25 

3. Sedang 62% - 44% 15 

4. Kurang 43% - 25% 0 

5. Sangat Kurang >24% 0 

  Jumlah Total 35 
     Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh 25 siswa dalam ketegori baik dan 15 

siswa dengan kategori sedang. Hasil seluruh penelitian mengenai kemampuan 

siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta di SDN Kretek 03 adalah 

dalam kemampuan dasar peta siswa diperoleh skor rata-rata 84,1% dengan 

kategori sangat baik, kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala 

skor rata-rata 40% dengan kategori kurang, kemampuan siswa sekolah dasar 

dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 47,7% dengan kategori 

kurang, kemampuan siswa dalam menggunakan peta dengan 81,6% kategori 

baik, dan kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana 57,1% dengan 

kategori sedang. Kemampuan dalam menghitung jarak dengan skala 

merupakan soal yang kurang mampu dijawab oleh sebagian siswa kelas IV di 
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SDN Kretek 03. Sedangkan untuk kemampuan dasar peta siswa merupakan 

skor yang paling baik diantara lima sub variabel tersebut. 
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Gambar 4. Grafik Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membaca Peta di SDN 
Kretek 03 Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

3. Kemampuan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca Peta Di SDN 
Ragatunjung 01 (SDN dengan Sertifikat B) 
 

SDN Ragatunjung 01 merupakan salah satu sekolah dengan sertifikat B 

yang beralamatkan di Jln. Pesawahan Desa Ragatunjung Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes. Peneliti melakukan penelitian di kelas IV 

yang berjumlah 45 siswa (Lampiran 9 Gambar no.8), penelitian mengenai 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta antara lain: 

a. Kemampuan Dasar Peta Siswa Di SDN Ragatunjung 01 

Sub-variabel ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta. Kemampuan 
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dasar peta siswa terdiri dari empat indikator yaitu menyebutkan judul peta, 

menyebutkan komponen-komponen peta, menyebutkan daerah-daerah yang 

ada pada peta dan menyebutkan batas-batas administratif dari peta. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini: 

Tabel 11. Kemampuan Dasar Peta Siswa Kelas IV Di SDN Ragatunjung 
01 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Menyebutkan judul peta 1125 100 Sangat Baik 
2. Menyebutkan komponen peta 810 72 Baik 
3. Menyebutkan daerah-daerah di 

peta 
900 80 Baik 

4. Menyebutkan batas 
administratif 

730 64,8 Baik 

 Skor rata-rata  79,2 Baik 
Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

 
Berdasarkan analisis Tabel 11, skor rata-rata yang diperoleh seluruh 

siswa dalam menjawab pertanyaan tentang kemampuan dasar peta adalah 

79,2% dengan kategori baik. Hal ini di karenakan bahwa siswa SDN 

Ragatunjung 01 mampu menyebut judul peta dengan sangat baik, 

menyebutkan komponen-komponen pada peta dengan baik, menyebutkan 

daerah-daerah yang ada di peta dengan baik dan menyebutkan batas 

administratif Kecamatan Paguyangan dengan baik. Sehingga menunjukan 

rata-rata siswa kelas IV di SDN Ragatunjung 01 baik dalam membaca 

dasar peta.  

Hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat proses penelitian 

lapangan, maka disimpulkan bahwa pada kemampuan dasar peta siswa 

tidak mengalami masalah dan kesulitan yang berarti. Dikarenakan materi 
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tentang peta telah siswa dapatkan dalam kelas sebelum penelitian ini 

dilaksanakan. Sehingga siswa mampu memahami materi tentang 

kemampuan dasar peta. 

b. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala Di SDN 
Ragatunjung 01 
 

Kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala bertujuan 

untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam 

membaca peta. Indikator dari sub-variabel ini adalah mengubah skala 

menjadi skala garis dan skala angka, menghitung jarak sebenarnya. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 12. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menghitung Jarak dengan 
Skala Di SDN Ragatunjung 01 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Mengubah skala garis 450 40 Kurang 
2. Menghitung jarak 760 40 Kurang 
3. Mengubah skala angka 450 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 Kurang  

 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan analisis Tabel 12, skor rata-rata yang diperoleh seluruh 

siswa dalam menjawab pertanyaan tentang menghitung jarak dengan skala 

adalah 40% dengan kategori kurang. Hal ini di karenakan bahwa siswa 

SDN Ragatunjung 01 kurang mampu dalam menjawab pertanyaan tentang 

mengubah skala menjadi skala garis atau angka, menghitung jarak dengan 

skala. Sehingga menunjukan rata-rata siswa kelas IV di SDN Ragatunjung 

01  kurang mampu dalam menghitung jarak dengan skala.  
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Tingginya data mengenai siswa kelas IV SDN Ragatunjung 01 yang 

kurang mampu untuk menghitung jarak dengan skala disebabkan karena 

sebagian besar materi yang diajarkan adalah teori jarang sekali adanya 

praktek. Hal ini terlihat sebagian besar siswa masih bingung dan ragu 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, selain itu soal yang 

berupa perhitungan. Siswa sangat sulit langsung bisa menjawab dengan 

cepat dan benar, harus membutuhkan waktu untuk menghitungnya, masih 

banyak siswa yang tidak serius menanggapi pertanyaan ini, sehingga pada 

saat mengerjakan pertanyaan tentang menghitung jarak, banyak siswa 

yang bertanya jawab dengan teman yang lain, ada juga yang diam 

bingung. Selain itu juga jumlah siswa yang terlalu banyak di kelas 

sehingga pembelajaran tidak kondusif. Dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa kelas IV di SDN Ragatunjung 01 kurang mampu menjawab 

pertanyaan mengenai menghitung jarak dengan skala. 

c. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 
Di SDN Ragatunjung 01 
 

Indikator kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil 

skala peta adalah cara-cara memperbesar dan memperkecil skala peta, 

memperbesar skala peta, dan memperkecil skala. Tujuan dari sub-variabel 

ini adalah mengukur sejauh mana tingkat kemampuan siswa kelaa IV di 

SDN Ragatunjung 01 dalam memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 13 di bawah ini: 
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Tabel 13. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Memperbesar dan 
Memperkecil Skala Peta Di SDN Ragatunjung 01Tahun 2011 

 
No. Indikator Skor % Kategori 

1. Cara memperbesar dan 
memperkecil skala peta 

450 40 Kurang 

2. Memperbesar skala peta 450 40 Kurang 
3. Memperkecil skala peta 760 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 kurang 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 13, skor rata-rata yang diperoleh seluruh siswa 

kelas IV di SDN Ragatunjung 01 adalah 40% dengan kategori kurang. Hal 

ini dikarenakan banyak siswa yang kurang mampu dalam menjawab 

pertanyaan tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Hasil presentatif siswa dengan kategori yang kurang mampu dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta disebabkan karena masih ada 

siswa yang terjebak persepsi, apabila skala peta diperbesar maka skala 

tersebut lebih besar angkanya. Demikian sebaliknya apabila peta tersebut 

Selain itu juga, diakui para guru jarang sekali memberikan praktek 

mengenai memperbesar dan memeperkecil peta. Akibatnya banyak siswa 

yang masih kurang mampu menjawab pertanyaan tentang memperbesar 

dan memperkecil skala peta, guru harus sering memberikan praktek 

mengenai memperbesar dan memperkecil skala peta. Dengan kriteria yang 

ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh siswa kelas IV 

SDN Ragatunjung 01 kuranng mampu dalam menjawab pertanyaan 

tentang memperbesar dan memperkecil skala peta.  
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d. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta Di SDN Ragatunjung 
01 

Kemampuan siswa dalam menggunakan peta dimaksudkan untuk 

mengungkapkan seberapa besar kemampuan siswa dalam menggunakan 

peta, menggunakan peta dalam hal ini adalah membaca peta, bukan 

interpretasi dan analisis peta. Indikator dalam sub-variabel ini adalah 

membaca persebaran sumber daya alam. Selanjutnya hasil penelitian ini 

akan dimasukkan dalam lima kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, 

kurang, dan sangat kurang. 

Indikator membaca persebaran sumber daya alam  ini memiliki 

empat item soal yang bertujuan untuk mengungkap seberapa besar 

kemampuan siswa SDN kelas IV dalam membaca persebaran sumber daya 

alam yang ada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

Hasil presentatif siswa kelas IV di SDN Ragatunjung 01 dengan 

skor rata-rata 78,5% kategori baik dalam membaca persebaran sumber 

daya alam di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes disebabkan 

adanya gambar peta yang bisa menarik perhatian siswa. Gambar peta 

(merupakan pembelajaran visual) lebih menarik bagi siswa SD daripada 

siswa yang hanya diberi pelajaran hafalan yang membosankan. Sehingga 

banyak siswa kelas IV SDN Ragatunjung 01 di kecamatan Paguyangan 

Kabupeten Brebes mampu menjawab pertanyaan mengenai penggunaan 

peta. Dengan kriteria yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

atau seluruh siswa kelas IV SDN Ragatunjung 01 mampu menjawab 

pertanyaan tentang kemampuan menggunakan peta.  
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e. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana Di SDN 
Ragatunjung 01 

Sub-variabel tentang kemampuan siswa dalam membuat peta 

sederhana dimaksudkan untuk mengungkap seberapa besar tingkat 

kemampuan siswa kelas IV dalam membuat peta sederhana di SDN 

Ragatunjung 01. Indikator dalam sub-variabel ini adalah membuat peta 

sederhana. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukan dalam lima 

kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. 

Hasil presentatif penelitian, bahwa skor rata-rata seluruh siswa kelas 

IV di SDN Ragatunjung 01 dalam membuat peta sederhana adalah 56,7% 

kategori sedang. Dalam membuat peta sederhana, instrumen yang diajukan 

peneliti adalah membuat denah sekolah mereka sesuai dengan komponen-

komponen yang ada di dalam peta minimal empat unsur peta. Dalam 

membuat denah sekolah, kemampuan siswa dalam membuat denah 

sekolah dengan kategori sedang, hal ini disebabkan karena guru pernah 

memberikan penugasan kepada siswa mengenai peta sederhana. Sehingga 

banyak siswa yang mampu membuat peta sederhana tersebut.  

Nilai presentatif siswa kelas IV di SDN Ragatunjung 01  dengan 

kategori sedang atau cukup mampu dalam membuat peta sederhana 

disebabkan karena materi tersebut telah diajarkan sebelumnya. Dengan 

kriteria yang ada secara umum dapat disimpulkan bahwa setengah lebih 

dari jumlah seluruh siswa SDN kelas IV yang menjadi objek penelitian 

mampu membuat peta sederhana dengan komponen-komponen yang ada 

di peta walaupun gambar yang dibuat belum bagus dan rapi. Sehingga 
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siswa sangat antusias mengeluarkan kertas dan mengamati sekolah untuk 

dibuat denah sederhana atau denah sekolah berdasarkan komponen-

komponen peta supaya peta dapat dibaca oleh pembaca. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai kemampuan siswa kelas IV dalam 

membaca peta di SDN Ragatunjung 01, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci 

dalam Tabel 14 di bawah ini: 

Tabel 14. Kemampuan Siswa SD Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Ragatunjung 01 Tahun 2011 

No. Kategori Interval Siswa 
1. Sangat Baik 100% - 82% 0 

2. Baik 81% -  63% 9 

3. Sedang 62% - 44% 36 

4. Kurang 43% - 25% 0 

5. Sangat Kurang >24% 0 

  Jumlah Total 45 
     Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 14, diperoleh 9 siswa dalam ketegori baik dan 36 

siswa dengan kategori sedang. Hasil seluruh penelitian mengenai kemampuan 

siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta di SDN Ragatunjung 01 

adalah dalam kemampuan dasar peta siswa diperoleh skor rata-rata 79,2% 

dengan kategori baik, kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan 

skala skor rata-rata 40% dengan kategori kurang, kemampuan siswa sekolah 

dasar dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 40% dengan kategori 

kurang, kemampuan siswa dalam menggunakan peta dengan 78,5% kategori 

baik, dan kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana 56,7% dengan 

kategori sedang. Kemampuan dalam menghitung jarak dengan skala dan 
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memperbesar dan memperkecil skala peta merupakan soal yang kurang 

mampu dijawab oleh sebagian siswa kelas IV di SDN Ragatunjung 01. 

Sedangkan untuk kemampuan dasar peta siswa merupakan skor yang paling 

baik diantara lima sub variabel tersebut.  

Peneliti menemukan dalam penelitianya sebagian besar siswa SDN 

yang diteliti mengalami kesulitan dan kurang mampu dalam menjawab soal 

tentang menghitung jarak dengan skala dan soal mengenai memperbesar dan 

memperkecil skala peta. Banyak diakui oleh sebagian besar guru SD memang 

benar dalam menghitung jarak dengan skala dan memperbesar dan 

memperkecil siswa masih sangat sulit, hal ini dikarenakan kurang adanya 

praktek dan jam pelajaran yang kurang padahal materi IPS SD cukup banyak. 
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Ragatunjung 01. 
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4. Kemampuan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca Peta Di SDN Kretek 
04 (SDN dengan Sertifikat C) 
 

SDN Kretek 04 merupakan salah satu sekolah dengan sertifikat C yang 

beralamatkan di Dk. Warga Mulya Desa Kretek Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes. Peneliti melakukan penelitian di kelas IV yang berjumlah 

32 siswa (Lampiran 9 Gambar no.9), penelitian mengenai kemampuan siswa 

sekolah dasar dalam membaca peta antara lain: 

a. Kemampuan Dasar Peta Siswa Di SDN Kretek 04 

Mengukur tingkat kemampuan dasar peta siswa kelas IV di SDN 

Kretek 04 dapat diukur dengan empat indikator antara lain menyebutkan 

judul peta, komponen peta, daerah di peta dan batas-batas administrasi dari 

peta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini: 

Tabel 15. Kemampuan Dasar Peta Siswa Kelas IV Di SDN Kretek 04 
Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Menyebutkan judul peta 100 100 Sangat Baik 
2. Menyebutkan komponen peta 520 65 Baik 
3. Menyebutkan daerah-daerah di 

peta 
645 80,6 Baik 

4. Menyebutkan batas 
administratif 

505 63,1 Baik 

 Skor rata-rata  77,2 Baik 
 
Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

 
Berdasarkan analisis Tabel 15, skor yang diperoleh siswa dalam 

menyebutkan judul peta 100% atau semua siswa dapat menyebutkan judul 

peta dengan sangat baik, menyebutkan komponen peta diperoleh skor 65% 

dengan kategori baik, menyebutkan daerah-daerah yang ada di peta 
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dengan skor 80,6% dengan kategori baik dan menyebutkan batas 

administrasi peta dengan skor 63,1% dengan kategori baik. Skor rata-rata 

yang diperoleh seluruh siswa dalam menjawab pertanyaan tentang 

kemampuan dasar peta adalah 77,2% dengan kategori baik. Sehingga 

menunjukan rata-rata siswa kelas IV di SDN Kretek 04  baik dalam 

membaca dasar peta.  

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat proses 

penelitian lapangan, maka disimpulkan bahwa pada kemampuan dasar peta 

siswa tidak mengalami masalah dan kesulitan yang berarti. Dikarenakan 

materi tentang peta telah siswa dapatkan dalam kelas sebelum penelitian 

ini dilaksanakan. Sehingga siswa mampu memahami materi tentang 

kemampuan dasar peta. 

b. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menghitung Jarak dengan Skala 
Di SDN Kretek 04 
 

Indikator dari kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan 

skala adalah mengubah skala menjadi skala garis dan skala angka, 

menghitung jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 16. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menghitung Jarak dengan 
Skala di SDN Kretek 04 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Mengubah skala garis 320 40 Kurang 
2. Menghitung jarak 640 40 Kurang 
3. Mengubah skala angka 320 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 Kurang  

 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 
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Berdasarkan analisis Tabel 16, skor rata-rata yang diperoleh seluruh 

siswa dalam menjawab pertanyaan tentang menghitung jarak dengan skala 

adalah 40% dengan kategori kurang. Hal ini di karenakan bahwa siswa 

SDN Kretek 04 kurang mampu dalam menjawab pertanyaan tentang 

mengubah skala menjadi skala garis atau angka, menghitung jarak dengan 

skala. Sehingga menunjukan rata-rata siswa kelas IV di SDN Kretek 04  

kurang mampu dalam menghitung jarak dengan skala.  

Rendahnya nilai presentasi yang diperoleh siswa kelas IV di SDN 

Kretek 04 dalam menghitung jarak dengan skala disebabkan karena 

sebagian besar materi yang diajarkan adalah teori jarang sekali adanya 

praktek. Hal ini terlihat sebagian besar siswa masih bingung dan ragu 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, selain itu soal yang 

berupa perhitungan. Siswa sangat sulit langsung bisa menjawab dengan 

cepat dan benar, harus membutuhkan waktu untuk menghitungnya. Dalam 

penelitian ini peneliti menemukan masih banyak siswa yang tidak serius 

menanggapi pertanyaan ini, sehingga pada saat mengerjakan pertanyaan 

tentang menghitung jarak, banyak siswa yang bertanya jawab dengan 

teman yang lain, ada juga yang diam bingung. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa kelas IV di SDN Kretek 04 kurang mampu 

menjawab pertanyaan mengenai menghitung jarak dengan skala. 

c. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Memperbesar dan Memperkecil 
Skala Peta Di SDN Kretek 04 
 

Kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 

bertujuan untuk menggungkap seberapa besar tingkat kemampuan siswa 
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kelas IV di SDN Kretek 04 dalam memperbesar dan memperkecil skala 

peta. Indikator dalam sub-variabel ini adalah cara-cara memperbesar dan 

memperkecil skala peta, memperbesar skala peta, dan memperkecil skala. 

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 17 di bawah ini: 

Tabel 17. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Memperbesar dan 
Memperkecil Skala Peta Di SDN Kretek 04 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 

1. Cara memperbesar dan 
memperkecil skala peta 

320 40 Kurang  

2. Memperbesar skala peta 640 40 Kurang 
3. Memperkecil skala peta 320 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 Kurang 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 17, skor rata-rata yang diperoleh seluruh siswa 

kelas IV di SDN Kretek 04 adalah 40% dengan kategori kurang. Hal ini 

dikarenakan banyak siswa kurang mampu dalam menjawab pertanyaan 

tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. Disebabkan karena 

masih ada siswa yang terjebak persepsi, apabila skala peta diperbesar 

maka skala tersebut lebih besar angkanya. Demikian sebaliknya apabila 

peta tersebut diperkecil skala petanya maka skala tersebut menjadi kecil 

angkanya. Selain itu juga, diakui para guru jarang sekali memberikan 

praktek mengenai memperbesar dan memeperkecil peta. Akibatnya 

banyak siswa yang masih kurang mampu menjawab pertanyaan tentang 

memperbesar dan memperkecil skala peta, guru harus sering memberikan 

praktek mengenai memperbesar dan memperkecil skala peta. Dengan 

kriteria yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh 
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siswa kelas IV SDN Kretek 04 kurang mampu menjawab pertanyaan 

tentang memperbesar dan memperkecil skala peta.  

d. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menggunakan Peta Di SDN 
Kretek 04 
 

Indikator dalam kemampuan dalam menggunakan peta adalah 

membaca persebaran sumber daya alam. Mengunakan peta yang dimaksud 

dalam sub-variabel ini adalah hanya membaca peta bukan interpretasi dan 

analisis peta. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukkan dalam lima 

kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Dalam 

indikator membaca persebaran sumber daya alam  ini memiliki empat item 

soal yang bertujuan untuk mengungkap seberapa besar kemampuan siswa 

SDN kelas IV dalam membaca persebaran sumber daya alam yang ada di 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

Skor rata-rata yang diperoleh siswa kelas IV di SDN Kretek 04 

adalah 81,6% kategori baik dalam membaca persebaran sumber daya alam 

di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes disebabkan adanya gambar 

peta yang bisa menarik perhatian siswa. Gambar peta (merupakan 

pembelajaran visual) lebih menarik bagi siswa SD daripada siswa yang 

hanya diberi pelajaran hafalan yang membosankan. Sehingga banyak 

siswa kelas IV SDN di kecamatan Paguyangan Kabupeten Brebes mampu 

menjawab pertanyaan mengenai penggunaan peta. Dalam penelitian ini 

peneliti melihat siswa begitu antusias dan senang dalam menegerjakan 

tentang membaca peta, hal ini terlihat ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan kembali banyak siswa yang mengacungkan jari. Dengan 
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kriteria yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh 

siswa kelas IV SDN Kretek 04 mampu menjawab pertanyaan tentang 

kemampuan menggunakan peta.  

e. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membuat Peta Sederhana Di SDN 
Kretek 04 
 

Kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana bertujuan untuk 

mengungkap seberapa besar tingkat kemampuan siswa kelas IV dalam 

membuat peta sederhana di SDN Kretek 04. Indikator dalam sub-variabel 

ini adalah membuat peta sederhana. Selanjutnya hasil penelitian ini akan 

dimasukan dalam lima kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, 

dan sangat kurang. 

Membuat peta sederhana, instrumen yang diajukan peneliti adalah 

membuat denah sekolah mereka sesuai dengan komponen-komponen yang 

ada di dalam peta minimal empat unsur peta. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa skor rata-rata seluruh siswa 

kelas IV di SDN Kretek 03 dalam membuat peta sederhana adalah 53,9% 

kategori sedang. Dalam membuat denah sekolah, kemampuan siswa dalam 

membuat denah sekolah dengan kategori sedang, hal ini disebabkan karena 

guru pernah memberikan penugasan kepada siswa mengenai peta 

sederhana. Sehingga banyak siswa yang mampu membuat peta sederhana 

tersebut. Membuat denah sekolah merupakan salah satu materi yang 

diberikan guru dalam pembelajaran di kelas III. Dengan kriteria yang ada 

secara umum dapat disimpulkan bahwa setengah lebih dari jumlah seluruh 
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siswa SDN kelas IV yang menjadi objek penelitian mampu membuat peta 

sederhana dengan komponen-komponen yang ada di peta walaupun 

gambar yang dibuat belum bagus dan rapi. Sehingga siswa sangat antusias 

mengeluarkan kertas dan mengamati sekolah untuk dibuat denah 

sederhana atau denah sekolah berdasarkan komponen-komponen peta 

supaya peta dapat dibaca oleh pembaca. 

Hasil analisis di atas mengenai kemampuan siswa kelas IV dalam 

membaca peta di SDN Kretek 04, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci dalam 

Tabel 18 di bawah ini: 

Tabel 18. Kemampuan Siswa SD Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Kretek 04 Tahun 2011 

No. Kategori Interval Siswa 
1. Sangat Baik 100% - 82% 0 

2. Baik 81% -  63% 19 

3. Sedang 62% - 44% 13 

4. Kurang 43% - 25% 0 

5. Sangat Kurang >24% 0 

  Jumlah Total 32 
     Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 18, diperoleh 19 siswa dalam ketegori baik dan 13 

siswa dengan kategori sedang. Hasil seluruh penelitian mengenai kemampuan 

siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta di SDN Paguyangan 02 

adalah dalam kemampuan peta siswa diperoleh skor rata-rata 77,2% dengan 

kategori baik, kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala skor 

rata-rata 40% dengan kategori kurang, kemampuan siswa sekolah dasar dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta 40% dengan kategori kurang, 
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kemampuan siswa dalam menggunakan peta dengan 81,6% kategori baik, dan 

kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana 53,9% dengan kategori 

sedang. Kemampuan dalam menghitung jarak dengan skala dan memperbesar 

dan memperkecil skala peta merupakan soal yang kurang mampu dijawab oleh 

sebagian siswa kelas IV di SDN Kretek 04. Sedangkan untuk kemampuan 

dasar peta siswa merupakan skor yang baik diantara lima sub variabel 

tersebut. 
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Gambar 6. Grafik Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Kretek 04. 
 
5. Kemampuan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca Peta di SDN 

Kedungoleng 04 (SDN dengan Sertifikat Tidak Keluar) 
 

SDN Kedungoleng 04 merupakan salah satu sekolah dengan sertifikat 

tidak keluar yang beralamatkan di Jln. Pembitingan Desa Kedungoleng 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Peneliti melakukan penelitian di 
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kelas IV yang berjumlah 48 siswa (Lampiran 9 Gambar no.10), penelitian 

mengenai kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta antara lain: 

a. Kemampuan Dasar Peta Siswa Di SDN Kedungoleng 04 

Tujuan  dari kemampuan dasar peta yang dikerjakan oleh siswa 

adalah untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kemampuan siswa 

sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 19 di bawah ini: 

Tabel 19. Kemampuan Dasar Peta Siswa Kelas IV Di SDN Kedungoleng 
04 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Menyebutkan judul peta 950 100 Sangat baik 
2. Menyebutkan 

komponen peta 
705 78,3 Baik 

3. Menyebutkan daerah-
daerah di peta 

760 80 Baik 

4. Menyebutkan 
batas administratif 

625 65,8 Baik  

 Skor rata-rata  80 Baik 
Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, lampiran 8. 
 

Hasil analisis Tabel 19, skor rata-rata yang diperoleh seluruh siswa 

dalam menjawab pertanyaan tentang kemampuan dasar peta adalah 80% 

dengan kategori baik. Hal ini di karenakan bahwa siswa SDN 

Kedungoleng 04 dapat menyebut judul peta dengan skor 100% atau semua 

siswa mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik, menyebutkan 

komponen-komponen pada peta dengan skor 78,3% dengan kategori baik, 

menyebutkan daerah-daerah yang ada di peta dengan skor 80% dengan 

kategori baik dan 65,8% dengan kategori baik dalam menyebutkan batas 
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administratif Kecamatan Paguyangan. Sehingga menunjukan rata-rata 

siswa kelas IV di SDN Kedungoleng 04 baik dalam membaca dasar peta.  

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada saat proses 

penelitian lapangan, maka disimpulkan bahwa pada kemampuan dasar peta 

siswa tidak mengalami masalah dan kesulitan yang berarti. Dikarenakan 

materi tentang peta telah siswa dapatkan dalam kelas sebelum penelitian 

ini dilaksanakan. Sehingga siswa mampu memahami materi tentang 

kemampuan dasar peta. 

b. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala Di SDN 
Kedungoleng 04 
 

Indikator dari sub-variabel ini adalah mengubah skala menjadi skala 

garis dan skala angka, menghitung jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 20 di bawah ini: 

Tabel 20. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Menghitung Jarak dengan 
Skala Di SDN Kedungoleng 04 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 
1. Mengubah skala garis 380 40 Kurang 
2. Menghitung jarak 1520 40 Kurang 
3. Mengubah skala angka 380 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 Kurang  

 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan analisis Tabel 20, skor rata-rata yang diperoleh seluruh 

siswa dalam menjawab pertanyaan tentang menghitung jarak dengan skala 

adalah 40% dengan kategori kurang. Hal ini di karenakan bahwa siswa 

SDN Kedungoleng 04 kurang mampu dalam menjawab pertanyaan tentang 

mengubah skala menjadi skala garis atau angka, menghitung jarak dengan 
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skala. Sehingga menunjukan rata-rata siswa kelas IV di SDN Kedungoleng 

04  kurang mampu dalam menghitung jarak dengan skala. Hal ini terlihat 

sebagian besar siswa masih bingung dan ragu untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti, selain itu soal yang berupa perhitungan. Siswa 

sangat sulit langsung bisa menjawab dengan cepat dan benar, harus 

membutuhkan waktu untuk menghitungnya. 

Data tingginya siswa SDN kelas IV yang kurang mampu untuk 

menghitung jarak dengan skala disebabkan karena sebagian besar materi 

yang diajarkan adalah teori jarang sekali adanya praktek. Dalam penelitian 

ini peneliti menemukan masih banyak siswa yang tidak serius menanggapi 

pertanyaan ini, sehingga pada saat mengerjakan pertanyaan tentang 

menghitung jarak, banyak siswa yang bertanya jawab dengan teman yang 

lain, ada juga yang diam bingung. Dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa kelas IV di SDN Kedungoleng 04 kurang mampu menjawab 

pertanyaan mengenai menghitung jarak dengan skala. 

c. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 
Di SDN Kedungoleng 04 
 

Kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 

merupakan sub-variabel penelitian yang bertujuan untuk menggungkap 

seberapa besar tingkat kemampuan siswa kelas IV di SDN Kedungoleng 

01 dalam memperbesar dan memperkecil skala peta. Indikator dalam sub-

variabel ini adalah cara-cara memperbesar dan memperkecil skala peta, 

memperbesar skala peta, dan memperkecil skala. Untuk lebih jelasnya 

lihat Tabel 21 di bawah ini: 
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Tabel 21. Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Memperbesar dan 
Memperkecil Skala Peta Di SDN Kedungoleng 04 Tahun 2011 

No. Indikator Skor % Kategori 

1. Cara memperbesar dan 
memperkecil skala peta 

380 40 Kurang 

2. Memperbesar skala peta 380 40 Kurang 
3. Memperkecil skala peta 1520 40 Kurang 
 Skor rata-rata  40 Kurang 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 21, skor rata-rata yang diperoleh seluruh siswa 

kelas IV di SDN Kedungoleng 04 adalah 40% dengan kategori sedang. 

Hal ini dikarenakan banyak siswa yang kurang mampu dalam menjawab 

pertanyaan tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Data presentatif siswa dengan kategori yang kurang mampu dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta disebabkan karena siswa yang 

terjebak persepsi, apabila skala peta diperbesar maka skala tersebut lebih 

besar angkanya. Demikian sebaliknya apabila peta tersebut diperkecil 

skala petanya maka skala tersebut menjadi kecil angkanya. Selain itu juga, 

diakui para guru jarang sekali memberikan praktek mengenai 

memperbesar dan memeperkecil peta. Akibatnya banyak siswa yang masih 

kurang mampu menjawab pertanyaan tentang memperbesar dan 

memperkecil skala peta, guru harus sering memberikan praktek mengenai 

memperbesar dan memperkecil skala peta. Dengan kriteria yang ada dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh siswa kelas IV SDN 

Kedungoleng 04 cukup mampu menjawab pertanyaan tentang 

memperbesar dan memperkecil skala peta.  
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d. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta Di SDN Kedungoleng 
04 

Tujuan dari sub-variabel ini adalah untuk mengungkapkan seberapa 

besar kemampuan siswa dalam menggunakan peta. Indikator dalam sub-

variabel ini adalah membaca persebaran sumber daya alam. Penggunaan 

peta dalah hal ini hanya sebatas membaca peta, bukan untuk interpretasi 

maupun analisis peta. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukkan 

dalam lima kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat 

kurang. 

Indikator membaca persebaran sumber daya alam memiliki empat 

item soal yang bertujuan untuk mengungkap seberapa besar kemampuan 

siswa SDN kelas IV dalam membaca persebaran sumber daya alam yang 

ada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

Data presentatif siswa kelas IV dengan skor rata-rata 78,9% 

kategori baik dalam membaca persebaran sumber daya alam di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes disebabkan adanya gambar peta yang bisa 

menarik perhatian siswa. Sehingga banyak siswa kelas IV di SDN 

Kedungoleng 04 Kecamatan Paguyangan Kabupeten Brebes mampu 

menjawab pertanyaan mengenai penggunaan peta. Dengan kriteria yang 

ada dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau seluruh siswa kelas IV 

SDN Kedungoleng 04 mampu menjawab pertanyaan tentang kemampuan 

menggunakan peta.  
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e. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana Di SDN 
Kedungoleng 04 
 

Kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana dimaksudkan 

untuk mengungkap seberapa besar tingkat kemampuan siswa kelas IV 

dalam membuat peta sederhana di SDN Kedungoleng 04. Indikator dalam 

sub-variabel ini adalah membuat peta sederhana. Selanjutnya hasil 

penelitian ini akan dimasukan dalam lima kategori yaitu sangat baik, baik, 

sedang, kurang, dan sangat kurang. 

Data nilai presentatif siswa kelas IV di SDN Kedungoleng 04 dalam 

membuat peta sederhana adalah 58,5% dengan kategori sedang atau cukup 

mampu dalam membuat peta sederhana disebabkan karena materi tersebut 

telah diajarkan sebelumnya. Membuat denah sekolah merupakan salah satu 

materi yang diberikan guru dalam pembelajaran di kelas III. Dalam 

membuat peta sederhana, instrumen yang diajukan peneliti adalah 

membuat denah sekolah mereka sesuai dengan komponen-komponen yang 

ada di dalam peta minimal empat unsur peta. Dalam membuat denah 

sekolah, kemampuan siswa dalam membuat denah sekolah dengan 

kategori sedang, hal ini disebabkan karena guru pernah memberikan 

penugasan kepada siswa mengenai peta sederhana. Sehingga banyak siswa 

yang mampu membuat peta sederhana tersebut. Dengan kriteria yang ada 

secara umum dapat disimpulkan bahwa siswa kelas IV di SDN 

Kedungoleng 04 yang menjadi objek penelitian mampu membuat peta 

sederhana dengan komponen-komponen yang ada di peta walaupun 

gambar yang dibuat belum bagus dan rapi.  



74 
 

 
 

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai kemampuan siswa kelas IV 

dalam membaca peta di SDN Kedungoleng 04, berikut ini akan dijelaskan 

lebih rinci dalam Tabel 22 di bawah ini: 

Tabel 22. Kemampuan Siswa SD Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Kedungoleng 04 Tahun 2011 

No. Kategori Interval Siswa 
1. Sangat Baik 100% - 82% 0 

2. Baik 81% -  63% 13 

3. Sedang 62% - 44% 25 

4. Kurang 43% - 25% 0 

5. Sangat Kurang >24% 0 

  Jumlah Total 38 
     Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011, Lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 22, diperoleh 13 siswa dalam ketegori baik dan 25 

siswa dengan kategori sedang. Hasil seluruh penelitian mengenai kemampuan 

siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta di SDN Kadungoleng 04 

adalah dalam kemampuan peta siswa diperoleh skor rata-rata 80% dengan 

kategori sangat baik, kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala 

skor rata-rata 40% dengan kategori kurang, kemampuan siswa sekolah dasar 

dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 40% dengan kategori kurang, 

kemampuan siswa dalam menggunakan peta dengan 78,9% kategori baik, dan 

kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana 58,5% dengan kategori 

sedang. Kemampuan dalam menghitung jarak dengan skala merupakan soal 

yang kurang mampu dijawab oleh sebagian siswa kelas IV di SDN 

Kedungoleng 04. Sedangkan untuk kemampuan dasar peta siswa kemampuan 



75 
 

 
 

menggunakan peta merupakan skor yang baik diantara lima sub variabel 

tersebut. 
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Gambar 7. Grafik Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membaca Peta Di SDN 
Kedungoleng 04. 
 
6. Kemampuan Siswa dalam Membaca Peta Di SDN Se-Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes 
 

Hasil penelitian mengenai kemampuan siswa dalam membaca peta studi 

di SDN Se-Kecamatan Paguyangan adalah dalam kemampuan dasar peta 

diperoleh skor rata-rata 81,2% dengan kategori baik, kemampuan siswa dalam 

menghitung jarak dengan skala diperoleh skor rata-rata 40,3% dengan kategori 

kurang, kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil skala peta 

dengan skor 41,9% kategori kurang, kemampuan siswa dalam menggunakan 

peta dengan skor rata-rata 78,9% kategori baik, dan kemampuan siswa dalam 
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membuat peta sederhana dengan skor rata-rata 55,9% kategori sedang. Untuk 

lebih jelasnya lihat Tabel 23 di bawah ini: 

Tabel 23. Nilai Rekapitulasi Kemampuan Siswa Kelas IV dalam Membaca Peta 
SDN Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2011 

No. Sub Variabel   Nilai (%)   ∑Skor 

  
SDN 

Paguyangan 
02 

SDN 
Kretek 

03 

SDN 
Ragatunjung 

01 

SDN 
Kretek 

04 

SDN 
Kedungoleng 

04 
(%) 

1. Kemampuan 
Dasar Peta 85,6 84,1 79,2 77,2 80 81,2 

2. 
Menghitung 
Jarak dengan 
Skala  

41,5 40 40 40 40 40,3 

3. 

Memperbesa
r dan 
Memperkeci
l Skala Peta 

42 47,7 40 40 40 41,9 

4. Menggunaka
n Peta 70,9 81,6 78,9 81,6 78,9 78,9 

5. Menggamba
r Peta 53,6 57,1 56,7 53,9 58,5 55,9 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011,Lampiran 8. 
 

C. Pembahasan 

Penelitian ini berusaha mengungkap mengenai kemampuan siswa sekolah 

dasar kelas IV dalam membaca peta pada sekolah dasar negeri di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes berdasarkan akreditasi sekolah. Adapun hal yang 

menunjukan kemampuan siswa sekolah dasar kelas IV dalam membaca peta 

antara lain dilakukan penilaian tentang kemampuan dasar peta siswa, kemampuan 

siswa dalam menghitung jarak dengan skala, kemampuan siswa dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta, kemampuan siswa dalam 

menggunakan peta, dan kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana. Secara 

rinci diuraikan sebagai berikut: 
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1. Kemampuan Dasar Peta Siswa 

Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan 

manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Hasil penelitian 

mengenai kemampuan dasar peta siswa baik.  

Berdasarkan analisis Tabel 23 Halaman 78 dalam hasil penelitian, 

skor rata-rata yang diperoleh siswa dari 5 SDN yang dijadikan sampel adalah 

81,2% dengan kategori baik. Hal ini disebabkan karena materi tentang dasar-

dasar dari peta telah diajarkan pada kelas sebelumnya. Sehingga siswa mampu 

menjawab pertanyaan mengenai dasar-dasar peta. Contohnya arah utara pada 

peta pasti menghadap ke atas. 

2. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala 

Hasil penelitian mengenai kemampuan siswa dalam menghitung jarak 

dengan skala pada siswa kelas IV pada lima sekolah SDN pada umumnya sama 

yaitu kurang mampu menghitung jarak dengan skala.  

Hasil analisis Tabel 23 Halaman 78, skor rata-rata yang diperoleh 

siswa kelas IV dari 5 SDN di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

adalah 40,3% dengan kategori kurang.  

Rendahnya hasil penelitian tentang sub-variabel ini dapat disebabkan 

oleh siswa SDN kelas IV masih bingung dalam menghitung jarak dengan skala. 

Banyak siswa yang menghitung ada yang benar dalam menghitung namun 

satuan yang disebutkan salah harusnya km tapi cm, padahal untuk menghitung 

jarak sebenarnya menggunakan satuan km.  
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Peneliti melihat masih banyak siswa yang bertanya pada teman-teman 

yang lain, bekerjasama antar siswa dan apabila diberikan pertanyaan mengenai 

menghitung jarak dengan skala banyak siswa yang diam dan terlihat bingung. 

Selain itu  juga diakui para guru jarang sekali mengadakan praktek tentang 

menghitung jarak dengan skala peta. Jam pelajaran yang sedikit setiap 

minggunya juga menjadi alasan, padahal materi IPS sangat banyak. Sehingga 

dalam menghitung jarak dengan skala ini, guru harus lebih sering memberikan 

praktek mengenai menghitung jarak dengan skala dan pembelajaran jangan 

hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan siswa dalam menghitung jarak, dan lebih antusias mencoba 

menghitung jarak rumahnya dengan sekolah dan sebagainya. 

3. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 

Memperbesar dan memperkecil skala peta adalah proses untuk 

mengubah dari skala peta apakah peta tersebut akan diperbesar maupun 

diperkecil. Hasil penelitian mengenai kemampuan siswa SDN kelas IV dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta pada lima sekolah pada umumnya 

sama yaitu siswa kurang mampu dalam memperbesar dan memperkecil skala 

peta. 

Berdasarkan Tabel 23 Halaman 78, skor rata-rata yang diperoleh 

siswa kelas IV di 5 SDN di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah 

41,9% dengan kategori kurang. Hal ini disebabkan karena banyak siswa yang 

bingung dan masih belum paham mengenai prinsip memperbesar dan 

memperkecil skala peta, sehingga banyak siswa yang tidak mengerjakan dan 
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diam apabila peneliti menanyakan tentang sub-variabel memperbesar dan 

memperkecil skala peta. Mengetahui seberapa mampu siswa SDN kelas IV 

dalam memperkecil skala peta. Selain itu juga banyak sekolah yang tidak 

mempunyai alat untuk memperbesar dan memperkecil skala peta seperti 

pantograph. Siswa hanya mengetahui satu cara untuk memperbesar dan 

memperkecil skala peta yaitu dengan tehnik dam atau kotak-kotak. 

Rendahnya penelitian siswa SDN kelas IV ini dapat disebabkan 

karena banyak siswa yang terjebak persepsi, apabila skala peta diperbesar 

maka skala tersebut lebih besar angkanya. Demikian sebaliknya apabila peta 

tersebut diperkecil, maka skala tersebut menjadi kecil angkanya. Peneliti 

menemukan suatu gejala yang mana siswa sangat tergantung sekali dengan 

guru kelas atau pembelajaran berpusat pada guru saja, saat diterangkan dan 

diberi soal mengenai memperbesar dan memperkecil peta siswa paham, tapi 

setelah guru memberikan soal, banyak siswa yang diam dan bingung, harus 

diajari kembali. Siswa belum bisa mengerjakan materi tersebut secara mandiri. 

Selain itu, jarang sekali guru mempraktekan cara memperbesar dan 

memperkecil skala peta, hanya teori-teori bagaimana cara untuk memperbesar 

dan memperkecil skala peta. Padahal materi tersebut mengenai angka-angka 

dan harus sering mengadakan praktek agar siswa benar-benar paham. Sehingga 

dalam memperbesar dan memperkecil skala peta, guru harus sering 

memberikan praktek. 
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4. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta 

Hasil penelitian mengenai kemampuan siswa dalam menggunakan 

peta siswa SDN kelas IV pada umumnya baik dalam menjawab pertanyaan 

menggunakan peta. Tujuan dari sub-variabel ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam membaca persebaran sumber daya alam. Persebaran 

sumber daya alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah potensi sumber 

daya alam yang ada di Kecamatan Paguyangan meliputi tempat wisata, dan 

potensi-potensi yang dimiliki setiap desa yang ada di Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes.  

Hasil analisis Tabel 23 Halaman 78, skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 78,9% dengan kategori baik. Menggunakan peta yang dimaksudkan 

adalah hanya membaca peta bukan interpretasi dan analisis peta.  

Tingginya  penelitian siswa SDN kelas IV ini dapat disebabkan karena 

rata-rata setiap siswa sudah mengetahui daerah-daerah atau desa-desa yang ada 

di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Mengingat-ingat kembali  

daerah mana saja yang memiliki potensi untuk daerah wisata atau sumber 

penghasilan yang paling tinggi di daerah tersebut. Sebagai contoh siswa dapat 

menjawab obyek wisata pemandian air panas Tirta Husada berada di dusun 

Cipanas desa Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

Selain itu juga peneliti menemukan dalam penelitiannya, bahwa siswa 

SD sangat tertarik dengan gambar peta. Bisa dilihat ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan kembali tentang membaca peta, banyak siswa yang antusias 

mengancungkan jari dengan pertanyaan tersebut.  
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5. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana 

Hasil penelitian mengenai kemampuan siswa dalam membuat peta 

sederhana siswa SDN kelas IV pada lima SDN  cukup mampu untuk membuat  

peta sederhana.  

Hasil analisis Tabel 23 Halaman 78, skor rata-rata yang diperoleh 

siswa kelas IV dalam menggunakan peta adalah 55,9% dengan kategori 

sedang. Tingginya  penelitian siswa SDN kelas IV ini dapat disebabkan karena 

rata-rata setiap siswa sudah mengetahui komponen-komponen peta. Selain itu 

juga guru pernah memberikan tugas membuat peta sederhana. Walaupun 

gambar peta sederhana siswa belum rapi dan bagus, namun peta sederhana 

siswa masih bisa dibacaselain itu juga siswa sangat senang belajar di luar kelas 

mengamati sekeliling kemudian digambarkan, sehingga banyak siswa yang 

ingin membuat peta denah sekolah. 

Komponen-komponen peta atau unsur-unsur peta antara lain 

a. Judul peta 

Judul peta merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau 

gambar peta. Judul peta biasanya terletak dibagian atas peta. Judul peta 

merupakan komponen yang penting. Biasanya sebelum memperhatikan isi 

peta, pasti akan membaca judulnya. 

b. Legenda 

Legenda merupakan keterangan yang berisi gambar-gambar atau simbol-

simbol beserta artinya.  
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c. Skala 

Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan 

jarak sebenarnya di permukaan bumi. 

d. Simbol 

Simbol merupakan lambing-lambang atau gambar yang menunjukan 

obyek alam atau buatan. Simbol harus memenuhi tiga syarat yakni 

sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. 

e. Mata angin 

Mata angin merupakan pedoman atau petunjuk arah mata angin. Mata 

angin pada peta biasanya berupa tanda panah yang menunjuk arah utara 

(atas). Mata angin sangat penting keberadaannya supaya tidak terjadi 

kekeliruan arah.  

f. Garis astronomis 

Garis astronomis merupakan garis khayal di atas permukaan bumi. Garis 

astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang 

merupakan garis yang melingkar pada bumi atau garis dari timur ke barat, 

sedangkan  garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan 

kutub selatan. 

g. Garis tepi 

Garis tepi merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta yang 

menunjukan batas peta tersebut. 
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h. Tahun pembuatan peta 

Tahun pembuatan peta menunjukan kapan peta tersebut dibuat. Dari tahun 

pembuatan kita dapat mengetahui peta tersebut masih sesuai atau tidak 

untuk digunaakan saat ini. 

i. Inset peta 

Inset peta merupakan gambar peta yang ingin diperjelas atau letaknya di 

luar garis peta. Inset peta digambarkan bila diperlukan. Inset peta disebut 

juga peta sisipan. 

j. Tata warna 

Tata warna merupakan pewarnaan pada peta untuk membedakan obyek 

satu dengan yang lainya. Misalnya warna coklat menunjukan dataran 

tinggi, hijau menunjukan dataran rendah dan iru menunjukan wilayah 

perairan.  

Membuat peta sederhana, siswa tidak diharuskan menggunakan seluruh 

komponen yang ada pada peta, hanya empat yang dibutuhkan peneliti untuk 

menilai sejauh mana kemampuan siswa SDN kelas IV dalam membuat peta 

sederhana. Komponen tersebut yakni judul, arah utara, garis tepi, legenda.  

Anak dalam usia 7-11 tahun menurut Piaget (1963) berada pada 

perkembangan intelektual atau kognitifnya pada tingkat kongrit operasional. 

Siswa SD pedulikan sekarang (kongrit), dan bukan pada masa depan yang belum 

mereka pahami (abstrak). Padahal materi IPS penuh dengan pesan-pesan yng 

bersifat abstrak. Dalam hal ini guru harus bisa mengkonkritkan yang abstrak itu 



84 
 

 
 

dengan simbolik melalui percontohan dengan gerak tubuh, gambar, bagan, peta, 

grafik, lambang dalam kata-kata yang dapat dipahami siswa. 

Dengan demikian guru diharapkan dapat menerangkan materi pelajaran 

IPS dengan baik, dengan penyampaian pengajaran yang bervariasi dan kecakapan 

dalam mengajar. Dalam hal meningkatkan kemampuan membaca, guru juga 

berperan penting. Dorongan dari guru sangat dibutuhkan karena dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam membaca.  

Media pembelajaran seperti peta, atlas, globe dan buku-buku penunjang 

juga semakin sering digunakan. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran IPS 

juga dilakukan melalui penilaian berbasis kelas., penilaian diarahkan untuk 

mengukur pencapaian indikator hasil belajar siswa, dengan menerapkan prisip-

prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, adanya bukti otentik, akurat, dan 

konsisten. Selain penulisan tertulis, dapat juga menggunakan model penilaian 

perbuatan, penugasan, produk atau portofolio. 

Penelitian mengenai kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca 

peta studi di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes secara umum 

sama antara sekolah yang telah terakreditasi (A, B maupun C) dengan sekolah 

yang sertifikat tidak keluar. Kelemahan siswa sama yaitu tentang menghitung 

jarak dengan skala serta tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Banyak guru yang memberikan jawaban bahwa materi tersebut akan diajarkan 

kembali pada kelas selanjutnya sehingga materi yang diajarkan hanya sebatas 

dasar-dasar materi saja.  
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Siswa dalam menjawab jarak dengan skala masih banyak salah dalam 

menyebutkan satuan dan banyak juga yang benar-benar tidak bisa menjawab 

pertanyaan tentang menghitung jarak dengan skala. Sedangkan untuk soal 

memperbesar dan memperkecil skala peta, siswa salah mempersepsikan bahwa 

apabila peta diperbesar maka skala itu menjadi besar angkanya, dan sebaliknya 

apabila skala itu diperkecil maka angka juga kecil. Padahal bukan karena angka 

yang besar atau kecil namun seperberapa peta tersebut. Selain itu juga terbatasnya 

alat untuk mempraktekan memperbesar dan memperkecil skala peta, bahkan 

setiap SDN yang ada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes tidak memiliki 

alat untuk memperbesar dan memeprkecil skala peta, siswa hanya tahu dengan 

tehnik danm atau kotak-kotak saja.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menunjukan bahwa 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta studi di SDN Se-

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat kemampuan dasar peta yang dikerjakan oleh siswa dalam kategori 

baik, dengan skor rata-rata dari tiap SDN yang dijadikan sampel adalah 

81,2%. Hal ini dikarenakan siswa SDN kelas IV sudah pernah diajarkan 

materi mengenai peta. 

2. Tingkat kemampuan siswa dalam menghitung jarak dengan skala pada 

umumnya sama yaitu siswa kurang mampu dalam mengerjakan, dengan 

skor rata-rata 40,3%. Hal ini disebabkan karena siswa masih bingung dan 

guru sangat kurang memberikan praktek mengenai menghitung jarak 

dengan skala.  

3. Tingkat kemampuan siswa dalam memperbesar dan memperkecil skala 

peta pada umumnya sama yaitu siswa kurang mampu, dengan skor rata-

rata dari 5 SDN adalah 41,9%. Hal ini disebabkan karena siswa terjebak 

persepsi apabila skala peta diperkecil, maka angkanya juga menjadi kecil 

dan sebaliknya apabila skala peta diperbesar maka angkanya juga menjadi 
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besar. Selain itu juga kurang adanya praktek mengenai memperbesar dan 

memperkecil skala peta. 

4. Tingkat kemampuan siswa dalam menggunakan peta pada mumnya sama 

yaitu baik atau mampu, dengan skor rata-rata dari tiap SDN adalah 78,3%. 

Hal ini disebabkan karena rata-rata setiap siswa sudah mengetahui daerah-

daerah atau desa-desa yang ada di peta Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes.  

5. Tingkat kemampuan siswa dalam membuat peta sederhana pada umumnya 

sama yaitu siswa cukup mampuatau sedang, dengan skor rata-rata adalah 

55,9%. Hal ini disebabkan karena siswa sudah mengetahui komponen-

komponen atau unsur-unsur peta. 

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas saran-saran yang dapat diberikan oleh 

penulis antara lain: 

1. Guru diharapkan sering memberikan latihan-latihan mengenai membaca 

peta dan memberikan praktek khususnya dalam materi yang ada 

kaitanya dengan praktek seperti menghitung jarak dan memperbesar dan 

memperkecil skala peta. 

2. Guru dapat membantu menunjukan sumber bacaan apa saja yang baik 

bagi siswa dalam mata pelajaran khususnya IPS. 
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3. Guru disarankan mengubah cara pembelajaran khususnya IPS di kelas 

agar siswa tidak pasif dan bukan hanya pelajaran hafalan yang 

membosankan 

4. Hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan acuan guru berkaitan 

dengan meningkatkan kemampuan pembelajaran IPS siswa khususnya 

materi tentang membaca peta. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN:  
 
KISI-KISI INSTRUMEN 
 

KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM  
MEMBACA PETA  

Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 
 

 
Variabel 

 
Sub Variabel 

 
Indikator 

No. 
Soal 

Kemampuan 
Siswa Sekolah 
Dasar Kelas 
IV dalam 
Membaca 
Peta 

1. Kemampuan 
Dasar Peta Siswa 

• Menyebutkan 
judul peta 

• Menyebutkan 
daerah-daerah 
yang ada di peta 

• Menyebutkan 
simbol-simbol 
peta 

• Menyebutkan 
batas-batas 
administrasi peta 

1 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 

 2. Kemampuan 
Siswa dalam 
Menghitung Jarak 
dengan Skala 

• Menjelaskan arti 
skala peta 

• Menghitung 
jarak sebenarnya 

5 
 
6, 7, 8 

 3. Kemampuan  
Siswa dalam 
Memperbesar dan 
Memperkecil 
Skala Peta 

• Memperbesar 
skala peta 

• Memperkecil 
skala peta 

9, 12 
 
10,11 

 4. Kemampuan 
Siswa dalam 
Menggunakan 
Peta 

• Membaca 
persebaran 
sumber daya 
alam 

13, 14, 
15, 16 
 

 5. Kemampuan 
Siswa dalam 
Membuat Peta 
Sederhana 

Membuat peta sederhana Praktek 

  Jumlah Soal  
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INSTRUMEN UNTUK SISWA 
 

I. JUDUL SKRIPSI 

KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM 

MEMBACA PETA Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Kelas  : 

Sekolah  : 

 

III. PETUNJUK 

1. Instrumen ini diajukan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca peta oleh siswa 

sekolah dasar kelas IV SDN di Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes. 

2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa kelas IV SDN dalam membaca peta. 

3. Soal terdiri dari nomor pertanyaan. 

4. Soal-soal akan dibacakan oleh peneliti disela-sela proses belajar 

mengajar. 

5. Siswa diminta menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. 

6. Atas perhatian dan kerjasama yang baik saya sampaikan terima 

kasih.
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U

Skala 1 : 120.000 

PETA KECAMATAN PAGUYANGAN 
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IV. PERTANYAAN 
A. Kemampuan Dasar Peta Siswa 

1. Peta di atas merupakan peta daerah mana? 

2. Sebutkan daerah/desa yang tercantum di peta! 

3. Jenis simbol apasajakah yang ada di dalam peta! 

4. Batas-batas Kecamatan Paguyangan: Utara   : 
Timur  : 
Selatan: 
Barat  : 
 

B. Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala 
5. Pada peta tertulis skala 1 : 120.000, apa artinya? 

6. Jika pada peta jarak antara Desa Pakujati dan Kretek adalah 3 cm, 

berapakah jarak sebenarnya? 

7. Pada peta tertulis skala 1 : 120.000, jarak antara Desa Winduaji dan 

Paguyangan 4 cm. Berapa jarak sebenarnya? 

8. Jika jarak antara Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Paguyangan 

adalah 2 cm. Berapa jarak sebenarnya? 

C. Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 
9. Pada Peta Kecamatan Paguyangan tertulis skala 1 : 120.000, 

apabila skala tersebut diperbesar 2X skalanya menjadi? 

10. Pada peta Kecamatan Paguyangann tertulis skala 1 : 120.000, 

apabila skala tersebut diperkecil 2X skalanya menjadi? 

11. Sebuah Sebuah peta dengan skala 1 : 700.000 akan diperkecil 3 

kali. Berapa skala pada peta baru setelah diperkecil? 

12. Sebuah peta dengan skala 1 : 2.000.000 akan diperbesar 5 

kali.Berapa skala pada peta baru setelah diperbesar? 

D. Kemampuan Siswa dalam Menggunakan Peta 
13. Desa Pakujati terkenal dengan daerah penghasil apa? Tunjukan 

pada peta! 

14. Di Desa manakah letak obyek wisata Waduk Penjalin? Tunjukan 

pada peta! 

15. Obyek wisata Perkebunan Teh Kaligua terletak di desa? Tunjukan 

pada peta! 
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16. Pemandian air panas Tirta Husada terletak di desa apa? Tunjukan 

pada peta! 

E. Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana 
17. Buatlah peta sederhana (denah sekolah kalian) berdasarkan 

kelengkapan peta yang telah kalian pelajari sehingga peta mudah 

dibaca (4 unsur)! 
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KUNCI JAWABAN INSTRUMEN 
 

Kemampuan Dasar Peta Siswa 
1. Peta Kecamatan Paguyangan 
2. 12 Desa 
3. Garis, titik 
4. Utara  : Kecamatan Sirampog 

Timur  : Kabupaten Banyumas 
Selatan : Kabupaten Banyumas 
Barat  : Kecamatan Bumiayu 

Kemampuan Siswa dalam Menghitung Jarak dengan Skala 

5. 1 cm pada peta mewakili 1,2 km jarak sebenarnya 

6. 3 cm = 3 X 1,2 km =  3, 6 km 

7. 4 cm = 4 X 1,2 km = 4, 8 km 

8. 2 cm = 2 X 1,2 km = 2,4 km 

Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 

9. Skala 1 : 60.000 

10. Skala 1 : 240.000 

11. Skala 1 : 2.100.000 

12. Skala 1 : 400.000 

Kemampuan Siswa dalam Memperbesar dan Memperkecil Skala Peta 

13. Telur dan ayam pedaging 

14. Winduaji 

15. Pandansari 

16. Pakujati  

Kemampuan Siswa dalam Membuat Peta Sederhana 

17. Judul peta, simbol, mata angin, legenda, garis tepi dll. 
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PENSKORAN 

 
No. Sub Variabel Jenis 

Soal 
Jumlah  

Soal 
Nomor Soal Skor 

1. 

Kemampuan dasar 
peta siswa 
 
 

Essay 4 1,2,3,4 10-100 

2. 

Kemampuan Siswa 
dalam menghitung 
jarak dengan skala. 
 
 
 

Essay 4 5,6,7,8 10-100 

3. 

Kemampuan siswa 
dalam memperbesar 
dan memperkecil 
skala peta 
 

Essay 4 9,10,11,12 10-100 

4.  

Kemampuan  Siswa 
dalam 
menggunakan peta. 
 

Essay 4 13,14,15,16 10-100 

5.  
Kemampuan siswa 
membuat peta 
sederhana 

Praktek 1 17 10-100 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMBACA PETA  
Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

 

Nama Sekolah : 

Alamat             : 

 

No. Obyek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Apakah siswa bisa mengerjakan soal dasar 

peta? 

Bagaimana kemampuan siswa dalam 

menghitung jarak dengan skala? 

Bagaimana kemampuan siswa dalam 

memperbesar dan memperkecil skala peta? 

Bagaimana kemampuan siswa sekolah dasar 

dalam menggunakan peta? 

 Bagaimana kemampuan siswa dalam 

membuat peta sederhana? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Paguyangan,  Januari 2011 
                                                                                         Observer 
 

                                                                 Rahayu               
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LEMBAR OBSERVASI 
KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMBACA PETA  

(Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) 
 

Nama Sekolah : SDN Paguyangan 02 (Akreditasi A) 
Alamat  : Jln. Raya Paguyangan (Purwokerto-Tegal) No.5 
 

No. Obyek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. 

Apakah siswa dapat mengerjakan 

soal dasar peta? 

Siswa dapat mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan dasar-dasar peta. Keadaan atau 

kondisinya sangat tertib dan tenang. Karena 

materi ini sudah pernah diajarkan sebelumnya 

,sebelum peneliti mengadakan penelitian 

2. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam menghitung jarak dengan 

skala 

Peneliti melihat suasana kelas sudah tidak 

kondusif hanya siswa yang duduk di depan yang 

lebih memperhatikan, sedangkan siswa yang 

duduk di belakang ribut sendiri dan bersama 

teman-teman yang lain. Dalam menjawab masih 

salah dalam menyebutkan satuan jarak yang 

sebenarnya, harusnya km masih cm. 

3. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta 

Siswa tidak bisa menjawab dalam pertanyaan ini, 

terjebak persepsi antara memperbesar dan 

memperkecil skala peta, apabila peta diperbesar 

maka angkanya juga menjadi besar dan 

sebaliknya apabila skala diperkecil maka 

angkanya juga menjadi kecil. 

4. 

Bagaimana kemampun siswa dalam 

menggunakan peta 

Banyak  siswa kelas IV dapat menggunakan peta 

untuk membaca persebaran SDA yang ada di 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

5. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam membuat peta sederhana 

Siswa dapat membuat peta sederhana dengan 

komponen-komponen yang ada dip eta, walaupun 

gambarnya tidak bagus dan rapi namun bisa 

dibaca. 

 

Paguyangan,   Januari 2011 
  Observer 
 
  Rahayu 

               3201406005 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMBACA PETA  

(Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) 
 

Nama Sekolah : SDN Kretek 03 (Akreditasi B) 
Alamat  : Jln. Dk. Duren, Desa Kretek Kecamatan Paguyangan  
 
No. Obyek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. 

Apakah siswa dapat 

mengerjakan soal dasar peta? 

Siswa dapat mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan dasar-dasar-peta. Keadaan atau kondisinya 

sangat tertib dan tenang. Karena materi ini sudah 

pernah diajarkan sebelumnya ,sebelum peneliti 

mengadakan penelitian 

2. 

Bagaimana kemampuan 

siswa dalam menghitung 

jarak dengan skala 

Peneliti melihat suasana kelas sudah tidak kondusif 

banyak siswa yang bekerjasama untuk menjawab 

pertanyaan tentang sub-variabel ini. Siswa belum 

bisa menjawab pertanyaan tentang menghitung jarak 

dengan skala. 

3. 

Bagaimana kemampuan 

siswa dalam memperbesar 

dan memperkecil skala peta 

Siswa yang masih terjebak persepsi mereka tentang 

memperbesar dan memperkecil skala peta. 

4. 

Bagaimana kemampun siswa 

dalam menggunakan peta 

Siswa sangat antusias melihat tulisan yang ada di 

peta dan membaca nama-nama desa yang ada di peta 

kemudian mereka tebak-tebakan bersama teman 

yang lain. 

5. 

Bagaimana kemampuan 

siswa dalam membuat peta 

sederhana 

Banyak siswa langsung keluar kelas sebelum 

peneliti menyuruh untuk keluar kelas, meneliti 

sekolah mereka dan menggambar di lembaran 

kertas. Setelah itu mereka masuk kelas dan memulai 

pekerjaan mereka dalam membuat peta sederhana 

berdasarkan komponen peta yang telah diajarkan 

oleh guru. 

 
Paguyangan,   Januari 2011 

Observer 
 
 Rahayu 

              3201406005 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMBACA PETA  

(Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) 
 

Nama Sekolah : SDN Ragatunjung 01 (Akreditasi B) 
Alamat  : Dk. Pesawahan, Ragatunjung Kecamatan Paguyangan  
 

No. Obyek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. 

Apakah siswa dapat 

mengerjakan soal dasar peta? 

Dapat mengerjakan soal yang berkaitan dengan 

dasar-dasar-peta. Keadaan atau kondisinya sangat 

tertib dan tenang. Karena materi ini sudah pernah 

diajarkan sebelumnya ,sebelum peneliti 

mengadakan penelitian 

2. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam menghitung jarak 

dengan skala 

Banyak siswa yang tidak bisa menjawab 

pertanyaan tentang menghitung jarak dengan skala, 

pada saat peneliti melakukan pengamatan sub-

variabel ini keadaan kelas tidak kondusif karena 

jumlah siswa yang banyak dan berdiskusi sendiri.  

3. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta 

Belum bisa menjawab semua, peneliti juga melihat 

seperti pada sub-variabel sebelumnya banyak 

siswa yang masih terjebak persepsi mereka tentang 

memperbesar dan memperkecil skala peta. 

4. 

Bagaimana kemampun siswa 

dalam menggunakan peta 

Siswa dapat menjawab pertanyaan ini, mereka 

sangat antusias sekali melihat-lihat  tulisan yang 

ada di peta, setelah itu mereka tebak-tebakan 

bersama teman-teman yang lain. 

5. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam membuat peta 

sederhana 

Siswa bisa dalam menjawab pertanyaan ini, 

banyak siswa langsung keluar kelas sebelum 

peneliti menyuruh untuk keluar kelas, meneliti 

sekolah mereka dan menggambar di lembaran 

kertas. 

 

Paguyangan,   Januari 2011 

  Observer 

 

  Rahayu 

               3201406005 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMBACA PETA  

(Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) 
 

Nama Sekolah : SDN Kretek  04 (Akreditasi C) 
Alamat  : Dk. Warga Mulya-Kretek Kecamatan Paguyangan  
 
No. Obyek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. 

Apakah siswa dapat 

mengerjakan soal dasar peta? 

Siswa dapat mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan dasar-dasar peta. Keadaan atau kondisinya 

sangat tertib dan tenang. Karena materi ini sudah 

pernah diajarkan sebelumnya ,sebelum peneliti 

mengadakan penelitian 

2. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam menghitung jarak 

dengan skala 

Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

tentang menghitung jarak dengan skala masih 

rendah dan asal-asalan dalam menjawabnya. 

Banyak siswa yang masih bertanya sama teman-

teman yang lain dan banyak diam ketika peneliti 

memberikan soal tersebut. 

3. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta 

Banyak siswa yang masih terjebak persepsi mereka 

tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Karena kurang adanya praktek. 

4. 

Bagaimana kemampun siswa 

dalam menggunakan peta 

Sangat antusias dalam menjawab pertanyaan 

tentang kemampuan siswa dalam menggunakan 

peta. Selain itu juga siswa sangat senang dengan 

gambar peta, sehingga memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

5. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam membuat peta 

sederhana 

Banyak siswa langsung keluar kelas sebelum 

peneliti menyuruh untuk keluar kelas, meneliti 

sekolah mereka dan menggambar di lembaran 

kertas. Setelah itu hasil mereka dibanding-

bandingkan oleh mereka sendiri bersama teman-

teman yang lain.  

 
Paguyangan,   Januari 2011 

Observer 
 
 Rahayu 

           3201406005 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEMAMPUAN SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MEMBACA PETA  

(Studi Di SDN Se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) 
 

Nama Sekolah : SDN Kedungoleng 04 (Sertifikat Belum Keluar) 
Alamat  : Jln. Pembitingan-Kedungoleng Kecamatan Paguyangan  
 

No. Obyek Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. 

Apakah siswa dapat 

mengerjakan soal dasar peta? 

Siswa dapat mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan dasar-dasar-peta. Keadaan atau kondisinya 

sangat tertib dan tenang. Karena materi ini sudah 

pernah diajarkan sebelumnya ,sebelum peneliti 

mengadakan penelitian 

2. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam menghitung jarak 

dengan skala 

Rendah sekali siswa menjawab pertanyaan tentang 

sub-variabel ini. Masih banyak siswa yang 

bekerjasama untuk menjawab pertanyaan tentang 

sub-variabel ini. Banyak siswa yang salah dalam 

menyebutkan satuan jarak dan masih banyak juga 

yang tidak bisa menjawab sama sekali. 

3. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memperbesar dan 

memperkecil skala peta 

Banyak siswa yang masih terjebak persepsi mereka 

tentang memperbesar dan memperkecil skala peta. 

Pengertian mereka apabila peta diperbesar maka 

angkanya juga besar, sedangkan apabila peta itu 

diperkecil maka angkanya juga kecil. 

4. 

Bagaimana kemampun siswa 

dalam menggunakan peta 

Siswa sangat antusias sekali melihat-lihat  tulisan 

yang ada di peta dan menjawab pertanyaan yang 

diajukan peneliti, setelah itu mereka juga 

mengajukan pertanyaan kepada peneliti. 

5. 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam membuat peta 

sederhana 

Siswa langsung keluar kelas untuk mengamati 

keadaan yang ada di sekolah mereka kemidain 

mereka menggambar pada selembar kertas. 

 
Paguyangan,   Januari 2011 

Observer 

 

  Rahayu 

             3201406005 


