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 Jalani saja semua peranan yang kau suka, tatap kedepan semua ini adalah 

nyata (Tomas Delonge). 

 Hidup adalah film terbaik sepanjang masa (Djoeremi). 

 Tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Getarkan tekad, 

tinggalkan kehidupan yang monoton dan jangan putus asa. Jangan biarkan 

waktu menghancurkanmu. Peduli untuk hidup dan lakukan yang terbaik. 

Senang bahagia, hingga kelak kau mati (Eko Wahyu). 
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ABSTRAK 
 
Eko Wahyu Budi Yanto, 2009. Optimalisasi Penggunaan Media Peta dalam 
Pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Blora Tahun 2009 (Studi Kasus 
Pada SMP Negeri 1 Blora, SMP Negeri 2 Blora, SMP Negeri 3 Cepu). Jurusan 
Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Optimalisasi Penggunaan Media Peta, Pembelajaran IPS. 
 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, peranan guru dalam memilih sumber 
belajar dan media pembelajaran yang sesuai sangat berpengaruh terhadap proses 
pembelajaran, baik yang dilakukan dalam kelas maupun diluar kelas. Media 
dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan karena proses belajar seseorang 
di mulai dari tingkat yang konkrit (pengalaman langsung) menuju ketingkat 
abstrak dalam bentuk lambang kata, dengan demikian dapat dihindari terjadinya 
pengetahuan yang bersifat verbalistik. Oleh karena itu, media peta dalam 
pembelajaran IPS tidak dapat dilepaskan sebagai media yang mempunyai nilai 
lebih. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah: bahwa tingkat 
optimalisasi penggunaan media peta dalam pembelajaran oleh guru IPS di SMP 
Negeri Kabupaten Blora kususnya pada SMP Negeri 1 Blora, SMP Negeri 2 
Blora, SMP Negeri 3 Cepu cukup optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh data objektif tentang pemanfaatan media peta oleh guru sebagai 
media belajar dalam pembelajaran IPS. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP Negeri 1 Blora, SMP 
Negeri 2 Blora, SMP Negeri 3 Cepu di Kabupaten Blora yang sebanyak 8 guru. 
Sedangkan sample sebanyak 8 orang guru IPS yang mengajar di kelas VIII. 
Teknik yang digunakan adalah teknik total sampling yang diteliti yaitu (1) 
Ketersediaan media peta, (2) Frekuensi penggunaan media peta, (3) Kesesuaian 
penggunaan media peta dengan pokok bahasan. Data diambil dengan 
menggunakan teknik wawancara, angket, dan dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian diketahui ketersediaan 
media peta di sekolah di samping jenisnya yang terbatas yaitu 3 jenis, jumlah 
media peta di sekolah juga masih kurang. Pemanfaatan media peta sebagai media 
pembelajaran oleh guru di sekolah kurang maksimal. Dari hasil penelitian guru 
ada yang belum memanfaatkan media peta karena keterbatasan ketersediaan 
media peta yang ada di sekolah terlalu sedikit dan kondisinya pun kurang layak 
untuk dijadikan media dalam pembelajaran. 

Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat ketersediaan peta dengan 
optimalisasi penggunaan peta diperoleh nilai p 0,034 (p < 0,05). Berdasarkan hasil 
tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
tingkat ketersediaan peta dengan optimalisasi penggunaan peta. Hasil uji statistik 
Kendal Tau (τ) antara tingkat frekuensi penggunaan peta dengan optimalisasi 
penggunaan peta diperoleh nilai p 0,008 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut 
maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat 
frekuensi penggunaan media peta dengan optimalisasi penggunaan media peta. 
Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat kesesuaian penggunaan media peta 
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dengan optimalisasi penggunaan media peta diperoleh nilai p 0,008 (p < 0,05). 
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat kesesuaian penggunaan media peta dengan optimalisasi 
penggunaan media peta. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, alokasi selama pelajaran kurang 
mencukupi, sehingga pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS menjadi 
kurang maksimal. Selain itu latar belakang guru juga mempengaruhi. Guru IPS 
yang mempunyai latar belakang selain dari geografi kurang menguasai peta, 
karena mempunyai latar belakang selain geografi pada saat kuliah tidak pernah 
mendapatkan pembelajaran mengenai peta secara khusus. 

Saran yang dapat diberikan peneliti adalah Penggunaan media peta dalam 
pembelajaran IPS di kelas hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar proses 
pembelajaran dapat lebih maksimal sehingga dapat mengembangkan minat dan 
kreatifitas siswa dalam mempelajari materi IPS. Sekolah hendaknya menambah 
serta memperbaharui peta- peta yang sudah ada sehingga pembelajaran menjadi 
lebih efektif dan dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pembangunan bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang 

menentukan dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya pembangunan 

manusia seutuhnya oleh karena itu bidang pendidikan perlu dan harus mendapat 

perhatian. Penanganan dan prioritas secara bersungguh- sungguh baik oleh 

pemerintah atau masyarakat pada umumnya dan para pengelola pendidikan sangat 

dibutuhkan. Dalam proses belajar mengajar, guru menduduki posisi penting yang 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh 

guru seyogyanya tidak semata- mata hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi 

juga diperhatikan proses belajar yang terjadi pada siswa (Darsono dalam Anita, 

2009: 2). 

Menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bahwa 

pendidikan adalah sarana mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No, 20 dalam 

Palupiningsih: 2003). Untuk mencapai tujuan bahwa pendidikan adalah sarana 

mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat melalui berbagai kompleks 

pembelajaran yang kompleks di dalam sekolah. Keberhasilan proses pembelajaran 

disekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya guru, siswa, kurikulum, 

lingkungan dan masih banyak lagi. Hal itu diketahui melalui hakekat pemahaman 

pembelajaran yakni sebagai usaha sadar guru untuk membantu siswa agar dapat 

mencapai tujuan. 
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Suharjono (1990, 3), menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu sistem 

yang terdiri dari pendidik, anak didik dan materi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Ketersediaan media belajar IPS cukup memadai, 

baik dalam bentuk peta, atlas, globe dan penunjang lainnya akan tetapi kurang 

mendapat perhatian dari siswa dan guru dalam pemanfaatannya untuk menunjang 

pembelajaran IPS. 

Media dalam proses belajar mengajar sangat di butuhkan, karena proses 

terbentuknya mengetahui dimulai dari tingkat yang kongkrit (pengalaman 

langsung) menuju ke tingkat abstrak dalam bentuk lambang kata. Sehingga 

dengan demikian dapat dihindari terjadinya pengetahuan yang bersifat verbalistik. 

Untuk itulah seorang guru hendaknya dapat memilih secara tepat, artinya dapat 

memilih media yang cocok dengan materi yang dibahas dan mendemonstrasikan 

media tersebut pada saat yang tepat sehingga dapat berfungsi memperjelas 

informasi/konsep yang sedang dibicarakan. 

Media yang diperlukan dalam pembelajaran IPS salah satunya adalah 

media peta, dikarenakan materi-materi dalam pelajaran IPS konsep- konsepnya 

adalah Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah. Pada kenyataannya pemanfaatan 

media belajar khususnya peta sangatlah kurang sekali. Padahal pemanfaatan peta 

berguna pada pelajaran IPS kurang pada pelajaran IPS, peta digunakan untuk 

menunjukkan letak suatu tempat (konsep geografi) sehingga siswa dengan lebih 

mudah mengetahui letak tempat yang dimaksud oleh guru. 

Penjelasan-penjelasan guru dengan materi yang terkait yang disertai 

peragaan peta dapat memperluas dan memberikan gambaran materi yang 
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disampaikan guru kepada siswa, sehingga materi akan lebih dikuasai. Banyak 

kendala yang dihadapi guru dan siswa selama memanfaatkan peta sebagai media 

belajar IPS selama proses pembelajaran berlangsung yaitu sangat terbatasnya 

ketersediaan media peta di sekolah. 

Selain itu terbatasnya ketersediaan media peta kendala lain yang dihadapi 

yaitu terbatasnya waktu, banyak siswa yang didalam proses pembelajaran di 

dalam kelas ada yang tidak bersemangat. Selain itu juga keengganan serta 

kemampuan guru dalam menggunakan peta juga mempengaruhi. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari SD/ MI/ SDLB sampai SMP/ MTs/ SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu sosial. 

Jenjang SMP/ MTs, mata pelajaram IPS memuat materi Geografi, Sosiologi, 

Sejarah, Ekonomi. 

Di Kabupaten Blora sendiri terdapat kurang lebih 81 SMP, baik negeri 

maupun swasta. Dari jumlah SMP tersebut, mempunyai 3 macam kategori, yaitu 

SBI (Sekolah Berstandar Internasional), RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar 

Internasional), SSN (Sekolah Standar Nasional) (Diknas Kabupaten Blora, 2009). 

Dari ketiga kategori SMP tersebut, SMP yang dapat mewakili masing- masing 

kategori adalah SMP N 1 Blora (SSN), SMP N 2 (SBI) Blora, dan SMP Negeri 3 

Cepu (RSBI) yang mempunyai kriteria nilai rata- rata Ujian Nasional (UN) yang 

tertinggi dalam kelompok kategorinya. Masing- masing kategori SMP mempunyai 

model pembelajaran yang berbeda, sehingga dalam proses belajar mengajarnya 

pun mempunyai perbedaan, di mana dapat dilihat dari RPP masing- masing guru 

yang mengajar di SMP tersebut. 
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Pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar di SMP N 1, 2 Blora, 

dan SMP N 3 Cepu berbeda, sehingga hasil dari proses pembelajarannya pun 

tidak sama. Di SMP Negeri 1 Blora yang masih berkategori sebagai Sekolah 

Standar Nasional mampu mengungguli dari SMP Negeri 2 Blora, dan SMP Negeri 

3 Cepu, yang berkategori SBI, dan RSBI yang mempunyai jumlah nilai tertinggi 

dari hasil UN yaitu 33,84. SMP Negeri 2 Blora yaitu 30,60 dan SMP Negeri 3 

Cepu yaitu 29,67 (Diknas Kabupaten Blora, 2009). Dalam pembelajaran IPS, 

media yang digunakan salah satunya adalah media peta. Media peta di SMP N 1, 

2 Blora, dan SMP N 3 Cepu menjadi salah satu media yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar IPS. Media peta di SMP tersebut digunakan untuk 

mempermudah dalam penyampaian materi IPS. 

Dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata 

pelajaran IPS disusun secara sistematis, komperhensif dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan. 

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

optimalisasi penggunaan media peta dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 

Kabupaten Blora tahun 2009 (SMP Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu). 
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2. Penegasan Istilah 

Untuk menyamakan persepsi dan pengertian terhadap kata-kata (istilah) 

yang di maksud, maka penulis memberikan batasan pengertian terdapat dalam 

judul. 

a. Optimalisasi 

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti menjadikan 

paling baik (KBBI, 2005: 628). Istilah optimalisasi dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media peta untuk menjadi yang lebih baik sebagai sumber dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Media 

Menurut KBBI (2005: 569), media adalah alat atau sarana komunikasi. 

Maksud media dalam penelitian ini adalah alat atau sarana komunikasi yang 

digunakan dalam pembelajaran IPS. 

c. Peta 

Media peta adalah sebuah media yang berfungsi sebagai alat untuk 

kepentingan pelaporan, peragaan, analisis dan pemahaman dalam interaksi 

dari objek atau kenampakan secara keruangan. Kegunaan atau fungsi peta 

yang lain yaitu sebagai alat yang diperlukan dalam proses perencanaan 

wilayah, alat yang membantu dalam penelitian, alat peraga untuk proses 

pembelajaran di kelas, media untuk belajar secara mandiri (Juhadi dan 

Liesnoer, 2001: 6).  

Pengertian lain dari media peta adalah alat atau wahana yang digunakan 

guru IPS dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 
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pembelajaran IPS. Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran 

berfungsi meningkatkan strategi pembelajaran. Sebab media pembelajaran 

menjadi salah satu komponen pendukung strategi pembelajaran disamping 

komponen waktu dan metode mengajar (Sugandi,  2007: 30). 

d. SMP Negeri Kabupaten Blora 

Adalah seluruh SMP Negeri yang terdaftar di Departemen Pendidikan 

Nasional Kabupaten Blora. 

Jadi yang dimaksud judul diatas adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat optimaisasi media peta sebagai media pembelajaran IPS di 

SMP Negeri yang ada di Kabupaten Blora tahun ajaran 2008/2009.  

e. Pembelajaran IPS 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dan sumber 

belajar pada lingkungan belajar. IPS di SMP merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: Sosiologi, Sejarah, Geografi dan 

Ekonomi (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 336). 

Pembelajaran IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interaksi 

guru/proses pemberian pesan/bahan kajian oleh guru mengenai IPS dalam 

pembelajaran di SMP Negeri.  

 

3. Permasalahan 

Adapun rumusan masalah penelitian ini: 

Bagaimana tingkat pengoptimalan penggunaan media peta dalam proses 

pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Blora Yaitu di SMP Negeri 1, 2 

Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu? 
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4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat optimalisasi penggunaan media peta dalam   

pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Blora yaitu di SMP 

Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu. 

2. Untuk mengetahui jenis peta apakah yang di gunakan dalam 

pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Blora yaitu di SMP 

Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang tingkat pemanfaatan media 

peta dalam pembelajaran IPS. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat mengetahui ketersediaan sarana dan 

prasarana media pembelajaran IPS di SMP Kabupaten Blora Yaitu 

di SMP Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu serta 

pemanfaatannya dalam pembelajaran IPS. 

b. Bagi lembaga 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam hal pemanfaatan media peta dalam pembelajaran 

IPS menjadi lebih baik, sehingga proses belajar mengajar menjadi 
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kondusif yang nantinya akan berdampak pada tercapainya tujuan 

pendidikan.  

c. Bagi guru mata pelajaran IPS 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas dan kemampuan guru mata pelajaran IPS menggunakan 

media peta dalam pembelajaran secara optimal. 

 

5. Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika skripsi ini di bagi menjadi tiga bagian yaitu:  

a. Bagian Pandahuluan 

 Bagian ini terdiri dari Judul skripsi, sari, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

lampiran 

b. Bagian isi skripsi  

 Bagian isi skripsi dari lima bab yang disusun menurut sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi 

Bab II landasan teori berisikan tinjuaun pustaka, landasan teori dalam 

penelitian ini diambil dari berbagai teori dalam buku referensi, artikel, 

serta kutipan dari pendapat seseorang yang berkaitan dengan judul skripsi 

Bab III  Metode penelitian, yang berisikan tentang lokasi, alat 

pengumpulan data serta  metode pengumpulan data. 
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Bab IV Hasil pnelitian dan pembahasan, berisikan deskripsi situasi dan 

kondisi daerah penelitian penyajian data, hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

Bab V Kesimpulan dan saran yang di harapkan dapat memberi masukan 

kepada institusi dan masyarakat setempat 

c. Bagian akhir skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran – 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Teori Belajar 

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen (Anni, 

2007: 7). Menurut Anni, teori belajar itu berasal dari teori psikologi dan 

terutama menyangkut masalah situasi belajar. Sebagai cabang ilmu 

deskriptif, maka teori belajar berfungsi menjelaskan apa, mengapa dan 

bagaimana proses belajar itu terjadi pada pembelajaran. 

b. Pembelajaran 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh 

karena itu dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, 

seseorang ampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan 

penting dalam proses psikologis (Anni, 2007:2). 

c. Karakteristik mata pelajaran IPS 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 
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Adalah ilmu yang mempelajari kegiatan hidup manusia dalam 

kelompok yang disebut masyarakat, dengan menggunakan ilmu 

politik, ekonomi, sosiologi, sejarah, antropologi dan sebagainya 

(Wiryohandoyo dalam Anita, 2007: 11). 

IPS merupakan integrasi dari integrasi berbagai cabang-cabang 

ilmu sosial seperti Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Polotik, 

Hukum dan Budaya. Sedangkan IPS dalam SMP merupakan integrasi 

dari cabang-cabang ilmu sosial yang terdiri dari Sosiologi, Sejarah, 

Geografi, Ekonomi. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek 

dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (Sosiologi, Sejarah, Geografi, 

Ekonomi, Politik, Hukum dan Budaya). (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 

336) 

Geografi, Sejarah, dan Antropologi merupakan disiplin ilmu 

yang memiliki keterpaduan yang tinggi, sehingga pembelajaran IPS 

pada KTSP merupakan pembelajaran IPS terpadu. Pembelajaran 

geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan 

wilayah-wilayah, sedangkan sejarah memberikan wawasan yang 

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari beberapa periode, 

antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan 

nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, 

organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi dan benda-

benda budaya dari budaya-budaya terpilih. 
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Ilmu politik dan ekonomi tergolong dalam ilmu-ilmu tentang 

kebijakan pada aktifitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. 

Sosiologi merupakan ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, 

kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Secara intensif 

konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu sosial dan studi-studi 

sosial (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 337). 

Karakteristik mata pelajaran IPS di SMP antara lain sebagai berikut. 

a. IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan 

juga hukum bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan 

agama. 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur 

keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan/topik (tema) 

tertentu. 

c. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

d. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya perjuangan hidup 
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agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan 

dan jaminan keamanan. 

e. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan (Tim Pustaka Yustisia, 

2007: 337).  

2. Fungsi dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

a) Mengembangkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, 

keekonomian, dan kesejarahan dan kewarganegaraan. 

b) Mengembangkan kemampuan berfikir, memecahkan masalah, dan 

keterampilan sosial. 

c) Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan. 

d) Meningkatkan kemampuan berkompetisi dan bekerja sama dalam 

masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun 

internasional. 

3. Ruang lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial 

a) Sistem sosial dan budaya 

b) Manusia, tempat, dan lingkungan 

c) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

d) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

e) Sisitem berbangsa dan bernegara  (Depdiknas, 2008: 6-7) 
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2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

 Kata media berasal dari bahasa latin medias yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai 

alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap atau memproses, 

dan menyusun kembali informasi fisual atau verbal. Media juga dapat di 

artikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, 

sehingga terdorong terlibat di dalam proses pembelajaran. 

Kehadiran media dalam proses belajar sangat dibutuhkan karena 

dalam proses belajar seseorang dimulai dari tingkat konkrit (pengalaman 

langsung) menuju tingkat abstrak dalam bentuk lambang kata. Dengan 

demikian dapat dihindari terjadinya tingkat pengetahuan bersifat 

verbalistik (Angkowo, 2007: 17). 

b. Ciri-ciri media pembelajaran 

Ciri khusus media pembelajaran berbeda menurut tujuan atau 

pengelompokannya. Ciri-ciri media dapat dilihat menurut kemauannya 

membangkitkan rangsangan pada penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman dan pengecapan. Maka secara umum media pembelajaran 

adalah bahwa media itu dapat diraba, dilihat, didengar, dan diamati 

melalui panca indra. 
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1. Tiap- tiap media mempunyai karakteristik yang perlu dipahami oleh 

pemakainya. Pengenalan jenis media dan karakteristiknya merupakan 

salah satu faktor dalam penentuan atau pemilihan media. 

c. Jenis-Jenis Media Dalam Pembelajaran 

Ada banyak media pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk 

suatu proses pembelajaran. Mulai dari media yang sederhana, 

konvensional, dan murah harganya, hingga media yang kompleks, rumit, 

modern, dan harganya sangat mahal. 

Menurut Heinich, Molenda, Russel dalam Angkowo (2007: 12) jenis 

media yang lazim dipergunakan dalam pembelajaran antara lain: media 

non proyeksi, media proyeksi, media audio, media gerak, media komputer, 

komputer multimedia, dan media jarak jauh. 

Jenis-jenis media dalam pembelajaran menurut Angkowo (2007: 

15), adalah: 

1. Media grafis seperti gambar, peta, foto, grafik, bagan, diagram, poster, 

kartun, dan komik. Media grafik sering disebut juga media dua 

dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

2. Media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk model padat, model 

penampang, model susun, model kerja, dan diarama. 

3. Media proyeksi seperti slide, film strips, film, dan OHP. 

d. Media Pembelajaran IPS 

Kehadiran media dalam proses belajar mengajar sangatlah 

dibutuhkan. Karena proses belajar seseorang dimulai dari tingkat yang 
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kongkrit (pengalaman langsung) menuju ketingkat abstrak dalam bentuk 

abstrak lambang kata. Sehingga demikian dapat dihindari terjadinya 

pengetahuan yang bersifat verbalistik. 

Seorang guru hendaknya dapat memilih cara yang tepat, artinya 

dapat memilih media yang cocok dengan materi yang di bahas dan 

mendemonstrasikan media tersebut, pada saat yang tepat sehingga dapat 

berfungsi memperjelas informasi konsep yang sedang dibicarakan. 

Berkaitan dengan hal diatas, maka dalam memilih dan menggunakan 

media pengajaran diharapkan media tersebut memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a. Dapat diraba, dilihat, didengarkan dan diamati panca indra. 

b. Sebagai alat bantu mengajar, baik dikelas maupun diluar kelas. 

c. Merupakan medium atau perantara yang digunakan dalam pendidikan. 

d. Sebagai alat atau teknik yang sangat erat pertaliannya dengan metode 

mengajar (Hamalik, 1998: 35) 

Peta merupakan salah satu media pengajaran yang dipakai dalam 

pengajaran IPS. Sebagai salah satu media pengajaran IPS, peta mempunyai 

kedudukan yang sangat penting karena melalui media peta ini siswa di 

sekolah akan dapat terangsang untuk berfikir dan berkemauan sehingga 

dapat mendorong tercapainya proses belajar pada dirinya. 

Hal demikian membawa konsekuensi bagi guru IPS baik di sekolah 

dasar ataupun di sekolah lanjutan bahwa penggunaan media peta dalam 

proses belajar IPS adalah perlu, terutama dalam kajian tentang 
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kewilayahan. Ini berarti guru IPS harus dapat menggunakan peta, atlas 

maupun globe. 

 

3. Peta 

Peta merupakan pengertian dari permukaan bumi atau benda angkasa yang 

digambarkan pada bidang datar, dengan menggunakan ukuran simbol dan sistem 

generalisasi atau penyederhanaan (Juhadi dan Liesnoer, 2001: 7). Menurut 

Bakosurtanal (2004: 1) peta adalah gambaran dari unsur-unsur alam dan atau 

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

gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 

a. Jenis-Jenis Peta 

1. Jenis Peta Berdasarkan Isi  

Menurut Sinaga dalam Palupiningsih (2009: 20), jenis peta 

berdasarkan isinya peta dapat dibagi menjadi: 

a. Peta umum atau peta rupa bumi 

Yaitu peta yang menggambarkan bentang alam secara 

umum dipermukaan bumi dan menggambarkan segala sesuatu yang 

ada pada suatu wilayah, pegunungan, sungai, jalan, jalur kereta api 

dan sebagainya. 

b. Peta khusus atau peta tematik 

Yaitu peta yang memuat tema-tema khusus untuk 

kepentingan tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu 

pengetahuan, perencanaan pariwisata, dan sebagainya. Pada 



18 

 

kebanyakan atlas, di samping memuat peta umum yang secara 

bersamaan menggambarkan keadaan alam, batas negara, kota-kota 

serta gejala kehidupan. Di samping itu atlas juga memuat sejumlah 

peta-peta khusus seperti peta arus laut, peta suhu udara, peta 

pelayaran, peta hujan, peta penduduk dan lain sebagainya. Peta 

umum atau peta tematik dalam atlas dapat  menjadi sumber belajar 

untuk dikutip oleh siswa, dalam memenuhi tugas-tugas dari guru 

sesuai dengan pokok bahasan yang bersangkutan. 

Peta khusus ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Peta statistik kualitatif, yaitu peta yang menggambarkan 

penyebaran jenis data tanpa memperhitungkan jumlah data. 

2. Peta statistik kuantitatif, yaitu peta yang menggambarkan 

penyebaran jenis data sekaligus memperhitungkan besaran 

data. 

3. Peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan gerakan suatu 

data yang umumnya berupa simbol atau garis dan panah. 

2. Jenis Peta Berdasarkan Bentuknya 

Berdasarkan bentuknya peta dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Peta dasar 

Peta dasar adalah peta yang dibuat pada suatu bidang datar. 

Contohnya adalah peta dinding. Peta dinding berbeda fungsinya 

dengan peta dalam atlas. Kalau atlas cenderung digunakan sebagai 

sumber belajar dan bersifat untuk pemakaian individual, peta 
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dinding berperan terutama sebagai media guru dalam memberi 

uraian atau penjelasan secara klasikal. 

Peta dinding ada beberapa jenis, namun yang biasa digunakan 

adalah peta keadaan alam (phisical map) yang menggambarkan 

juga batas negara dan kota-kotanya, dan peta satuan politik atau 

negara-negara (political map) atau gabungan dari keduanya, baik 

untuk satu benua atupun sub kawasan benua maupun untuk dunia. 

Seperti halnya peta dalam atlas peta dinding ada yang berupa peta 

tematik (peta bahan tambang, peta vegetasi, peta flora dan fauna)  

dan juga dilengkapi dengan gambar-gambar (pictorial map). 

b. Peta timbul atau relief 

Peta timbul atau relief adalah peta yang dibuat berdasarkan 

bentuk bumi yang sebenarnya. Dalam peta ini, simbol yang 

digunakan adalah simbol tiga dimensi meliputi kubus, diagram 

balok. Peta relief juga berfungsi sebagai alat peraga, media, atau 

sarana pembelajaran, yaitu untuk memudahkan pemahaman 

gambar atau keadaan seperti apa adanya, meskipun masing-

masing juga menggunakan sumber belajar, yaitu tentang hal-hal 

yang tidak dapat diperoleh atau diketahui lewat diskripsi uraian 

buku pelajaran atau gambarnya pada peta biasa-biasa dan foto-

foto (Tim Geo dalam Palupiningsih,2007: 21).  

Berdasarkan ukuran skalanya, peta di bagi menjadi 4 yaitu:  
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a. Peta kadaster atau teknik yaitu peta yang skalanya 1: 100 – 

1: 5.000 

b. Peta berskala besar yaitu peta yang skalanya 1: 5.000 – 1: 

250.000 

c. Peta berskala sedang yaitu peta yang skalanya 1: 250.000 – 

1: 500.000 

d. Peta geografis yaitu peta yang skalanya 1: 1.000.000 atau 

lebih 

 

b. Peranan Media Peta dalam Pembelajaran IPS di Sekolah 

Peta dalam pengajaran IPS merupakan media belajar yang penting 

untuk mengembangkan pengertian ruang dan tempat. Hal ini disebabkan 

karena peta mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang 

merupakan ciri khasnya. Ciri khas tersebut diantaranya adalah peta mudah 

digunakan, memiliki pesan visual yang kuat, dan memiliki nilai yang kuat 

untuk dipercaya. Penjelasan guru yang disertai peragaan dengan 

menggunakan peta akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

pengertian kognisi yang membantu dalam kelancaran belajar peserta didik. 

Keberadaan alat bantu dalam proses belajar mengajar sangatlah penting 

dalam memperlancar pemahaman peserta didik. Dalam bidang IPS 

kehadiran peta yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan akan 

dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan 

(Suharyono,  1994: 215).  
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B III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian  (Arikunto, 1998: 108). 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada sekolah yang memiliki kriteria SSN, 

RSBI, dan SBI yaitu SMP N 1, 2 Blora, dan SMP N 3 Cepu di Kabupaten Blora. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru IPS di SMP N 1, 2 Blora, dan SMP N 3 

Cepu. Diambil 3 SMP Negeri tersebut karena dilihat dari kategorinya, dan 

memungkinkan untuk terlaksananya penelitian dengan lancar. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1. Jumlah Populasi 

No Nama Sekolah Kategori Jumlah Guru 
1 SMP Negeri 1 Blora SSN 3 
2 SMP Negeri 2 Blora SBI 3 
3 SMP Negeri 3 Cepu RSBI 2 

Sumber: Data Penelitian 2009  

Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang guru IPS. 

 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS pada sekolah yang 

dijadikan penelitian. Arikunto (2002: 220) menyatakan teknik sampling adalah 

cara/ teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Karena jumlah populasi 

adalah 8 orang, maka dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 
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teknik total sampling, sehingga semua responden mempunyai kesempatan untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

 

3. Variabel Penelitian  

Definisi dari variabel adalah gejala yang bervariasi (Arikunto, 1998: 7). 

Variabel adalah segala yang akan menjadi objek pengamatan penelitian (Brata, 

1993: 25). Penelitian ini yang diukur adalah tingkat pengoptimalan media peta 

dalam pembelajaran mata pelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Blora yaitu di 

SMP Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Ngeri 3 Cepu. Variabel dalam penelitian ini 

adalah:  

Variabel Bebas: 

1. Ketersediaan media peta 

2. Frekuensi penggunaan media peta 

3. Kesesuaian penggunaan media peta dengan pokok bahasan  

Variabel Terikat:  

Optimalisasi penggunaan media peta dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPS. 

 

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Menurut Surachman (1994: 80), jenis data yang dibedakan 

menjadi 2 yaitu: 
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1) Data primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data lokasi dan Jumlah 

guru IPS di SMP N 1 Blora, SMP N 2 Blora, dan SMP N 3 Cepu. 

2) Data sekunder 

Dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunder yaitu data 

mengenai pengoptimalan penggunaan media peta dalam PBM IPS dari 

responden yaitu guru IPS kelas VIII SMP N 1, 2 Blora, dan SMP N 3 

Cepu di kabupaten Blora dengan cara menyebar angket. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

angket dan dokumentasi 

 Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan 

pengumpulan data dapat dilakukan melalui: 

1) Wawancara 

Yaitu metode yang menguakan sejumlah pertanyaan lesan yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya (Arikunto, 1998: 151). 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai RPP, 

silabus, optimalisasi penggunaan media peta. 

2) Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan memperhatikan sumber 

pada tulisan, tempat dan orang untuk mendapatkan data yang 

diinginkan. 
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Pada penelitian ini metode dokumentasinya adalah dengan 

menyebarkan angket. Penyebaran angket dilakukan sebanyak satu kali 

sesuai dengan banyak guru. Penyebaran angket yakni untuk 

mengetahui tingkat pengoptimalan penggunaan media peta dalam 

pembelajaran IPS di SMP Negeri 1, 2 Blora dan SMP Negeri 3 Cepu 

di Kabupaten Blora. 

3) Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan yang sukar diperoleh 

dengan metode lain. 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah peneliti 

ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar (observasi partisipasi). 

Observasi dilakukan untuk mengetahui ketersediaan media peta, 

meliputi macam media peta, jumlah dan kondisinya. Selain itu 

observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan 

media peta dalam pembelajaran IPS di SMP N 1, 2 Blora, dan SMP N 

3 Cepu di Kabupaten Blora, yang memiliki frekuensi penggunan media 

peta, dan kesesuaian media peta dengan pokok bahasan. 

 

5. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket yang berisi tentang 

optimalisasi penggunaan media peta dalam pembelajaran IPS di sekolah. 

Angket ini berupa pilihan ganda yang telah disediakan alternatif jawabannya. 
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Adapun langkah-langkah yang diambil dalam uji coba angket adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

1. Membuat kisi-kisi angket 

2. Membuat pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi angket 

b. Tahap pelaksanaan 

Uji coba dilaksanakan pada populasi di luar sampel atau guru yang 

akan diteliti. Perangkat angket terdiri dari 13 soal, yang terdiri atas 1 soal 

mengenai ketersediaan media peta, 4 soal mengenai penggunaan media 

peta pada setiap standar kompetensi, 4 soal mengenai kesesuaian 

penggunaan media peta pada setiap standar kompetensi, dan 4 soal 

mengenai optimalisasi penggunaan media peta pada setiap standar 

kompetensi. Uji coba hanya diikuti oleh guru mata pelajaran IPS di SMP 

N 1, 2 Blora, dan SMP N 3 Cepu di Kabupaten Blora. Pelaksanaan 

penyebaran angket ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengoptimalan penggunaan peta dalam pembelajaran IPS di SMP. 

Penelitian dilakukan sebanyak 2 kali pada tiap-tiap sekolah. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan: 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan 
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distribusi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo dalam anita, 

2002: 188). Pada penelitian ini variabel univariatnya adalah ketersediaan 

media peta, frekuensi penggunan media peta, dan kesesuaian penggunaan 

media peta dengan pokok bahasan. 

Dalam menganalisis data, digunakan analisis deskripsi persentase. 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil data mengenai 

optimalisasi penggunaan media peta dalam pembelajaran mata pelajaran 

IPS di SMP Negeri di Kabupaten Blora tahun 2009.  

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Dp  = 
N
n  x 100 % 

Keterangan:  

Dp = Deskriptif Presentase 

n = skor empirik (skor yang diperoleh) 

N = skor ideal / jumlah total nilai responden  (Ali, 1987: 189) 

Hasil analisis dipresentasikan dengan tabel kriteria deskriptif 

presentase, kemudian dijelaskan dengan kalimat bersifat kualitatif. Dalam 

angket penelitian ini terdapat pertanyaan yang masing-masing langsung 

bisa dilakukan penilaian. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi. Pada penelitian ini variabel bivariatnya 

adalah: 
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Variabel Bebas: 

1. Ketersediaan media peta 

2. Frekuensi penggunaan media peta 

3. Kesesuaian penggunaan media peta dengan pokok bahasan  

Variabel Terikat:  

Optimalisasi penggunaan media peta dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPS. 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini adaiah korelasi "Kendal Tau" (τ). Korelasi kendal tau digunakan 

untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau 

lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau rangking. Rumus dasar yang 

digunakan adalah:  

( )
2

1-NN
B-A∑ ∑=τ  

Keterangan: 

τ = Koefisien korelasi kendal Tau yang besarnya {-1 <0<1)  

H = Jumlah rangking atas 

L = Jumlah rangking bawah  

N = Jumlah anggota sampel   (Sugiyono, 2004:237). 

Perhitungan statistiknya dengan bantuan pemrograman SPSS 12.0 

 

 

 



 

28 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1) Letak Astronomis 

Wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah 

Kabupaten Blora. Kabupaten Blora adalah kota yang terdapat di Jawa 

Tengah dengan letak astronomis yaitu di antara 111˚ 16’-111˚ 38’ BT 

dan di antara 6˚ 28’ – 7˚ 48’ LS. 

2) Letak Administratif 

Jarak terjauh dari barat ke timur dari Kecamatan Todanan sampai 

Kecamatan Bogorjo sepanjang 87 km dan utara ke selatan dari 

Kecamatan Bogorjo sampai Kecamatan Kradenan sejauh 58 km. 

Secara administrasi terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa 

Tengah bersama Kabupaten Rembang. 

Luas wilayah 1.820,59 km², dengan ketinggian terendah 25 m di 

bawah permukaan laut dan tertinggi 500 m di atas permukaan laut, 

yang di apit oleh jajaran pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan 

Kendeng Selatan. 

Adapun wilayah Kabupaten Blora dibatasi oleh: 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati. 
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b. Sebelah Timur  : Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

Dalam penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah SMP N 

di Kabupaten Blora yang meliputi SMP N 1, 2 Blora, dan SMP N 3 

Cepu di kabupaten Blora. 

Tabel 2. Lokasi Penelitian 

No Nama Sekolah Alamat 
1 
2 
3 

SMP N I Blora 
SMP N 2 Blora 
SMP N 3 Cepu 

Jl. Dr Sutomo 38 Blora 
Jl. Gunandar 72 Blora 
Jl  Sitimulyo Lr 5 Cepu 

Sumber: Data Primer ; 2009 

Pada ketiga SMP N di atas terdapat 8 orang guru yang masing-

masing SMP N jumlah guru yang mengajar di kelas VIII berusia antara 

39-45 tahun. 

Karakteristik guru IPS dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Karakteristik Guru IPS 

No Sekolah Jumlah 
guru 

Nama  
guru 

Masa 
Kerja 
(Th) 

L/P Latar Belakang 
Bidang Studi 

1 
 
 
2 
 
 
3 

SMP N 1 
 
 
SMP N 2 
 
 
SMP N 3 

3 Orang 
 
 
3 Orang 
 
 
2 Orang 

Buratsih 
Tutik .I  
Kusminiyati 
Budi .S 
Indriyati .W 
Tri Ediyati 
Siti .P 
Jumakir 

21 
17 
18 
21 
21 
20 
19 
21 

P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
L 

P. Sejarah S1 
P. Geografi S1 
P. Ekonomi S1 
P. Ekonomi S1 
P. Sejarah S1 
P. Geografi S1 
P. Ekonomi S1 
P. Geografi 

 Jumlah 8 Orang     
Sumber: Data Penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat lama mengajar guru IPS 

bervariasi mulai dari 17-21 Tahun mengajar. Dari pengalaman 

mengajar membawa dampak lebih terhadap pandangan guru terhadap 

penggunaan media pembelajaran yang mampu membantu siswa dalam 

peningkatan pembelajaran. 

Hasil penelitian mengenai keadaan responden/ guru IPS yang 

berjumlah 8 orang guru, didapatkan gambaran guru IPS di SMP Negeri 

1, 2 Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu di Kabupaten Blora diketahui 

bahwa jenis kelamin responden sebagian perempuan sebanyak 6 orang 

guru, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang guru. 

Sedangkan untuk pendidikan terakhir responden yaitu semuanya 

adalah S1. 

Adapun pengalaman mengajar guru dapat dilihat dari diagram 1 

di bawah ini. 

 LAMA MENGAJAR GURU IPS DI SMP NEGERI  
                             di KABUPATEN BLORA 

          30 
          25 
 (Th)  20 
          15 
          10 

5 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

GURU 
Keterangan : 
Th = Tahun 

Gambar 1. Lama Mengajar Guru IPS 

 

Tabel 4. Pengalaman mengajar/ masa kerja guru IPS   
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No Kategori Jumlah Persentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

< 10 Tahun 
11-15 Tahun 
16-20 Tahun 
21-25 Tahun 
> 25 Tahun 

 
Jumlah 

- 
- 
4 
4 
- 
 

8 

0 % 
0 % 

50 % 
50 % 
0 % 

 
100 % 

Sumber: Hasil Penelitian 2009 

Dari tabel 4, diketahui bahwa guru mempunyai pengalaman kerja 

16-20 tahun sebanyak 4 orang (50 %), kemudian guru yang mempunyai 

pengalaman kerja 21-25 tahun sebanyak 4 orang (50 %). Dari 

pengalaman mengajar tersebut diharapkan guru dapat menerapkan 

penggunaan media peta di dalam proses belajar mengajar sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman yang lebih menarik yang bisa berdampak 

langsung terhadap peningkatan pemahaman siswa dan prestasinya. 

   Tabel 5. Latar belakang pendidikan guru IPS 

No Kriteria Jumlah Persentase % 
1 
2 
3 

Pend. Geografi S1 
Pend. Sejarah S1 
Pend. Ekonomi S1 

3 
2 
3 

37,5 % 
25 % 
37,5% 

 Jumlah 8 100 % 
Sumber: Hasil Penelitian 2009 

Dari tabel 5 diketahui dari 8 responden guru IPS di dapat 3 orang 

guru (37,5%) latar belakang pendidikannya dari pendidikan Geografi, 2 

orang responden (30%) dari pendidikan Sejarah dan sisanya yaitu 

sebanyak 3 orang responden (37,5 %) dari pendidikan Ekonomi. 

Semua guru IPS di SMP N tersebut telah memiliki jenjang 

Pendidikan S1. dengan jenjang pendidikan S1 ini, guru lebih mudah 
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menguasai materi pelajaran dimana siswa didorong untuk memahami 

materi. 

3) Tingkat Optimalisasi Media Peta dalam Pembelajaran IPS 

Untuk mengetahui deskripsi data hasil penelitian berikut ini akan 

disajikan gambaran dari variabel yang diteliti, yang dijabarkan dari 

indikator-indikator yang ada sehingga didapatkan keterangan yang dapat 

memudahkan penelitian dalam pembahasan tentang apa yang terjadi 

pada objek penelitian. 

a) SMP N 1 Blora 

Hasil penelitian tentang optimalisasi penggunaan media peta 

dalam pembelajaran IPS di SMP N 1 Blora. 

 

Gambar 2:  SMP N 1 Blora 
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  Tabel 6. Optimalisasi penggunaan media peta di SMP N 1 Blora 
No Pokok Bahasan Jenis Peta yang di 

Gunakan 
Penilaian 

1 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
3 
 
 

 
4 
 
 

 

Memahami 
permasalahan sosial 
berkaitan dengan 
pertumbuhan 
penduduk di 
Indonesia 
 
Memahami proses 
kebangkitan 
nasional 
 
Memahami masalah 
penyimpangan 
sosial 
 
Memahami kegiatan 
pelaku ekonomi 
masyarakat 

Peta Administrasi 
 
 
 
 
 
 

Peta Administrasi 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

Penggunaan 
media peta 
dioptimalkan 
 
 
 
 
Penggunaan 
media peta 
dioptimalkan 
 
Penggunaan 
media peta tidak 
dioptimalkan 
 
Penggunaan 
media peta tidak 
dioptimalkan 

Sumber: Hasil Penelitian 2009  

b) SMP N 2 Blora 

Hasil penelitian tentang optimalisasi penggunaan media peta 

dalam pembelajaran IPS di SMP N 2 Blora. 

 

Gambar 3: SMP N 2 Blora 
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Tabel 7. Optimalisasi penggunaan media peta di SMP N 2 Blora 

No Pokok Bahasan Jenis Peta yang di 
Gunakan 

Penilaian 

1 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 

 
3 
 
 

 
4 
 
 

 

Memahami 
permasalahan sosial 
berkaitan dengan 
pertumbuhan 
penduduk di 
Indonesia 
 
Memahami proses 
kebangkitan 
nasional 
 
Memahami masalah 
penyimpangan 
sosial 
 
Memahami 
kegiatan pelaku 
ekonomi 
masyarakat 

Peta Administrasi 
 
 
 
 
 
 

Peta Administrasi 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

Penggunaan media 
peta dioptimalkan 
 
 
 
 
 
Penggunaan media 
peta dioptimalkan 
 
 
Penggunaan media 
peta tidak 
dioptimalkan 
 
 
Penggunaan media 
peta tidak 
dioptimalkan 

Sumber: Hasil penelitian 2009 

c) SMP N 3 Cepu 

Hasil penelitian tentang optimalisasi penggunaan media peta 

dalam pembelajaran IPS di SMP N 3 Cepu. 

 
Gambar 4. SMP N 3 Cepu 
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Tabel 8.Optimalisasi penggunaan media peta di SMP N 3 Cepu 

No Pokok Bahasan Jenis Peta yang di 
Gunakan 

Penilaian 

1 
 
 
 

 
 
2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

Memahami 
permasalahan sosial 
berkaitan dengan 
pertumbuhan 
penduduk di Indonesia 
 
Memahami proses 
kebangkitan nasional 
 
Memahami masalah 
penyimpangan sosial 
 
Memahami kegiatan 
pelaku ekonomi 
masyarakat 

Peta Administrasi 
 
 
 
 
 

Peta Administrasi 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

Penggunaan media 
peta dioptimalkan 
 
 
 
 
Penggunaan media 
peta dioptimalkan 
 
Penggunaan media 
peta tidak 
dioptimalkan 
Penggunaan media 
peta tidak 
dioptimalkan 

Sumber: hasil penelitian 2009 

b. Deskripsi Data Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dimaksudkan untuk menggambarkan hasil 

penelitian yang diperoleh. Analisis univariat dalam penelitian ini adalah 

ketersediaan media peta, frekuensi penggunaan media peta, dan kesesuaian 

penggunaan media peta dengan pokok bahasan. 

1) Tingkat Ketersediaan Media Peta 

Ketersediaan media peta diukur dari jumlah kuantitas media 

peta yang dimiliki dari masig-masing sekolah. Berikut ini adalah 

ketersediaan media peta di SMP tersebut. 
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Tabel 9. Ketersediaan Media Peta di Sekolah 
No Nama Sekolah Jumlah Prosentase (%) 
1 SMP N 1 Blora 11 41 
2 SMP N 2 Blora 9 33 
3 SMP N 3 Cepu 7 26 
 Jumlah 27 100 

Sumber: Data Primer Penelitian  

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa sekolah yang 

memiliki ketersediaan peta terbanyak adalah SMP N 1 Blora (41%) 

dalam kategori sedang dan yang lainnya adalah SMP N 2 (33%) dalam 

kategori sedang dan SMP N 3 Cepu dalam kategori kurang (26%). 

a) Ketersediaan media peta di SMP N 1 Blora 

Ketersediaan media peta di SMP N 1 Blora dapat dilihat 

dalam tabel 10 berikut: 

Tabel 10. Jenis media peta di SMP N 1 Blora 

No Jenis Media Peta Jumlah Kondisi 
1 Peta Indonesia 4 Sangat baik 
2 Peta ASEAN 3 Sangat baik 
3 Peta Dunia 4 Cukup baik 

Sumber: Penelitian 2009 

Berdasarkan tabel 10, ketersediaan media peta di SMP N 1 

Blora sebagai media pembelajaran dalam pelajaran IPS, dalam 

kategori baik, dikarenakan di sekolah tersebut telah mempunyai 

satu sampai dua buah peta dari jenis peta yang sama. Sehingga 

apabila dibutuhkan untuk media pembelajaran sekolah khususnya 

dalam pembelajaran IPS dirasa telah mencukupi. 

Di samping kuantitas, kondisi media peta yang ada juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Media 
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peta yang ada di SMP N 1 Blora rata-rata dalam kondisi yang 

cukup baik karena masih bisa digunakan untuk media 

pembelajaran dengan baik. Namun ada juga peta yang tidak 

relevan lagi untuk digunakan karena merupakan peta lama seperti 

peta Indonesia yang masih terbagi menjadi 27 Provinsi serta masih 

memuat Timor Timur sebagai Provinsi. Padahal sekarang telah 

berdiri sebagai negara sendiri dan lepas dari Negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

Berikut ini adalah contoh media peta yang ada di SMP N 1 

Blora. 

 
                       Gambar 5. Contoh media peta di SMP N 1 Blora 

 

b) Ketersediaan media peta di SMP N 2 Blora 

Ketersediaan media peta di SMP N 2 Blora dapat dilihat 

dalam tabel 11: 
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Tabel 11. Jenis media peta di SMP N 2 Blora 

No Jenis Media Peta Jumlah Kondisi 
1 Peta Indonesia 4 Sangat baik 
2 Peta ASEAN 2 Cukup baik 
3 Peta Dunia 3 Sangat baik 

Sumber: Hasil Penelitian 2009  

Berdasarkan tabel 11, ketersediaan media peta di SMP N 2 

Blora sebagai media pembelajaran dalam pelajaran IPS baik,  

dikarenakan di sekolah tersebut telah mempunyai satu sampai dua 

buah peta dari jenis peta yang sama. Sehingga apabila dibutuhkan 

untuk media pembelajaran mata pelajaran IPS sekolah dirasa telah 

mencukupi. 

Di samping kuantitas, kondisi media peta yang ada juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Maka 

apabila kondisi dari media peta tersebut baik, guru dalam 

menyampaikan materi juga akan lebih mudah dan siswa akan lebih 

mudah memahami apa yang guru sampaikan.  Media peta yang ada 

di SMP N 2 Blora rata-rata dalam kondisi yang cukup baik karena 

masih bisa digunakan untuk media pembelajaran dengan baik. 
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             Gambar 6: Contoh media peta di SMP N 2 Blora 

c) Ketersediaan media peta di SMP N 3 Cepu 

Ketersediaan media peta di SMP N 7 Blora dapat dilihat 

dalam tabel 12 berikut: 

Tabel 12. Jenis media peta di SMP N 3 Cepu 

No Jenis Media Peta Jumlah Kondisi 
1 Peta Indonesia 2 Cukup baik 
2 Peta ASEAN 4 Cukup baik 
3 Peta Dunia 3 Cukup baik 

Sumber; Hasil Penelitian 2009  

Berdasarkan tabel 12, ketersediaan media peta di SMP N 3 

Cepu sebagai media pembelajaran dalam pelajaran IPS kurang 

memadai. Itu dilihat dari ketersediaan media peta yang digunakan 

dalam penyampaian materi sangatlah kurang. Hal lain dikarenakan 

di sekolah tersebut hanya  mempunyai satu sampai dua buah peta 

dari jenis peta yang sama. Sehingga apabila dibutuhkan untuk 
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media pembelajaran sekolah khususnya dalam mata pelajaran IPS 

dirasa belum mencukupi.  

Di samping kuantitas, kondisi media peta yang ada juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Media 

peta yang ada di SMP N 3 Cepu, rata-rata dalam kondisi yang 

cukup baik karena masih bisa digunakan untuk media pembelajaran 

dengan baik. 

 

Gambar 7. contoh media peta di SMP N 3 Cepu  

 

2) Tingkat Frekuensi penggunaan media peta  

Tingkat frekuensi penggunaan media peta dikelompokkan 

menjadi 3 kriteria yaitu kurang, cukup dan baik. Kriteria ini 

berdasarkan penggunaan peta untuk setiap pokok bahasan dalam satu 

semester. Selama semester 1 terdapat 4 pokok bahasan.  
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Tabel 13. Frekuensi penggunaan media peta di sekolah 
No Nama Sekolah Jumlah 

Pokok 
Bahasan 
dalam 

semester 
1 

Penggunaan 
Peta dalam 

satu semester 
meliputi 

berapa pokok 
bahasan 

Prosentase 
(%) 

Kriteria 
Kurang 
(<33%), 
sedang 
(33,1-
64%), 
baik 

(>64,1%) 
1 SMP N 1 Blora 4 2 50% Cukup 
2 SMP N 2 Blora 4 2 50% Cukup  
3 SMP N 3 Cepu 4 2 50% Cukup  

Sumber : Data Primer Penelitian  

Berdasarkan tabel 13 menunjukan bahwa ketiga responden 

menggunakan media peta dalam proses pembelajaran pada dua pokok 

bahasan sehingga memiliki tingkat frekuensi sebesar 50% dari jumlah 

pokok bahasan dalam satu semester. 

a) Penggunaan Media Peta di SMP N 1 Blora 

Penggunaan media peta di SMP N 1 Blora pada tiap pokok 

bahasan dalam satu semester dapat dilihat pada tabel 14 berikut: 

Tabel 14. Penggunaan media peta pada setiap pokok bahasan di 
SMP N 1 Blora 

No Pokok Bahasan Jenis Peta yang di 
Gunakan 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

Memahami permasalahan sosial 
berkaitan dengan pertumbuhan 
penduduk di Indonesia 
 
Memahami proses kebangkitan 
nasional 
 
Memahami masalah penyimpangan 
sosial 
 
Memahami kegiatan pelaku ekonomi 
masyarakat 

Peta Administrasi 
 
 
 

Peta Administrasi 
 
 
- 

 
 

-                  

Sumber : Hasil Penelitian 2009 



42 

 

Berdasarkan tabel 14, menunjukkan terdapat 3 pokok 

bahasan yang menggunakan media peta dalam pembelajaran IPS di 

SMP N 1 Blora masuk sehingga masuk dalam kategori cukup 

(50%). Hal itu dapat dilihat dari frekuensi penggunaan media peta 

dalam penyampaian materi pelajaran IPS. Dalam beberapa pokok 

bahasan, guru sering menggunakan media peta, sebagai media 

pendukung dalam menyampaikan materi pelajaran IPS. Sehingga, 

siswa dapat lebih mudah memahami materri yang disampaikan 

oleh guru. 

b) Penggunaan Media Peta di SMP N 2 Blora 

Penggunaan media peta di SMP N 2 Blora pada tiap pokok 

bahasan dalam satu semester dapat dilihat pada tabel 15 berikut: 

Tabel 15. Penggunaan media peta pada setiap pokok bahasan di 

SMP N 2 Blora 

No Pokok Bahasan Jenis Peta yang di 
Gunakan 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

Memahami permasalahan sosial 
berkaitan dengan pertumbuhan 
penduduk di Indonesia 
 
Memahami proses kebangkitan 
nasional 
 
Memahami masalah penyimpangan 
sosial 
 
Memahami kegiatan pelaku ekonomi 
masyarakat 

Peta Administrasi 
 
 
 

Peta Administrasi 
 
 
- 

 
 

- 

Sumber: Hasil Penelitian 2009 
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Gambar 8: Seorang guru di SMP Negeri 2 Blora sedang 
menyampaikan materi pelajaran dengan media peta  

 

Berdasarkan tabel 15, menunjukkan terdapat dua pokok 

bahasan yang menggunakan media peta dalam pembelajaran IPS di 

SMP N 2 Blora, sehingga termasuk dalam kategori cukup (50%). 

Hal itu dapat dilihai dari frekuensi penggunaan media peta dalam 

penyampaian materi pelajaran IPS. Dalam beberapa pokok 

bahasan, guru sering menggunakan media peta, sebagai media 

pendukung dalam menyampaikan materi pelajaran IPS. Sehingga, 

siswa dapat lebih mudah memahami materri yang disampaikan 

oleh guru. 
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Gambar 9:  Seorang guru di SMP Negeri 2 Blora sedang menyuruh 
siswa untuk menunjukkan letak suatu daerah dengan 
media peta 

 

c) Penggunaan Media Peta di SMP N 3 Cepu 

Penggunaan media peta di SMP N 3 Cepu pada tiap pokok 

bahasan dalam satu semester dapat dilihat pada tabel 16 berikut: 

Tabel 16. Penggunaan media peta pada setiap pokok bahasan di 
SMP N 3 Cepu 

 
No Pokok Bahasan Jenis Peta yang di 

Gunakan 
1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

Memahami permasalahan sosial 
berkaitan dengan pertumbuhan 
penduduk di Indonesia 
 
Memahami proses kebangkitan 
nasional 
 
Memahami masalah penyimpangan 
sosial 
 
Memahami kegiatan pelaku ekonomi 
masyarakat 

Peta Administrasi 
 
 
 

Peta Administrasi 
 
 
- 
 

 
- 

Sumber: Hasil Penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel 16, menunjukkan hanya satu pokok 

bahasan yang menggunakan media peta dalam pembelajaran IPS di 

SMP N 3 Cepu sehingga termasuk dalam kategori kurang (50%). 

Hal itu dapat dilihai dari frekuensi penggunaan media peta dalam 

penyampaian materi pelajaran IPS. Hal itu dikarenakan dalam 

penyampaian materi pokok bahasan, guru hanya menggunakan 

media peta dalam satu pokok bahasan saja. Sehingga pemanfaatan 

media peta dalam penyampaian materi kurang dioptimalkan. Salah 

satu faktornya adalah, sekolah hanya mempunyai media peta yang 

terbatas. 

3) Tingkat Kesesuaian Penggunaan Media Peta 

Kesesuaian penggunaan peta dalam setiap pokok bahasan 

dikelompokkan menjadi 3 kriteria yaitu kurang, cukup dan baik. 

Tabel 17. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Media Peta 

No Nama Sekolah Penggunaan 
Peta setiap 

pokok bahasan 

Kesesuaian Kriteria 
Kurang 
(<33%), 

Cukup (33,1-
64%), baik 
(>64,1%)  

1 SMP N 1 Blora 2 Ya Baik 
2 SMP N 2 Blora 2 Ya  Baik 
3 SMP N 3 Cepu 2 Ya Baik 

Sumber: Data Primer Penelitian  

Tabel 17 menunjukan bahwa semua responden telah sesuai 

dalam menentukan jenis peta yang digunakan dalam setiap pokok 

bahasan. 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat dilakukan terhadap data hasil penelitian untuk 

menjawab hipotesis penelitian yang telah disusun sebelumnya. Uji 

statistik yang digunakan adalah dengan korelasi Kendal Tau (τ). Hasil 

perhitungan dapat disajikan dalam tabel 18 berikut ini: 

Tabel 18. Korelasi Kendal Tau (τ) Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

No Variabel Bebas Variabel 
Terikat 

Batas 
Signifikan P CC Ket

. 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
   

  

Ketersediaan media 
peta 
 
Frekuensi 
penggunaan media 
peta 
 
Kesesuaian 
penggunaan media 
peta dengan pokok 
bahasan  

Optimalis
asi 
Pengguna
an Peta 

0,05 
 
 

0,05 
 
 
 

0,05 
 
 

0,034 
 
 

0,008 
 
 
 

0,008 
 
 
 

0,756 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 

Sig 
 
 

Sig 
 
 
 

Sig 
 
 

Sumber: Hasil Penelitian 2009 

Tabel 18 diperoleh hasil bahwa: 

a) Hubungan antara tingkat ketersediaan media peta dengan optimalisasi 

penggunaan media peta. 

Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat ketersediaan 

peta dengan optimalisasi penggunaan peta diperoleh nilai p 0,034 (p < 

0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat ketersediaan peta dengan 

optimalisasi penggunaan peta. 

b) Hubungan antara tingkat frekuensi penggunaan media peta dengan 

optimalisasi penggunaan media peta. 
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Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat frekuensi 

penggunaan peta dengan optimalisasi penggunaan peta diperoleh nilai 

p 0,008 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat frekuensi 

penggunaan media peta dengan optimalisasi penggunaan media peta. 

c) Hubungan antara tingkat kesesuaian penggunaan media peta dengan 

optimalisasi penggunaan media peta. 

Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat kesesuaian 

penggunaan media peta dengan optimalisasi penggunaan media peta 

diperoleh nilai p 0,008 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

kesesuaian penggunaan media peta dengan optimalisasi penggunaan 

media peta. 

2. Pembahasan 

Dalam metodologi pengajaran, ada dua aspek paling penting dan menonjol 

yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu pembelajaran, yaitu metode 

pengajaran dan media pembelajaran sebagai alat Bantu mengajar. Media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar mengajarpada dirinya. Agar suatu proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik maka kedua komponen tersebut harus berjalan 

bersama-sama dan berkesinambungan satu sama lain. 
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Dalam pembelajaran IPS di sekolah media yang paling sering digunakan 

adalah peta. Penggunaan media yang tepat merupakan komponen penting dalam 

suatu pengajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Media peta dinilai cukup efektif untuk menyampaikan isi materi pelajaran IPS 

terutama yang berkaitan dengan konsep keruangan. Media peta digunakan sebagai 

sumber belajar bagi siswa agar lebih jelas dalam mempelajari mata pelajaran IPS. 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan media peta sebagai sala satu media belajar dalam mata pelajaran IPS 

di Sekolah Menengah Pertama khususya kelas VIII. Peneliti mengungkap 

bagaimana pengoptimalan media peta dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini 

akan membahas mengenai ketersediaan media peta di sekolah, pemanfaatan media 

peta dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri di Kabupaten Blora. Untuk lebih 

jelasnya akan dibahas satu persatu dalam uraian berikut. 

a) Hubungan antara tingkat ketersediaan media peta dengan optimalisasi 

penggunaan media peta. 

Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat ketersediaan peta 

dengan optimalisasi penggunaan peta diperoleh nilai p 0,034 (p < 0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara tingkat ketersediaan peta dengan optimalisasi 

penggunaan peta. Di dalam mendukung adanya media pembelajaran, perlu 

adanya faktor pendukung yang menjadikan media tersebut dapat 

digunakan, salah satunya adalah ketersediaan media peta di sekolah. 
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Pada SMP Negeri Kabupaten Blora pada umumnya belum 

memiliki jenis media peta yang lengkap di mana tidak semua pokok 

bahasan terdapat peta yang tepat untuk digunakan. Guru hanya 

menggunakan media peta pada materi tertentu saja. Di samping jenisnya 

yang terbatas, jumlah media peta yang ada di sekolah juga masih kurang. 

Berdasarkan penelitian, keberadaan media peta sebenarnya masih relevan 

bila digunakan, namun jenis media peta tersebut masih terbatas, sehingga 

apabila guru menerangkan siswa kurang jelas melihatnya sehingga siswa 

sulit untuk mengungkap penjelasan guru tersebut. 

Di samping jenis, jumlah dan keadaan peta yang tersedia di 

sekolah, berbagai fasilitas penunjang di dalam pemanfaatan media peta di 

sekolah juga sangat diperlukan. Fasilitas penunjang lainnya adalah atlas, 

globe, dan peta multimedia yang dimiliki oleh SMP Negeri 1, 2 Blora, dan 

SMP Negeri 3 Cepu di Kabupaten Blora. Dengan adanya fasilitas 

penunjang tersebut dapat mempermudah sekolah memanfaatkan media 

peta, sebab semua fasilitas tersebut dapat menunjang pengoptimalan media 

peta di sekolah. 

Dari hasil penelitian rata-rata ketersediaan media peta yang 

dimiliki SMP Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Negeri 3 Cepu di Kabupaten 

Blora yaitu sampai dua buah peta tiap jenisnya. Dan berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan terdapat satu sekolah yang keadaan media 

petanya rusak. Kerusakan ini disebabkan karena semua peta yang dimiliki 

sekolah tersebut jarang digunakan sehingga tidak terurus dan rusak. 
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Karena kerusakan media peta ini sehingga apabila terdapat pokok bahasan 

yang perlu menggunakan media peta, guru hanya menggunakan atlas 

sebagai pengganti dari media peta tersebut. 

b) Hubungan antara tingkat frekuensi penggunaan media peta dengan 

optimalisasi penggunaan media peta. 

Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat frekuensi 

penggunaan peta dengan optimalisasi penggunaan peta diperoleh nilai p 

0,008 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara tingkat frekuensi penggunaan media 

peta dengan optimalisasi penggunaan media peta. 

Berdasarkan penelitian didapat bahwa tingkat pemanfaatan media 

peta dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1, 2 Blora, dan SMP Negeri 

3 Cepu di Kabupaten Blora berbeda. Dari hasil penelitian diketahui 

frekuensi penggunaan media peta dalam proses belajar mengajar IPS di 

SMP Negeri 1, 2 Blora dan SMP Negeri 3 Cepu di Kabupaten Blora 

adalah cukup dioptimalkan. Itu dilihat dari penggunaan media peta dalam 

menyampaikan pokok bahasan yang perlu menggunakan media peta. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar sudah bermacam-macam, mulai dari media sederhana hingga 

media yang modern dan semua itu tidak akan lepas dari interaksi antara 

proses belajar mengajar dengan lingkungan belajar itu sendiri. Penggunaan 

media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan 

karena dengan menggunakan indra ganda dapat memperoleh keuntungan 
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yang lebih bagi siswa sehingga siswa dapat meningkatkan perhatian dan 

motivasi belajar. Sistem pengajaran dengan menggunakan media peta 

dapat menyajikan materi yang lebih menarik, tidak monoton dan mudah 

dalam penyampaiannya, sehingga siswa dapat mempelajari materi secara 

mandiri dan lebih jelas dengan memanfaatkan media peta sehingga 

frekuensi penggunaan peta harus ditingkatkan. 

Pemanfaatan media peta sebagai media pembelajaran oleh guru di 

sekolah masih kurang maksimal. Terdapat pula beberapa SMP Negeri 

yang belum mengoptimalkan media peta sebaga media pembelajaran 

dalam pelajaran IPS. Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian guru ada 

yang belum memanfaatkan media peta karena keterbatasan ketersediaan 

media peta yang ada di sekolah masih terlalu sedikit dan kondisinya pun 

kurang layak untuk dijadikan media pembelajaran. 

c) Hubungan antara tingkat kesesuaian penggunaan media peta dengan 

optimalisasi penggunaan media peta. 

Hasil uji statistik Kendal Tau (τ) antara tingkat kesesuaian 

penggunaan media peta dengan optimalisasi penggunaan media peta 

diperoleh nilai p 0,008 (p < 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat kesesuaian 

penggunaan media peta dengan optimalisasi penggunaan media peta. 

Dari hasil penelitian diketahui kesesuaian peta dengan pokok 

bahasan yang disajikan oleh guru adalah cukup baik. Itu dapat dilihat dari 

kesesuaian pemanfaatan media peta oleh guru dalam menyampaikan 
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materi yang perlu menggunakan media peta. Hal ini didukung oleh tingkat 

pendidikan guru yang berpendidikan sarjana pendidikan. Sehingga guru 

dapat memilih media peta yang sesuai dengan pokok bahasan. 

Selama penelitian berlangsung peneliti juga mengamati proses 

belajar mengajar di kelas sehingga peneliti mengetahui faktor yang 

menyebabkan penggunaan media peta kurang maksimal. Hal ini 

disebabkan karena media peta yang ada jumlahnya masih kurang 

mencukupi dalam pembelajaran di kelas, sehingga penambahan jumlah 

media ini sangat diperlukan agar proses belajar mengajar yang 

membutuhkan media peta dapat mencapai suatu kasil yang maksimal. 

Kehadiran media dalam proses belajar mengajar sangatlah 

dibutuhkan. Karena proses belajar seseorang dimulai dari tingkat yang 

kongkrit (pengalaman langsung) menuju ketingkat abstrak dalam bentuk 

abstrak lambang kata. Sehingga demikian dapat dihindari terjadinya 

pengetahuan yang bersifat verbalistik. 

Seorang guru hendaknya dapat memilih cara yang tepat, artinya 

dapat memilih media yang cocok dengan materi yang di bahas dan 

mendemonstrasikan media tersebut, pada saat yang tepat sehingga dapat 

berfungsi memperjelas informasi konsep yang sedang dibicarakan. 

Berkaitan dengan hal diatas, maka dalam memilih dan menggunakan 

media pengajaran diharapkan media tersebut memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a. Dapat diraba, dilihat, didengarkan dan diamati panca indra. 
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b. Sebagai alat bantu mengajar, baik dikelas maupun diluar kelas. 

c. Merupakan medium atau perantara yang digunakan dalam 

pendidikan. 

d. Sebagai alat atau teknik yang sangat erat pertaliannya dengan 

metode mengajar (Hamalik dalam Palupiningsih, 2007: 56) 

Peta merupakan salah satu media pengajaran yang dipakai dalam 

pengajaran IPS. Sebagai salah satu media pengajaran IPS, peta mempunyai 

kedudukan yang sangat penting karena melalui peta ini siswa akan dapat 

terangsang untuk berfikir dan berkemauan sehingga dapat mendorong 

tercapainya proses belajar pada dirinya. 

Hal demikian membawa konsekuensi bagi guru IPS baik di sekolah 

dasar ataupun disekolah lanjutan bahwa penggunaan media peta dalam 

proses belajar IPS adalah perlu, terutama dalam kajian tentang 

kewilayahan. Ini berarti guru IPS harus dapat menggunakan peta, atlas 

maupun globe. 

Peta dalam pengajaran IPS merupakan media belajar yang penting 

untuk mengembangkan pengertian ruang dan tempat. Hal ini disebabkan 

karena peta mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang 

merupakan ciri khasnya. Ciri khas tersebut di antaranya adalah peta mudah 

digunakan, memiliki pesan visual yang kuat, dan memiliki nilai yang kuat 

untuk dipercaya. Penjelasan guru yang disertai peragaan dengan 

menggunakan peta akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
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pengertian kognisi yang membantu dalam kelancaran belajar peserta didik 

(Suharjono,  1994: 215). 

Keberadaan alat bantu dalam proses belajar mengajar sangatlah 

penting dalam memperlancar pemahaman peserta didik. Dalam bidang IPS 

kehadiran peta yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan akan 

dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi penggunaan 

media peta dalam pembelajaran IPS diperoleh kesimpulan antara lain. 

a. Ketersediaan media peta di SMP N 1, 2 Blora dan SMP Negeri 3 Cepu di 

Kabupaten Blora dapat dikatakan cukup karena sekolah rata-rata hanya 

mempunyai 3 buah jenis peta dalam tiap jenis peta lebih dari 2 sehingga 

pemanfaatan media peta di sekolah cukup optimal. 

b. Frekuensi penggunaan peta di SMP N 1, 2 Blora dan SMP Negeri 3 Cepu 

di kabupaten Blora dapat dikategorikan cukup karena 50% dari jumlah 

pokok bahasan dalam satu semester menggunakan media peta dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Ketersediaan media peta, frekuensi penggunaan peta dan kesesuaian 

penggunaan peta dengan pokok bahasan mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap optimalisasi penggunaan media peta dalam 

pembelajaran IPS. 

 

2. Saran 

a. Penggunaan media peta dalam pembelajaran IPS di kelas hendaknya lebih 

ditingkatkan lagi agar proses pembelajaran dapat lebih maksimal sehingga 
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dapat mengembangkan minat dan kreatifitas siswa dalam mempelajari 

materi IPS. 

b. Bagi sekolah hendaknya mampu menambah serta memperbaharui peta-

peta yang sudah ada sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. 
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PERHITUNGAN STATISTIKA 

1. Tabel Prosentase Ketersediaan Peta 

No Nama Sekolah Jumlah Prosentase (%) 
1 SMP N 1 Blora 11 41 
2 SMP N 2 Blora 9 33 
3 SMP N 3 Cepu 7 26 
 Jumlah 27 100 

 

Dp   = 
N
n  x 100 % 

SMP 1 = %100
27
11 x  = 41 % 

SMP 2 = %100
27
9 x  = 33 % 

SMP 3 = %100
27
7 x  = 26 % 

2. Kriteria Penilaian masing-masing variabel 

Skor minimal  = 0 x 4 = 0 

Skor maksimal  = 1 x 4 = 4 

Prosen Minimal  = %100
4
0 x  = 0 % 

Prosen Maksimal = %100
4
4 x  = 100 % 

Rentang persentase  = 100% - 0% = 100% 

Interval persentase  = 100% : 3 = 33,3% 
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Tabel Kriteria Persentase  
 

Interval % Kriteria 
66,7 % - 100 % Baik 
33,4% - 66,6% Cukup 

< 33,3% Kurang 
 
a. Frekuensi penggunaan media peta di sekolah 

- SMP N 1 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

Pokok bahasan yang menggunakan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

- SMP N 2 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

Pokok bahasan yang menggunakan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

- SMP N 3 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

Pokok bahasan yang menggunakan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

Tabel  Frekuensi penggunaan media peta di sekolah 
 

No Nama Sekolah Jumlah 
Pokok 

Bahasan 
dalam 

semester 
1 

Penggunaan 
Peta dalam 

satu semester 
meliputi 

berapa pokok 
bahasan 

Prosentase 
(%) 

Kriteria 
Kurang 

(<33,3%)
, cukup 
(33,4-

66,6 %), 
baik 

(>66,7%) 
1 SMP N 1 Blora 4 2 50% Cukup 
2 SMP N 2 Blora 4 2 50% Cukup  
3 SMP N 3 Cepu 4 2 50% Cukup  

Sumber : Data Primer Penelitian  
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b. Kesesuaian penggunaan media peta di sekolah 

- SMP N 1 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

Kesesuaian penggunaan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

- SMP N 2 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

Kesesuaian penggunaan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

- SMP N 3 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

Kesesuaian penggunaan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

Tabel  Kesesuaian penggunaan media peta di sekolah 
 

No Nama Sekolah Jumlah 
Pokok 

Bahasan 
dalam 

semester 
1 

Kesesuaian 
Penggunaan 
Peta dalam 

setiap pokok 
bahasan 

Prosentase 
(%) 

Kriteria 
Kurang 

(<33,3%)
, cukup 
(33,4-

66,6 %), 
baik 

(>66,7%) 
1 SMP N 1 Blora 4 2 50% Cukup 
2 SMP N 2 Blora 4 2 50% Cukup  
3 SMP N 3 Cepu 4 2 50% Cukup  

Sumber : Data Primer Penelitian  
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c. Optimalisasi penggunaan media peta di sekolah 

- SMP N 1 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

optimalisasi penggunaan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

- SMP N 2 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

optimalisasi penggunaan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

- SMP N 3 

Jml pokok bahasan dalam 1 semester = 4 

optimalisasi penggunaan peta = 2 

Prosentase = %100
4
2 x  = 100 % 

Tabel  Kesesuaian penggunaan media peta di sekolah 
 

No Nama Sekolah Jumlah 
Pokok 

Bahasan 
dalam 

semester 
1 

Optimalisasi 
Penggunaan 
Peta dalam 

setiap pokok 
bahasan 

Prosentase 
(%) 

Kriteria 
Kurang 

(<33,3%)
, cukup 
(33,4-

66,6 %), 
baik 

(>66,7%) 
1 SMP N 1 Blora 4 2 50% Cukup 
2 SMP N 2 Blora 4 2 50% Cukup  
3 SMP N 3 Cepu 4 2 50% Cukup  

Sumber : Data Primer Penelitian  

 

 


