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SARI

Anita Puspitasari. 2008. Pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS di
SMP Negeri se- Kota Pekalongan. Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu
Sosial, Universitas Negeri Semarang, 81 h.

Kata kunci: Pemanfaatan media peta, pembelajaran IPS

       Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap bidang studi diperlukan berbagai
sumber belajar dan media pembelajaran. Peranan guru dalam memilih sumber
belajar dan media pembelajaran yang sesuai sangat berpengaruh terhadap proses
pembelajaran, baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Media
dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan karena proses belajar seseorang
dimulai dari tingkat yang konkrit (pengalaman langsung) menuju ke tingkat
abstrak dalam bentuk lambang kata, sehingga 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 pemanfaatan
media peta dalam pembelajaran oleh guru IPS di SMP Negeri se- Kota
Pekalongan rendah. 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 mata pelajaran IPS di SMP Negeri
se- Kota Pekalongan yaitu sebanyak 41 guru dan sampel penelitian sebanyak 20
orang guru IPS yang mengajar di kelas IX sedangkan teknik yang digunakan
adalah total sampling dan 30 orang siswa yang diambil dari 10 orang siswa yang
mewakili 3 sekolah, sedangkan teknik yang digunakan adalah proporsional
random sampling. Variabel yang diteliti yaitu pemanfaatan media peta dalam
pembelajaran IPS yaitu: (1) Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar
mengajar, (2) Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru,
(3) Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar
mengajar. Data diambil dengan teknik kuesioner(angket), observasi dan
dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif.
       Hasil penelitian diketahui ketersediaan media peta di sekolah di samping
jenisnya yang terbatas yaitu 1-2 buah pada setiap jenisnya, jumlah media peta di
sekolah juga masih kurang. sehingga apabila guru menerangkan siswa kurang
jelas melihatnya sehingga siswa sulit untuk menangkap penjelasan guru.
Pemanfaatan media peta sebagai media pembelajaran oleh guru di sekolah kurang
maksimal. Terdapat pula beberapa SMP Negeri yang belum memanfaatkan media
peta secara maksimal. Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian 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 pembelajaran. Faktor yang menjadi hambatan yang muncul bila
guru memanfaatkan media peta adalah hambatan yang cenderung bersifat intern di
dalam lingkungan sekolah dan guru itu sendiri, namun ini menjadi komponen
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penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dimana
alokasi waktu selama pelajaran kurang mencukupi, sehingga pemanfaatan media
peta dalam pembelajaran IPS kurang maksimal. Selain itu juga latar belakang
pendidikan guru IPS juga mempengaruhi. Guru IPS yang mempunyai latar
belakang selain dari geogarafi kurang menguasai peta, karena yang mempunyai
latar belakang selain geografi pada saat kuliah tidak pernah mendapat pelajaran
mengenai peta secara khusus.
       Dari hasil perhitungan maka dapat dikatakan bahwa pemanfaaatan media peta
dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan memperoleh
persentase sebesar 62,50%%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase
termasuk kriteria Kurang Baik (KB). Saran yang dapat diberikan peneliti adalah
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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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

       Jono(1983:3) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri

dari pendidik, anak didik dan meteri sebagai alat untuk mencapai tujuan yang

telah dirumuskan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk kegiatan

operasional peningkatan kualitas seperti : pengadaan gedung sekolah, ruang

perpustakaan, ruang praktek, laboratorium serta fasilitasnya. Ketersediaan media

belajar IPS khususnya di sekolah dapat dilihat cukup memadai, baik dalam bentuk

peta, atlas, globe dan penunjang lainnya akan tetapi kurang mendapat perhatian

dari siswa dan guru dalam pemanfaatannya untuk menunjang belajar IPS.

       Perwujudan masyarakat berkualitas tentunya menjadi tanggung jawab semua

pihak, terutama dunia pendidikan paling bertanggung jawab untuk mewujudkan

masyarakat berkualitas. Hal ini sesuai dengan UU. No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

       Hal ini tentunya dalam kurikulum yang baru ini menuntut kepada siswa agar

mampu memanfaatkan usaha kemandiriannya dalam mempelajari setiap mata
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pelajaran untuk mencari berbagai sumber belajar selain dari guru. Sumber belajar

hendaknya digunakan dalam usaha belajar siswa agar memperoleh ilmu

pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dipelajari secara luas dan mendalam.

Tentu saja sumber-sumber belajar yang dimanfaatkan adalah relevan dengan

materi mata pelajaran yang dibahas. Segala sesuatu dapat dijadikan sebagai

sumber belajar, bergantung pada kapan dan bagaimana digunakan oleh siswa

dengan pengarahan guru.

       Di dalam mempelajari interaksi antara makhluk hidup dalam hal ini adalah

manusia dengan alam yaitu lingkungan manusia dalam konteks keruangan dan

waktu, disamping melalui pengamatan langsung dilapangan, maka dapat pula

digunakan dengan salah satu media yaitu peta. Karena peta merupakan sumber

informasi atau data yang berfungsi sebagai rekaman hasil kegiatan atau

pengamatan, alat bantu kerja lapangan dan juga sebagai alat bantu proses belajar

mengajar (Suharyono, 2001:31).

       Media dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan, karena proses

belajar seseorang dimulai dari tingkat yang konkrit (pengalaman langsung)

menuju ketingkat abstrak dalam bentuk lambang kata. Sehingga dengan demikian

dapat dihindari terjadinya pengetahuan yang bersifat verbalistik.

       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

atau konsep yang sedang dibicarakan.
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       Pada kenyataanya pemanfaatan media belajar khususnya peta sangatlah

kurang sekali. Padahal pemanfaatan peta berguna pada pelajaran IPS karena pada

pelajaran IPS, peta digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat sehingga

siswa dengan lebih mudah mengetahui letak tempat yang dimaksud oleh guru.

Namun pada kenyataannya guru-guru sangat jarang sekali menggunakan peta

pada kegiatan belajar mengajar. Padahal apabila digunakan secara intensif maka

akan banyak mempengaruhi hasil belajar siswa.

       Media peta memiliki peran penting dalam mempelajari IPS. Penjelasan-

penjelasan guru dengan materi yang terkait yang disertai peragaan peta akan

memperjelas dan memberikan gambaran kepada siswa, sehingga materi akan lebih

dikuasai.

       Namun banyak kendala yang dihadapi guru dan siswa selama memanfaatkan

peta sebagai media belajar IPS selama proses pembelajaran berlangsung yaitu

sangat terbatasnya ketersediaan peta yang ada di sekolah, selain itu terbatasnya

ketersediaan peta kendala lain yang dihadapi yaitu terbatasnya waktu, banyak

siswa yang dalam proses pembelajaran di dalam kelas ada yang tidak bersemangat

ada  juga di antara mereka yang bermalas-malasan dan mengantuk, 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 isu

sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi Geografi,

Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik
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diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan

tanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai.

       Di masa 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, komprehensif 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 uraian di atas, secara singkat dapat dikemukakam bahwa alasan

pemilihan judul penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peta dalam pengajaran IPS merupakan media utama yang mutlak harus

digunakan terutama untuk memudahkan pemahaman gejala fisik dan

kehidupan, persebaran, hubungan dan susunan keruangan.

2. Sebagian besar siswa di tingkat SMP masih kurang mengenal peta, hal ini

terbukti apabila siswa ditanya tentang liokasi dan tempat seperti kota, mereka

tidak dapat menjawab dengan tepat dan benar.

3. Dalam kegiatan belajar mengajar, belum semua guru bidang studi IPS

mendayagunakan sarana perpetaan (Peta, atlas dan globe) secara maksimal,
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akibatnya berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan siswa dalam

membaca dan menafsir peta.

       Untuk itu maka penulis mengajukan judul “ Pemanfaatan media peta dalam

pembelajaran IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan”.

B. Permasalahan

       Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan media peta

dalam pembelajaran oleh guru IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan rendah.

C. Tujuan Penelitian

       Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal

sebagai berikut.

1. Ketersediaan media peta di sekolah.

2. Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar.

3. Sejauhmana kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh

guru.

4. Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar

mengajar.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kependidikan dan

mengkaji tentang pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS.
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b. Diharapkan dapat menambah khasanah pustaka baik di tingkat

program pendidikan, fakultas maupun universitas.

c. Sebagai dasar bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih

lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah

       Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil

belarar siswa.

b. Bagi guru

       Dapat memberikan masukan bagi guru agar dalam proses kegiatan

belajar mengajar guru tidak hanya memanfaatkan sumber belajar yang

berupa buku saja tapi juga dapat memanfaatkan berbagai macam

sumber belajar dan media pembelajaran.

c. Bagi siswa

       Diharapkan bermanfaat dalam membantu memahami dan

meningkatkan hasil belajar siswa dengan memanfaatkan peta sebagai

media pembelajaran.

d. Bagi peneliti

       Dapat menambah pengetahuan dari pengalaman dalam praktik di

lapangan atau teori yang diperoleh di bangku kuliah.
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E. Penegasan Istilah

       Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap judul skripsi, dan

membatasi ruang lingkup yang diteliti, sehingga mudah untuk dibaca, dipahami

dan dimengerti, juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian maka

peneliti memberi penegasan istilah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan media peta

       Pemanfaatan media peta adalah kegiatan memanfaatkan media peta

sebagai media pembelajaran untuk menyalurkan pesan serta informasi dari

guru kepada siswa sehingga lebih merangsang pikiran, minat dan perhatian

siswa pada saat proses pembelajaran. (Tim Penyusun Kamus, 1989:555).

2. Pembelajaran IPS

       Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada lingkungan belajar. IPS SMP merupakan intergrasi

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.

       Dari penegasan istilah tersebut di atas, maka maksud dari judul penelitian ini

adalah pemanfaatan peta dalam proses belajar mengajar IPS yang terjadi antara

guru dan siswa yang berlangsung secara formal di dalam kelas.
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F. Sistematika Penulisan Skripsi

       Secara garis besar skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian

pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, bagian akhir skripsi.

1. Bagian pendahuluan skripsi

       Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar

lampiran, daftar bagan dan daftar tabel.

2. Bagian isi skripsi

       Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang disusun menurut sistematika

sebagai berikut.

       Bab Pertama yaitu Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang,

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan skripsi.

       Bab Kedua yaitu Kajian Pustaka, yang berisi tentang teori-teori yang

mendukung yang berkaitan dengan pemanfaatan media peta.

       Bab Ketiga yaitu Metodologi Penelitian, berisi tentang metode penentuan

obyek penelitian yang meliputi populasi, sampel dan teknik sampling, variabel

penelitian dan definisi opersional, metode pengumpulan data, instrumen

penelitian dan uji coba instrumen, metode analisis data dan kegiatan dalam

penelitian.

       Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil

penelitian dan pembahasan.

       Bab Kelima yaitu Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.
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3. Bagian akhir skripsi

       Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran

yang mendukung isi skripsi.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sumber Belajar

       Sumber belajar didefinisikan sebagai segala macam sumber yang ada diluar

diri seseorang (siswa) dan memungkinkan (memudahkan) terjadinya proses

belajar, dapat diartikan juga sebagai pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya

sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat

dialami, dan dapat menimbulkan peristiwa belajar (Rohani, 1997: 102 dalam

fajar). Pengertian sumber belajar menurut Sarippudin adalah segala sesuatu yang

dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran yang dapat untuk

belajar seseorang (Bahri dan Zain, 1997:55).

       Kehadiran media dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan karena

proses belajar seseorang dimulai dari tingkat yang konkrit (pengalaman langsung)

menuju ke tingkat abstrak dalam bentuk lambang kata. Sehingga dengan demikian

dapat dihindari terjadinya pengetahuan yang bersifat verbalistik.

       Seorang guru hendaknya dapat memilih secara tepat, artinya dapat memilih

media yang cocok dengan materi yang dibahas dan memdemonstrasikan media

tersebut pada saat yang tepat sehingga dapat berfungsi memperjelas informasi

atau konsep yang sedang dibicarakan.

       Peta merupakan salah satu media pengajaran yang dipakai dalam pengajaran

IPS. Peta mempunyai kedudukan yang sangat penting karena melalui peta ini
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siswa akan dapat terangsang untuk berfikir dan berkemauan sehingga dapat

mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya.

       Untuk menunjang penanaman konsep esensial pada anak dalam pengajaran

IPS di sekolah kiranya media peta adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan,

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong

terciptanya proses belajar pada dirinya. Dalam hal ini peta merupakan media yang

fundamental dalam pengajaran IPS di sekolah, terutama bagi pengembangan

tempat dan ruang karena peta dapat digunakan untuk menanamkan sepuluh

konsep esensial pada diri siswa.

       Dengan demikian jelaslah bahwa peranan peta sangat penting dalam

pengajaran IPS, sehingga dapat dikatakan bahwa peta merupakan bagian yang

integral dari pengajaran IPS, bukan hanya sekedar penunjang.

       Pengajaran merupakan suatu proses sistematik yang meliputi banyak

komponen. Salah satu dari banyak komponen dalam sistem pengajaran adalah

sumber belajar, dalam pengertian sederhana sumber belajar adalah guru dan

bahan-bahan pelajaran atau bahan pengajaran baik buku-buku bacaan atau

semacamnya. Sedangkan pengertian sumber belajar dalam arti luas adalah segala

daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran

baik secara langsung maupun tidak langsung diluar peserta didik (lingkungan)

yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung

(Sudjana,1992:125).

       Sumber belajar harus dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam

pembelajaran. Sumber belajar memiliki cakupan yang luas yang dapat
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dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada siswa di dalam kegiatan

belajar. Dalam rangka memanfaatkan sumber belajar secara luas hendaknya

seorang guru memahami terlebih dahulu kualifikasi yang dapat menunjuk pada

sesuatu untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam proses pengajaran.

       Secara umum seorang guru sebelum mengambil keputusan terhadap

penentuan sumber belajar maka perlu mempertimbangkan segi-segi sebagai

berikut.

a. Ekonomis atau biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber
belajar misalnya OHP dan transparansinya.

b. Bersifat praktis dan sederhana yaitu mudah dijangkau, tidak begitu sulit dan
mudah dilaksanakan.

c. Relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran
lainnya.

d. Dapat membantu efisiansi dan kemudahan dalam pencapaian tujuan
pengajaran atau belajar (Hamalik,1998:40).

1. Proses Belajar dan Tujuan Belajar

a. Proses Belajar

       Proses belajar sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan belajar

seseorang dapat menambah ilmunya, meningkatkan martabat diri, keluarga,

agama dan negaranya. Menurut Aaron Q. Sartain dkk, 1998 (dalam Max

Darsono,2000) Mengatakan bahwa belajar dapat dikatakan sebagai suatu

perubahan perilaku dan pengalaman. Belajar dapat dikatakan sebagai proses

dalam perubahan dengan cara merespon suatu sinyal, cara menguasai suatu

ketrampilan dan mengembangkan sikap terhadap suatu obyek.

       Catharina (2004:21) mengatakan bahwa belajar merupakan proses penting

bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang
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dipikirkan dan ia kerjakan. Berdasarkan definisi belajar tersebut, belajar dapat

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan sikap,

keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan persepsi manusia.

b. Tujuan Belajar

       Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu secara

keseluruhan baik fisik maupun psikis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tujuan belajar secara umum ialah untuk mencapai perubahan dalam tingkah

laku orang belajar. Perubahan yang dimaksud tentu yang bersifat positif yang

menbantu perkembangan (Catharina,2004:22).

B. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

       IPS merupakan intergrasi dari intergrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu

sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, polotik, hukum dan budaya.

Sedangkan IPS dalam Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan integrasi

dari cabang-cabang ilmu sosial yang terdiri dari sosiologi, sejarah, ekonomi dan

geografi. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dar aspek dan cabang ilmu-ilmu

sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, polotik, hukum dan budaya). (Tim

Pustaka Yustisia, 2007:336 dalam aisyah, 2008).

       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
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memberikan wawasan yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari beberapa

periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan

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

politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi dan benda-benda budaya dari

budaya-budaya terpilih. Ilmu Politik dan Ekonomi tergolong dalam kedalam ilmu-

ilmu tentang kebijakan pada aktifitas-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 dalam aisyah, 2008).

       Karakteristik mata pelajaran IPS di SMP antara lain sebagai berikut.

1. IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geogarafi, sejarah, ekonomi,

hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga hukum bahkan

juga bidang humaniora, pendidikan dan agama.

2. Standar Kompetensi dan Konpetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan

geografi, sejarah , ekonomi dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.

3. Standar Kompetensi dan Konpetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan

multidisipliner.

4. Standar Kompetensi dan Konpetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan,

adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta
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upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan,

kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan.

5. Standar Kompetensi dan Konpetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi

dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehudupan manusia

secara keseluruhan.(Tim Pustaka Yustisia, 2007:337).

       Mata Pelajaran IPS di SMP meliputi geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi.

Geografi di SMP pada kelas VII semester I yaitu mengkaji keragaman bentuk

muka bumi, proses pembentukan dan dan dampaknya terhadap kehidupan,

mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial, mendeskripsi kan sosialisasi

sebagai proses pembentukan kepribadian, mengidentifikasi bentuk-bentuk

interaksi sosial serta menguraikan proses interaksi sosial. Pelajaran geografi SMP

Kelas VIII semester I yaitu mengkaji kondisi fisik wilayah dan penduduk,

mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya,

mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya

dalam pembangunan berkelanjutan, mendeskripsikan permasalahan

kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan. Pelajaran geografi SMP

Kelas VIII semester I yaitu mengkaji ciri-ciri Negara Maju dan Negara

Berkembang.

C. Metode Pengajaran IPS

       Metode pengajaran dimaksudkan sebagai kumpulan teori dari metode-metode

di dalam suatu sistem pengajaran yang dapat digunakan dalam rangka

penyampaian pengalaman-pengalaman belajar dan materi pelajaran kepada siswa.



16

1. Tujuan Pengajaran IPS

       Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan

terampil menghadapi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut

dapat dicapai jika program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan

dan dilaksanakan secara baik sesuai dengan prosedur pembelajaran IPS yang

telah ada dan mengacu pada kurikulum IPS.

a. Metode dan Media dalam Pengajaran IPS

1) Metode mengajar IPS

       Metode mengajar IPS adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya

pengajaran. Kegiatan berupa hubungan antara guru dengan siswa pada saat

berlangsungnya proses belajar mengajar ini ditujukan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebagaimana dikatakan oleh Winarno

Surakhmad bahwa :

       “Metode mengajar berarti cara mencapai tujuan-tujuan mengajar,

yaitu tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai oleh murid dalam kegiatan

belajar. Tujuan belajar pada diri murid setelah melaksanakan kegiatan

belajar” (Surakhmad, 1979:60 dalam fajar).

       Metode belajar banyak sekali macamnya, disebabkan terdapat banyak

faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut.
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a) Tujuan pengajaran yang berbagai jenis.
b) Anak didik yang berbagai tingkat kematangan.
c) Situasi yang selalu berbeda.
d) Fasilitas yang berbeda.
e) Faktor guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda pula.
(Surakhmad,1979: 62).

       Macam-macam metode mengajar menurut Tim Didaktik, 1976 adalah

sebagai berikut.

a) Metode ceramah
b) Latihan siap (drama)
c) Metode diskusi atau musyawarah
d) Metode demonstrasi dan eksperimen
e) Metode pembagian tugas belajar
f) Metode karyawisata

       Dalam pengajaran IPS, metode-metode tersebut juga digunakan dalam

rangka mencapai tujuan pengajaran IPS. Namun ada beberapa hal khusus

dalam pengajaran IPS yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu sebagai

berikut.

a) Melaksanakan pengamatan di lapangan.

b) Menggunakan globe, peta dan model-model.

c) Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).

       Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu mengembangkan kemampuan

interpretasi, analisis sintesis dan mengamati kolerasi serta menilai

hubungan kausal dari fenomena-fenomena yang ada di geosfer.

2) Media Pengajaran IPS

       Kehadiran media dalam proses belajar sangat dibutuhkan. Karena

proses belajar seseorang dimulai dari tingkat yang konkrit (pengalaman
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langsung) menuju ke tingkat abstrak dalam bentuk abstrak lambang kata.

Sehingga demikian dapat dihindari terjadinya pengetahuan yang bersifat

verbalistik.

       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 atau konsep yang sedang dibicarakan.

       Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam memilih dan menggunakan

media pengajaran diharapkan media tersebut memiliki ciri-ciri sebagai

berikut.

a) Dapat diraba, dilihat, didengar dan diamati panca indera.

b) Sebagai alat Bantu mengajar, baik di kelas 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 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 sekolag

dasar ataupun di sekolah lanjutan, bahwa penggunaan media peta dalam
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proses belajar IPS adalah perlu, terutama dalam kajian tentang

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

maupun globe.

D. Media pembelajaran

       Media pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Maka

dari itu media pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam

menentukan keberhasilan pendidikan. Menurut Heinich dkk (1981) dalam Arsyad

(2002,4) mengemukakan media pembelajaran merupakan peralatan yang

mengantar informasi atau pesan-pesan yang bertujuan instruksional atau

mengandung maksud pengajaran. Sedangkan menurut Sunarko (2002)

meyebutkan media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan

pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru) kepada penerima (siswa)

dengan menggunakan salah satu atau gabungan alat indra mereka. Dari uraian di

atas ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu

yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya.

       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 pengaruh interaksi antara proses belajar

mengajar dengan lingkungan belajar itu sendiri. Penggunaan media belajar dalam

proses belajar mengajar sangat dibutuhkan karena dengan menggunakan indra
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ganda dapat member keuntungan yang lebih bagi siswa sehingga siswa dapat

meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. Perolehan pengetahuan dan

ketrampilan, perubahan-perubahan sikap dan perilaku pada diri siswa dapat terjadi

karena adanya interaksi antara pengalaman yang dialami siswa itu sendiri melalui

indra pandang berkisar antara 75%, melalui indra dengar 13% dan melalui indra

lainnya sekitar 12% (Arsyad, 2002: 11).

       Di samping itu guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang

cukup tentang media pembelajaran yang meliputi sebagai alat komunikasi guru

lebih mengefektifkan proses belajar mengajar, fungsi media dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan, seluk beluk proses belajar, hubungan antara metode

mengajar dan media pendidikan, nilai atau manfaat media pendidikan dalam

pengajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran dalam setiap mata

pelajaran dan usaha inovasi dalam media pembelajaran (Hamalik (1994:6) dalam

Aryad (2002:21).

       Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap pemilihan prioritas

pengadaan media pendidikan adalah sebagai berikut yaitu relevansi pengadaan

media pendidikan edukatif dan kemudahan pengadaan media pendidikan edukatif

(Harjanto,2005:238).

       Berdasarkan faktor tersebut pemilihan media hendaknya memperhatikan

kekurangan dan kelebihan, hal tersebut sangat penting sehingga guru dapat

memperkecil kelemahan atas media yang dipilih atau guru dapat langsung

memilih berdasarkan kriteria yang dikehendaki. Pemilihan sekaligus pemanfaatan
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media perlu memperhatikan kriteria yaitu dari tujuan, keterpatutan (validitas),

keadaan peserta didik, ketersediaan, mutu teknis dan biaya (Harjanto,2005:238).

       Dapat dikemukakan bahwa media pembelajaran tidak terpisahkan oleh peoses

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan

pembelajaran di sekolah pada khusunya. Dalam penelitian yang telah di uji

menyebutkan bahwa siswa didalam mengikuti pembelajaran akan tertarik bila

semua indra yang dimiliki dapat dimanfaatkan lebih baik. Oleh karena pemakaian

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan

keinginan dan minat yang baru dan membangkitkan motivasi dan rangsangan

kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh terhadap psikologis siswa.

E. Peta

1. Pengertian Peta

       Yang dimaksud peta adalah gambaran konvensional yang disesuaikan

terhadap skala di atas bidang datar, baik untuk menyajikan data yang selektif

ataupun bentuk-bentuk abstrak dalam hubungannya dengan permukaan bumi

(Vandor Waag dalam Saraswati, 1979: 1).

       Menurut Amir Hamzah Sulaiman, peta adalah gambaran permukaan bumi

atau sebagian dari padanya. Secara tidak langsung peta sangat banyak

mengungkapkan informasi seperti lokasi suatu daearah, luasnya, bentuknya,

persebaran penduduknya, dataran, perairan, iklim, sumber ekonomi serta

hubungan satu dengan yang lain (Amir Hamzah Sulaiman, 1985:45).
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       Penggunaan peta dengan demikian dapat menggambarkan apa yang ada di

permukaan bumi dan menentukan tempat terjadinya sesuatu. Tanpa peta

pengetahuan orang akan terbatas pada apa yang ada di sekelilingnya atau di

sekitar tempat yang pernah dikunjunginya.

2. Peta Dinding

Peta dinding berbeda fungsinya dengan peta dalam atlas. Kalau atlas lebih

besar artinya sebagai sumber belajar dan bersifat untuk pemakaian secara

individual, peta dinding berperan terutama sebagai latar belakang dalam hal guru

memberi uraian atau penjelasan secara klasikal (bagi siswa secara bersamaan).

Karena sifatnya yang klasikal yaitu dengan guru langsung menunjukkan pada peta

(atau menugasi siswa maju ke depan untuk menunjukkannya pada peta) dengan

mengundang perhatian dan partisipasi semua siswa, maka dengan peta dinding

guru mengembangkan proses pembelajaran seperti halnya pengamatan atau studi

lapangan, meskipun hanya melalui pengamatan pada peta. Pengamatan bersama

pada peta dinding dengan arahan atau penjelasan guru dapat membantu siswa

dalam upaya pembakuan atau persepsi, lebih-lebih bila disertai dengan tanya

jawab (Suharyono, 2001: 50).

       Peta dinding juga digambarkan dengan proyeksi (susunan garis lintang dan

garis bujur) yang berbeda meskipun peta dinding lebih berfungsi untuk latar

belakang dan pemberian penjelasan secara klasikal, peta dinding dapat dipandang

sebagai sumber belajar bagi siswa, karena itu dalam kelas  peta dinding dapat

tetap digantungkan (Suharyono, 2001: 56).
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3. Peta Relief

       Peta relief berfungsi sebagai alat peraga, media atau sarana pembelajaran,

yaitu untuk memudahkan pemahaman gambaran atau keadaan seperti apa adanya

dalam realisasi sebenarnya, meski masing-masing mengandung unsur sumber

belajar, yaitu dalam hal yang tidak dapat diperoleh atau diketahui hanya dari

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

(Suharyono, 2001: 60).

4. Peta Tematik atau Peta Khusus

       Pada kebanyakan atlas, disamping memuat peta-peta umum yang secara

bersama menggambarkan keadaan alam, batas negara, kota-kota serta gejala

kehidupan, seperti yang sudah disinggung pembicaraannya di bagian uraian

tentang atlas, memuat juga sejumlah peta-peta khusus sepeti peta arus laut, peta

suhu udara, peta arah angin, peta hujan, peta penduduk, peta hasil tambang dan

sebagainya, meskipun umumnya menggambarkan keadaan pada skala dunia atau

untuk seluruh wilayah Indonesia (Suharyono, 2001: 65).

       Peta khusus 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. Kegunaan peta khusus atau peta tematik tentu bukan

untuk menjadi bahan untuk dikutip atau digambar ulang, tetapi untuk ditelaah

bagaimana atau mengapa terwujud pola persebaran yang tergambar pada peta dan

mengapa arah dan volume perpindahan barang atau penduduk berbeda-beda

(Suharyono, 2001: 66).
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       Untuk mengetahui makna tentang persebaran sesuatu yang tergambar dalam

satu peta tematik, perlu didukung dengan pengetahuan yang terkait atau

menjelaskan persebaran tersebut yang uraiannya ada dalam buku pelajaran atau

dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang mungkin telah terjangkau

(diketahui) oleh guru atau salah satu kelompok siswa tertentu. Karena itu

penjelasan makna persebaran keruangan yang tergambar pada peta tematik dapat

juga menjadikan bahan tugas pencarian informasi lebih lanjut bagi siswa serta

menjadi topik diskusi di kelas. Dengan cara demikian siswa akan terpacu untuk

senantiasa berusaha mencari informasi sendiri sesuai dengan potensi kemampuan

individual dan sumber belajar yang dapat dijangkau setiap siswa (Suharyono,

2001: 66).

F. Peranan Peta dalam Pengajaran IPS di Sekolah

       Peta dalam pengajaran IPS merupakan media belajar yang penting untuk

mengembangkan pengertian/pemahaman keruangan dan tempat. Dengan

demikian, dengan peta kita dapat menggambarkan apa yang ada di permukaan

bumi dan menentukan tempat terjadinya sesuatu.

       Mengapa peta demikian penting dalam pengajaran IPS ? hal ini disebabkan

karena peta mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang merupakan ciri

khasnya. Adapun kemampuan-kemampuan tersebut adalah peta memiliki ciri

mudah digunakan, memiliki kesan visual yang kuat, dan memiliki nilai kuat untuk

dipercaya (Sudiharjo, 1986). Penjelasan-penjelasan guru yang disertai peragaan

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

pengetahuan orang akan terbatas pada apa yang ada di sekelilingnya atau di

sekitar tempat yang pernah dikunjunginya.

       Dalam kaitan itu Suharyono dan Muchammad Amien menyebutkan

”Kebaradaan alat bantu dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam

memperlancar pemahaman peserta didik, yang dalam bidang kajian IPS kehadiran

peta, atlas maupun globe yang relevan dengan pokok bahasan yang diajarkan akan

dapat meningkatkan daya serap mereka, yang juga penting agar mereka dapat

mengetahui bagaimana keterkaitan antara berbagai fenomena yang dipelajari itu

dapat menimbulkan fenomena yang agak berbeda atau bahkan sama sekali baru”

(Suharyono dan Amien, 2000).

       Dengan mendasarkan diri dari pernyataan tersebut, berarti penyajian materi

pelajaran IPS yang disertai peragaan dengan peta akan memberikan pemahaman

siswa yang tidak hanya terbatas pada letak, jarak, luas suatu wilayah yang menjadi

bahan kajian, tetapi dapat pula diperoleh kesan adanya kemungkinan keterkaitan

antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya.

G. Pemanfaatan Peta dalam Proses Belajar Mengajar

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemanfaatan berarti guna:

faedah atau perbuatan menanfaatkan. Dengan demikian pemanfaatan peta dalam

proses belajar mengajar adalah penggunaan maupun perbuataan memanfaatkan

media peta dalam proses pembelajaran yang belangsung di dalam kelas.
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       Peta adalah suatu penyajian visual  atas permukann bumi, dimana permukaan

bumi di lukiskan dengan simbol-simbol, garis-garis, kata, warna dan skala

tertentu. Peta memberikan gambaran visual tentang permukaan bumi. Tentang

manfaat peta dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran IPS, ada

beberapa pendapat diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Omi Kartawidjaja, mengatakan bahwa manfaat peta adalah

a) Menumbuhkan kesadaran akan lingkungan; lokal, regional, dan dunia.
b) Menimbulkan pengertian tentang kejadian-kejadian atau masalah yang ada

di dunia.
c) Mengembangkan sikap positif terhadap masalah geografi.
d) Mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kesejahteraan

manusia di dunian melalui pengertian tentang kebutuhan serta
kekurangannya.

e) Mengembangkan kemampuan mengkolerasikan, mengerti hubungan dan
mengidentifikasi urutan.

f) Dalam membuat siswa lebih bersifat praktis dan aktif, jadi tidak teoritis
dan pasif.

g) Mengembangkan kemampuan kerja individual secara mendalam.
h) Mengembangkan kerjasama kelompok.
i) Peta merupakan alat yang dibuuhkan untuk mendapatkan berbagai

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

kesenangan akan pembelajaran dan menimbulkan kesadaran akan nilai dan
relevansi. (Kartawidjaja, 1988 : 62-63).

2) Oemar Hamalik, mengatakan bahwa manfaat peta adalah sebagai berikut.

a) Memungkinkan para siswa untuk mengerti posisi dari kesatuan politik,
daerah kepulauan dan sungai-sungai.

b) Memberikan keterangan tentang wilayah, jarak, arah, bentuk, luas dan
hubungan.

c) Melengkapi orientasi pengertian dan pengalaman tentang berbagai daerah
yang luas dan yang bergerak.

d) Memberikan bahan deskriptif.
e) Melengkapi suatu dasar visual guna memperbandingkan dan

perkembangan.
f) Memberikan pengertian untuk mempelajari regional.
g) Merangsang minat terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis.
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h) Menungkinkan para siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan
distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan dan
kebudayaan. (Hamalik, 1986 : 146-147).

3) Dietje B. Rumampuk, menyimpulkan manfaat media peta sebagai berikut.

a) Dapat memberikan keterangan yang jelas tentang suatu wilyah.
b) Memberikan kemungkinan siswa dapat mengetahui dan mengerti tentang

posisi atau situasi polotik, keadaan alam, daerah kepulauan dan lain-lain.
c) Dapat melengkapi orientasi pengertian dan pengalaman siswa tentang

berbagai daerah.
d) Dapat menunjukkan proses kejadian di muka bumi.
e) Dapat merangsang siswa belajar mengenai keadaan geografis dan

penduduk  (Rumampak, 1988: 62).

       Manfaat media peta seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa media peta

memiliki banyak kelebihan dalam pengajaran IPS. Dengan mengetahui

karakteristik kelebihan media peta, maka guru dapat memilih dan menggunakan

media peta dengan baik dan benar. 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 media peta harus

jelas.

       Pemanfaatan peta oleh guru merupakan salah satu usaha guru untuk mencapai

tujuan mengajar secara optimal, yaitu tujuan diharapkan dicapai oleh siswa dalam

kegiatan belajarnya. Karena anak belajar mulai dari tingkat pengamatan

(persepsi) menuju ke tingkat pengertian (konsepsi) dan prosedur belajar

berlangsung dari tingkat yang konkrit menuju ke tingkat yang abstrak (Hamalik,

1988:55), maka dengan peta guru dapat merangsang siswa untuk berfikir dan

berkemauan sehingga dapat mendorong tercapainya proses belajar pada diri siswa.
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       Untuk dapat 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,

bidang-bidang, warna-warna dan lain-lain (Sudiharjo, 1986:35).

       Agar siswa dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam belajar IPS,

maka pada saat pertama kali siswa mempelajari peta, ia harus diberi waktu cukup

mengamatinya supaya dapat memusatkan perhatiannya lebih dahulu pada bagian-

bagian yang menarik baginya. Ia harus 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 antara negara dengan 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

sebagian media pengajaran berkewajiban memberikan pengetahuan dasar

perpetaan kepada siswa. Hal ini dengan tujuan supaya siswa mampu membaca,

menafsirkan serta mengidentifikasi fenomena-fenomena yang terdapat pada peta

(Sudiharjo, 1986).
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       Kurang memadainya pemanfaatan peta dalam proses belajar mengajar IPS di

sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain.

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

2) Banyaknya tugas mengajar.

3) 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.

H. Ketertarikan Siswa Pada Peta

       Aspek psikologi sebagai bagian dari 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 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 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.



30

       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 kesadaran 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, 1976 : 24).

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

(Hamalik, 1998: 47-48).
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H. Kerangka Berpikir

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penalitian.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi

       Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh guru yang mengajar mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Negeri se- Kota Pekalongan

yang berjumlah 41 orang guru dan siswa kelas IX di SMP Negeri se- Kota

Pekalongan.

Populasi terperinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Populasi Guru IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan

No. Nama Sekolah

Jumlah

Guru

IPS

Masa

Kerja

(Tahun)

L/P

Latar Belakang

Bidang Studi

1.

2.

3.

4.

SMP Negeri 1 Pekalongan

SMP Negeri 2 Pekalongan

SMP Negeri 3 Pekalongan

SMP Negeri 4 Pekalongan

5

4

3

5

23

25

19

21

23

19

21

24

16

24

12

21

9

15

23

P

P

P

P

P

L

P

L

P

L

P

P

P

P

L

P. Geografi

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Sejarah

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Geografi

P. Sosiologi

P. Sejarah

P. Geografi

P. Sejarah

P. Ekonomi

P. Sejarah

P. Ekonomi

P. Geografi
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No. Nama Sekolah

Jumlah

Guru

IPS

Masa

Kerja

(Tahun)

L/P

Latar Belakang

Bidang Studi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SMP Negeri 5 Pekalongan

SMP Negeri 6 Pekalongan

SMP Negeri 7 Pekalongan

SMP Negeri 8 Pekalongan

SMP Negeri 9 Pekalongan

SMP Negeri 10 Pekalongan

3

5

5

6

3

2

5

15

21

10

20

23

7

12

15

11

19

21

9

26

27

23

8

13

17

10

18

16

10

10

14

L

L

L

P

L

P

P

P

L

P

L

L

P

L

P

P

L

P

L

L

P

P

L

P

P

P. Sejarah

P. Geografi

P. Geografi

P. Ekonomi

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Sejarah

P. Sosiologi

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Geografi

P. Ekonomi

P. Sosiologi

P. Sejarah

P. Geografi

P. Sejarah

P. Sejarah

P. Ekonomi

P. Geogrfi

P. Sosiologi

P. Ekonomi

P. Sejarah

P. Geografi

P. Geografi

P. Geografi

Jumlah 41

Sumber : Hasil Penelitian, 2008.
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B. Sampel dan teknik sampling

       Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah semua guru IPS yang

mengajar di kelas IX SMP Negeri se- Kota Pekalongan. Sedangkan untuk siswa

yang dijadikan sampel yaitu hanya sebagian saja. Sedangkan teknik yang

digunakan adalah total sampling untuk sampel guru dan proporsional random

sampling untuk sampel siswa. Proporsional random sampling ini digunakan

karena peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua

subjek dianggap sama.

       Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel penelitian, dapat dilihat pada

Tabel 2 berikut.

Tabel  2.  Populasi dan Sampel Penelitian

No. Nama Sekolah

Jumlah siswa Jumlah

Guru IPS

Sampel

1. SMP Negeri 1 Pekalongan 197 5 2

2. SMP Negeri 2 Pekalongan 201 4 2

3. SMP Negeri 3 Pekalongan 159 3 2

4. SMP Negeri 4 Pekalongan 200 5 2

5. SMP Negeri 5 Pekalongan 184 3 2

6. SMP Negeri 6 Pekalongan 236 5 2

7. SMP Negeri 7 Pekalongan 198 5 2

8. SMP Negeri 8 Pekalongan 225 6 3

9. SMP Negeri 9 Pekalongan 97 3 2

10. SMP Negeri 10 Pekalongan 101 2 1

Jumlah 1798 41 20

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional Kota Pekalongan, 2008

       Jumlah guru yang akan dijadikan responden sebanyak 20 orang guru. Dari 20

orang guru yang dijadikan sampel sebanyak 12 orang guru (60%) mempunyai
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latar belakang pendidikan geografi, 4 orang guru (20%) mempunyai latar

belakang pendidikan sejarah dan 4 orang guru (20%) mempunyai latar belakang

pendidikan ekonomi.

       Dikarenakan kurang memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti secara

keseluruhan jumlah siswa yang ada, maka sampel dalam penelitian ini hanya

diambil 30 orang siswa dari 3 SMP Negeri di Pekalongan yang akan dimintai

informasinya tentang guru mereka dalam menggunakan media peta. Karena dalam

penelitian ini siswa hanya sebagai cross cek dari guru atau siswa hanya dimintai

informasi mengenai guru mereka.

       Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara

proporsional random sampling dengan menggunakan teknik undian. Pengambilan

sampel secara acak ini dilakukan dengan cara pengundian yaitu membuat sobekan

kertas kecil yang berjumlah sesuai dengan jumlah siswa pada masing-masing

sekolah yang akan dijadikan sampel. Kemudian sobekan kertas itu ditulis seluruh

nama siswa yang akan dijadikan sampel yang selanjutnya diundi dan nama-nama

siswa yang keluar pada waktu pengundian itulah nantinya yang akan dijadikan

sampel penelitian sebagai cross cek atau siswa hanya dimintai informasi mengenai

guru mereka.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

       Menurut Arikunto (1997:117) yang dimaksud dengan variabel penelitian

adalah apa yang menjadi titik perhatian atau obyek suatu penelitian. Dalam hal ini

variable yang akan diukur yaitu pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS

di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dengan variabel.
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1. Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar.

       Adalah frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar dalam

pokok bahasan Negara maju dan Negara berkembang yaitu 3 kali pertemuan

dalam pembelajaran IPS. Frekuensi penggunaan peta oleh guru ini untuk

mengetahui seberapa sering penggunaan media peta dalam proses belajar

mengajar dalam pokok bahasan Negara Maju dan Negara Berkembang.

2. Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru.

       Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru ini yaitu

untuk mengetahui apakah peta yang digunakan oleh guru sesuai dengan pokok

bahasan yang sedang dibahas.

3. Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar

mengajar.

       Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar

mengajar adalah untuk mengetahui keaktifan siswa dalam memanfaatkan

media peta dalam proses belajar mengajar di sekolah.

D. Metode Pengumpulan Data

       Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode dokumentasi,

metode angket dan metode observasi.

1. Metode Dokumentasi

       Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui data mengenai

responden yaitu jumlah guru geografi SMP Negeri se- Kota Pekalongan serta

jumlah siswa kelas IX yang dijadikan sampel penelitian serta persebaran

lokasi penelitian di 10 SMP Negeri se- Kota Pekalongan serta daftar mengenai
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ketersediaan media peta sebagai media pembelajaran di sekolah. Data ini

didapat dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan serta 10 SMP Negeri yang

bersangkutan.

2. Metode Angket

       Metode angket adalah cara atau alat untuk mengumpulkan data dalam

bentuk daftar pertanyaan. Metode ini untuk mengungkap data dari variabel

pemnfaatan media peta dalam pembelajaran IPS yang mencakup faktor-faktor

frekuensi penggunaan peta dalam proses mengajar oleh guru,  kesesuaian peta

dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru, keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar.

       Angket ini ditujukan kepada guru geografi SMP Negeri se- Kota

Pekalongan dan kepada siswa kelas IX SMP Negeri se- Kota Pekalongan yang

telah diambil sampel 30 orang siswa. Angket yang digunakan adalah angket

tertutup yang ditujukan langsung kepada responden.

3. Metode Observasi

       Metode ini digunakan untuk memperoleh data variabel pemanfaatan

media peta dalam proses pembelajaraan yang berupa lembar observasi atau

lembar pengamatan yang terdiri dari lembar pengamatan silabus dan lembar

pengamatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh guru.
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E. Instrumen Penelitian dan Uji Coba Instrumen.

1. Instrumen Penelitian

       Instrumen dalam penelitian ini adalah seperangkat kuesioner atau angket

dan lembar observasi. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian

ini adalah jenis angket tertutup dengan 4 item jawaban.

2. Uji Coba Instrumen Angket

       Uji coba merupakan langkah yang sangat penting dalam proses

pengembangan instrumen, karena dari uji coba inilah diketahui informasi

mengenai mutu instrumen yang digunakan. Instrumen dalam penelitian ini

akan di uji cobakan dengan menggunakan uji validitas dan relibialitas.

       Uji coba instrumen pada penelitian ini dikenakan pada siswa kelas IX di

SMP Negeri se- Kota Pekalongan di luar sampel penelitian dengan jumlah

responden sebanyak 30 orang siswa dan pada guru geografi yang mengajar di

SMP Negeri se- Kota Pekalongan di luar sampel penelitian dengan jumlah

responden sebanyak 20 orang guru.

a. Validitas

       Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998).

       Dalam penelitian ini untuk mengetahui validitasnya diadakan uji coba

instrumen angket. Uji coba ini dilakukan kepada 30 orang siswa diluar sampel

untuk angket siswa dan 20 orang guru IPS diluar sampel untuk angket guru.
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       Sebuah instrumen disebut valid apabila instrumen tersebut mampu

mengungkapkan apa yang hendak diukur secara tepat. Untuk mengetahui

validitas instrument angket digunakan rumus Product Moment sebagai berikut.

r ( )( )
( )[ ] ( )[ ]2222 YYNXXN

YXXYN
xy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=

Keterangan :

Rxy = Koefisien validitas

N  = Banyak responden

X  = Skor butir

Y  = Skor total

X² = Jumlah kuadrat nilai X

Y² = Jumlah kuadrat nilai

(Arikunto, 1998:77).

       Kesesuaian harga rxy yang diperoleh dari perhitungan dengan

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga product

moment dengan harga signifikasi 5%. Jika rxy >  rtabel  maka butir instrumen

dikatakan valid.

       Berdasarkan hasil uji coba instrumen terhadap 30 siswa di SMP Negeri

se- Kota Pekalongan dengan rtabel  (0,361), maka diperoleh soal yang valid

adalah soal no. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan berdasarkan

hasil uji coba instrumen terhadap 20 orang guru di SMP Negeri se- Kota
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Pekalongan dengan rtabel  (0,444) maka diperoleh soal yang valid adalah soal

no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Untuk perhitungan

selengkapnya terdapat pada lampiran 4 hal 87 dan lampiran 10 hal 95.

b. Reliabilitas

       Reliabel instrumen merujuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen

itu cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data,

karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 1997:170). Suatu instrumen

dikatakan reliable jika alat tersebut dalam mengukur suatu gejala pada waktu

yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama.

       Untuk mengkaji kesahihan instrunen penelitian ini digunakan rumus alpha

karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang skornya

merupakan rentangan antara 1 – 4 dan uji validitas menggunakan item soal.

Seperti yang dikemukakan oleh arikunto (1997:192) bahwa untuk mencari

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 atau soal bentuk uraian

maka menggunakan rumus alpha sebagai berikut.

r11 = 






 ∑
−








− 2

2

1
1 t

b
k

k
σ
σ

Keterangan :

r11 = Reliabilitas angket

k  = Banyak soal
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b² = Jumlah varians skor tiap-tiap item

t  = Varians total

(Arikunto, 2002:80)

       Selanjutnya harga rhitung  dibandingkan dengan rtabel dimana jika rhitung  >

rtabel maka instrumen tersebut reliable, rtabel adalah harga r dengan taraf

signifikan 5%.

       Berdasarkan hasil uji coba instrumen terhadap 30 siswa di SMP Negeri

se- Kota Pekalongan dengan rtabel  (0,361). Dan berdasarkan hasil uji coba

instrumen terhadap 30 siswa di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dengan rtabel

(0,444). Untuk hasil perhitungan lebih lengkapnya terdapat pada lampiran 5

hal 88 dan lampiran 96.

F. Metode Analisis Data

       Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya adalah

mengadakan analisis terhadap semua data yang telah dikumpulkan. Analisis data

adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat

memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk dapat

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

       Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif

persentase. Dalam analisis ini semua skor dari masing-masing variabel dan

dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan diperoleh persentase skor. Dari

deskriptif inilah selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan

diketahui tingkatannya.
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       Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah.

1. Mengecek kelengkapan data.

2. Menyusun tabulasi data kemudian memasukkan jawaban sesuai skor ke dalam

table. Besarnya skor yang diberikan untuk masing-masing alternatif jawaban

yaitu.

Tabel  3. Skor Jawaban

No. Pilihan Skor

1.

2.

3.

4.

a

b

c

d

4

3

2

1

(Arikunto, 2002:215)

3. Menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing butir pertanyaan sesuai

kategori masing-masing, kemudian menjumlahkan skor per variable.

       Metode deskriptif persentase digunakan untuk mendeskriptifkan angket

Pemanfaatan media peta dalam proses pembelajaran IPS agar lebih mudah

memahaminya. Rumus analisis deskriptif persentase yang digunakan adalah.

%100x
N
nDP =

Keterangan :
n   = Nilai yang diperoleh

N = Jumlah seluruh nilai (jumlah item soal dikalikan dengan jumlah

    responden).

DP  = Deskriptif Persentase (%).

(Moh Ali dalam Hariyono, 1982)
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       Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan.

Langkah-langkah pembuatan kriteria persentase sebagai berikut.

1. Jumlah Responden  = telah diketahui

2. Jumlah item   = telah diketahui

3. Skor jawaban maksimal  = jumlah responden x jumlah item x skor

            maksimal

4. Skor jawaban minimal   = jumlah responden x jumlah item x

            skor minimal

5. Rentang skor    = skor jawaban maksimal – skor jawaban

                    Minimal

6. Menentukan angka presentase tertinggi

%100
min

x
imalskor

alskormaksim
= %100

4
4 x=       = 100%

7. Menentukan angka persentase terendah

%100min x
alskormaksim

imalskor
= %100

4
1 x=    = 25%

8. Rentang persentase     = 100% - 25% = 75%

9. Banyak kriteria      = 4 (sangat kurang baik, kurang baik,

            cukup baik, baik)

10. Interval kelas persentase    = rentang : 4 = 75% : 4 = 18,75%

       Untuk mengetahui tingkat kriterianya, selanjutnya harga persentase yang

diperoleh (dalam%) dikonsultasikan dengan tabel sebagai berikut ini.
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       Dengan menggunakan metode pembuatan kelas interval menurut sudjana,

maka dapat dibuat analisis deskriptif sebagai berikut.

Tabel  4. Tingkat kriteria analisis deskriptif

No. Interval persentase (%) kriteria

1.

2.

3.

4.

25,00 - < 43,75

43,75 - < 62,50

62,50 - < 81,25

81,25 - 100

Sangat kurang baik

Kurang baik

Cukup baik

baik

(Sudjana, 1996:70)

G. Kegiatan dalam Penelitian

1. Observasi tentang pemanfaatan media peta.

a. Tahap Persiapan.

1)   Pembatasan variabel yang akan diungkap.

Pembatasan variabel adalah sebagai berikut.

(a) Frekuensi penggunaan peta dalam proses mengajar.

(b) Kesesuaian peta dengan pokok bahasan.

(c) Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta.

2) Membuat lembar observasi.

b. Tahap Pelaksanaan.

       Pelaksanaan observasi dilaksanakan pada guru-guru mata pelajaran

IPS guna memperoleh data tentang pemanfaatan media peta oleh guru.

Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti masuk ke dalam kelas untuk

mengobservasi guru-guru IPS dalam pemanfaatan media peta.
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2.   Angket tentang pemanfaatan media peta oleh guru.

a. Tahap Persiapan.

1) Pembatasan variabel yang akan diungkap.

Adapun variabel yang akan diungkap yaitu pemanfaatan peta oleh

guru dan frekuensi penggunaan peta oleh guru.

2) Membuat kisi-kisi kuesioner.

3) Membuat soal dengan kisi-kisi yang telah ada.

Kuesioner ini berbentuk tertutup, sehingga responden tinggal

memilih jawaban yang sudah disediakan.

b. Tahap Pelaksanaan.

       Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada semua guru-guru IPS di SMP

Negeri Pekalongan khususnya yang mengajar di kelas IX dan juga siswa

sebagai cross cek atas jawaban guru.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Gambaran Umum SMP Negeri se- Kota Pekalongan

       Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pekalongan, yang terdiri

dari 10 SMP Negeri yang tersebar dalam 3 kecamatan. Persebaran sekolah

tersebut sebagai berikut.

Tabel  5. Lokasi SMP Negeri se- Kota Pekalongan

No. Nama Sekolah Kelurahan  Kecamatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SMP Negeri 01 Pekalongan

SMP Negeri 02 Pekalongan

SMP Negeri 03 Pekalongan

SMP Negeri 04 Pekalongan

SMP Negeri 05 Pekalongan

SMP Negeri 06 Pekalongan

SMP Negeri 07 Pekalongan

SMP Negeri 08 Pekalongan

SMP Negeri 09 Pekalongan

SMP Negeri 10 Pekalongan

Panjang Wetan

Panjang Wetan

Panjang Wetan

Podosugih

Noyontaan

Keputran

Poncol

Dukuh

Krapyak Lor

Klego

Pekalongan Utara

Pekalongan Utara

Pekalongan Utara

Pekalongan Barat

Pekalongan Timur

Pekalongan Timur

Pekalongan Timur

Pekalongan Barat

Pekalongan Utara

Pekalongan Timur

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2008

       Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa lokasi sekolah terletak di

3 kecamatan dan 8 kelurahan. Namun dari 10 sekolah tersebut tiga diantaranya

yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 terletak disatu
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kelurahan yang sama yaitu kelurahan Panjang Wetan yang terletak di

Kecamatan Pekalongan Utara. Ketiga sekolah tersebut letaknya saling

berdekatan satu sama lain. Misalnya saja letak SMP Negeri 3 yang berada

dibelakang SMP Negeri 1. Sedangkan tujuh SMP Negeri lainnya tersebar di 7

kelurahan lainnya.

       Secara umum keadaan sekolah khususnya SMP Negeri di Kota

Pekalongan layak untuk dijadikan tempat belajar, karena banyak gedung-

gedung di SMP tersebut baru selesai direnovasi. Keadaan demikian membuat

nyaman siswa dalam proses belajar.

       Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada

gambar 1 hal 49.

b. Ketersediaan Media Peta di Sekolah

       Ketersediaan media peta sebagai media pembelajaran di SMP Negeri se-

Kota Pekalongan sudah kurang memadai, masing-masing sekolah mempunyai

satu sampai dua buah peta pada satu jenis peta yang ada, dan jika dilihat dari

kondisinya peta-peta di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dalam kondisi

cukup baik.

       Rata-rata ketersediaan media peta yang dimiliki SMP Negeri se- Kota

Pekalongan yaitu satu 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 dimikiki

sekolah tersebut terendam banjir sehingga peta tersebut tidak dapat digunakan
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lagi. 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.

       Ketesediaan media peta di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dapat dilihat

dalam lampiran 16 hal 106.

       Berdasarkan data pada Tabel ketersediaan media peta dapat dikatakan

bahwa ketersediaan media peta di SMP Negeri se- Kota Pekalongan sudah

cukup baik , karena masing-masing sekolah telah mempunyai satu sampai dua

buah peta dari satu jenis peta yang sama, sehingga apabila dibutuhkan untuk

media pembelajaran sekolah dirasa telah mencukupi.

       Disamping kuantitas, kondisi media peta yang ada juga berpengaruh

terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Secara umum keadaan media

peta sebagai sumber belajar IPS di SMP Negeri Pekalongan masih kurang

lengkap, selain itu ada juga peta yang kondisinya sudah tidak dapat digunakan

lagi sehingga pemanfaatan media peta pada saat kegiatan belajar mengajar

berlangsung menjadi kurang maksimal.

c. Karakteristik guru IPS kelas IX di SMP Negeri se- Kota Pekalongan

       Responden utama di dalam penelitian ini adalah guru IPS di SMP Negeri

se- Kota Pekalongan, sedangkan siswa disini digunakan hanya sebagai bahan

pertimbangan jawaban dari guru IPS.

       Pada sepuluh SMP Negeri yang berada di Kota Pekalongan terdapat 20

orang  guru  yang  pada  masing-masing  SMP  Negeri  jumlah  guru  IPS yang
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mengajar di kelas IX berkisar antara 1-2 orang guru dengan usia antara 29-59

tahun.

Berikut ini adalah profil guru IPS.

Tabel 6. Karakteristik Guru IPS kelas IX di SMP Negeri se-Kota

Pekalongan

No. Nama Sekolah

Juml

ah

Guru

Masa

Kerja

(Tahun)

L/P Latar Belakang

Bidang Studi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SMP Negeri 1 Pekalongan

SMP Negeri 2 Pekalongan

SMP Negeri 3 Pekalongan

SMP Negeri 4 Pekalongan

SMP Negeri 5 Pekalongan

SMP Negeri 6 Pekalongan

SMP Negeri 7 Pekalongan

SMP Negeri 8 Pekalongan

SMP Negeri 9 Pekalongan

SMP Negeri 10 Pekalongan

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

23

25

19

21

24

12

9

15

15

21

20

23

11

19

27

23

18

16

10

14

P

P

L

P

L

P

P

P

L

L

L

P

P

L

P

P

P

P

P

P

P. Geografi

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Geografi

P. Geografi

P. Sejarah

P. Sejarah

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Geografi

P. Ekonomi

P. Geografi

P. Geografi

P. Geografi

P. Geografi

P. Sejarah

P. Ekonomi

P. Sejarah

P. Geografi

P. Geografi

Jumlah 20
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       Selain dapat dilihat pada Tabel 6, karakteristik guru dapat dilihat pada

gambar berikut.

Lama Mengajar Guru IPS di SMP Negeri se- Kota
Pekalongan

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Guru

Ta
hu

n

Gambar 2. Lama Mengajar Guru IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan

       Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat lama mengajar guru IPS

bervariasi mulai dari 9-27 tahun mengajar. Dari pengalaman mengajar

membawa dampak lebih terhadap pandangan guru terhadap penggunaan

media pembelajaran yang mampu membantu siswa maupun guru didalam

peningkatan pembelajaran.

       Dari hasil penelitian mengenai keadaan resonden/guru IPS yang

berjumlah 20 orang guru, didapatkan gambaran guru IPS di SMP Negeri se-

Kota Pekalongan diketahui bahwa jenis kelamin responden sebagian

perempuan yaitu sebanyak 14 orang guru, sedangkan sebanyak 6 orang guru

adalah berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk pendidikan terakhir

responden yaitu semuanya S1.



52

Tabel 7. Pengalaman Mengajar/masa Kerja Guru IPS di SMP Negeri se-
Kota Pekalongan.

No. Kategori Jumlah Persentase (%)

1. < 10 Tahun 1 5

2. 11 – 15 Tahun 6 30

3. 16 – 20 Tahun 5 25

4. 21 – 25 Tahun 7 35

5. 25 Tahun Keatas 1 5

Jumlah 20 100

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

       Dari Tabel 7, diketahui bahwa pengalaman kerja/masa kerja guru

sebanyak 7 (35%) guru telah mempunyai pengalaman/masa kerja selama 21-

25 Tahun, kemudian sebanyak 6 (30%) guru mempuyai pengalaman

mengajar/masa kerja 11-15 Tahun. 5 (25%) guru  mempunyai pengalaman

mengajar/masa kerja 16-20 Tahun, sebanyak 1 (5%) guru mempunyai

pengalaman mengajar/masa kerja < 10 Tahun. Kemudian sebanyak 1 (5%)

guru mempunyai pengalaman mengajar/masa kerja lebih dari 25 Tahun yaitu

tepatnya selama 27 Tahun.

       Dari pengalaman mengajar tersebut diharapkan guru dapat menerapkan

penggunaan media peta didalam proses belajar mengajar sehingga siswa

mendapatkan pengalaman yang lebih menarik yang bisa berdampak langsung

terhadap peningkatan pemahaman siswa dan prestasinya.

Tabel 8. Latar Belakang Pendidikan Guru IPS di SMP Negeri se- Kota
Pekalongan.

No. Kriteria Jumlah Persentase (%)

1. Pendidikan Geografi S1 12 60

2. Pendidikan Sejarah S1 4 20

3. Pendidikan Ekonomi S1 4 20

Jumlah 20 100

Sumber : Hasil Penelitian, 2008
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       Dari Tabel 8, diketahui dari 20 responden guru IPS didapat 4 orang

responden (20%) latar belakang pendidikannya dari Pendidikan Ekonomi, 4

orang responden (20%) dari Pendidikan Sejarah dan sisanya yaitu sebanyak 12

orang responden (60%) dari Pendidikan Geografi.

       Semua guru IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan telah memiliki

jenjang pendidikan S1. Dengan jenjang pendidikan S1 ini, guru lebih mudah

menguasai materi pelajaran dimana siswa didorong untuk memahami materi,

sehingga diharapkan siswa dapat memahami bahwa manusia menciptakan

wilayah (region) untuk menyederhanakan kompleksitas muka bumi. Selain itu

siswa dimotifasi secara aktif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan

pengalaman mempengaruhi persepsi manusia tentang tempat-tempat dan

wilayah.

2. Hasil Penelitian Pemanfaatan Media Peta di SMP Negeri se- Kota

Pekalongan.

       Pemanfaatan media peta dalam pembelajarn IPS di Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri se- Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tiga variabel,

yaitu frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar, kesesuaian peta dengan

pokok bahasan yang disajikan oleh guru dan keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar.

a. Tanggapan Guru tentang Pemanfaatan Media Peta

       Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan

media peta dalam pembelajaran IPS. Adapun deskripsi hasil penelitian
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mengenai pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS dengan variabel

frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar, kesesuaian peta

dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru dan keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar sebagai berikut.

1) Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar.

       Penggunaan peta dalam proses mengajar oleh guru juga diperlukan

dalam proses pembelajaran. Frekuensi penggunaan peta dalam proses

belajar mengajar dalam penelitian ini diwakili dalam 5 butir pertanyaan,

ketercapaian tersebut dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar

mengajar.

No. Butir Pertanyaan % Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

Penggunaan media peta dalam pembelajaran

IPS.

Penggunaan peta dalam  pokok bahasan.

Penggunaan peta tiap kelas.

Mendemonstrasikan peta.

Persiapan penggunaan peta.

62

65

60

65

62

KB

CB

KB

CB

KB

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

      Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa guru kadang-

kadang menggunakan media peta dalm proses pembelajaran IPS. Dalam

pokok bahasan yang perlu adanya penggunaan media peta guru

menggunakan peta hanya 3-5 kali dalam 1 bulan. Karena ketersediaan

media peta yang terbatas, maka penggunaan peta tiap kelas kurang
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maksimal ini diketahui apabila akan menggunakan media peta harus

bergantian dengan kelas lain.

       Berdasarkan pada Tabel 9, dari variabel frekuensi penggunaan peta

dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil persentase variabel sebesar

62,50%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan

media peta dalam pembelajaran IPS termasuk kriteria kurang baik (KB).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis deskriptif persentase

angket guru pada lampiran 6 hal 89.

2) Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru.

       Materi pokok atau pokok bahasan diperlukan untuk menentukan

penting tidaknya menggunakan atau memanfaatkan peta untuk

menjelaskan materi tersebut kepada siswa. kesesuaian peta dengan pokok

bahasan yang disajikan oleh guru dalam penelitian ini diwakili 6 butir

pertanyaan, ketercapaian variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 10.
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Tabel 10. Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh

guru.

No. Butir Pertanyaan % Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Guru membawa peta.

Menjelaskan pokok bahasan dengan peta.

Penggunaan peta dapat mempengaruhi

pemahaman siswa.

Tingkat kesulitan dalam

mendemonstrasikan peta

Media lain dalam menyampaikan materi

IPS

Peta yang digunakan dalam kegiatan belajar

62

65

76

61

62

60

KB

CB

CB

KB

KB

KB

 Sumber : Hasil Penelitian, 2008

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa guru selalu

membawa media peta pada saat mengajar diperoleh persentase sebesar

62%, ini dapat diketahui bahwa guru selalu membawa peta pada saat

mengajar pokok bahasan Negara Maju dan Negara Berkembang.

Pemanfaatan media peta dapat diketahui dapat meningkatkan pemahaman

siswa pada saat guru menjelaskan materi yang diajarkan. Dari perhitungan

persentase penggunaan media peta dapat mempengaruhi pemahaman siswa

diperoleh persentase sebesar 76%.

       Pada saat menjelaskan pokok bahasan menggunakan media peta guru

tidak merasakan kesulitan pada saat mendemonstrasikan media peta

tersebut, ini di sebabkan guru sudah berpangalaman menggunakan media

peta pada saat menjelaskan pokok bahasan tersebut, perolehan persentase

sebesar 61%. Peta yang digunakan guru pada saat menerangkan sudah
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sesuai dengan pokok bahasan yang dijelaskan dan sudah sesuai dengan

yang tercantum di RPP. Ini diketahui dari perhitungan persentase sebesar

60%

       Berdasarkan pada Tabel 10, dari diperoleh hasil persentase variabel .

kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang    disajikan oleh guru sebesar

63,75%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan

media peta dalam pembelajaran IPS termasuk kriteria cukup baik (CB).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis deskriptif persentase

angket guru pada lampiran 6 hal 89.

3) Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar

mengajar.

       Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari proses belajar

mengajar dengan cara pemanfaatan media peta adalah keterlibatan siswa

dalam pemanfaatan media peta tersebut. Variabel keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar dalam penelitian

ini diwakili 6 butir pertanyaan, ketercapaian variabel tersebut dapat dilihat

pada tabel 11.
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Tabel 11. Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam

proses belajar mengajar.

No. Butir Pertanyaan % Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pemberian tugas kapada siswa untuk

mempelajari materi.

Pemberian tugas kepada siswa untuk

menggambar peta.

Pemberian tugas kepada siswa untuk

membaca peta.

Memberikan kesempatan pada siswa untuk

menunjukkan suatu objek.

Pemberian tugas siswa untuk diskusi

kelompok.

Tanya jawab dengan siswa

68

60

64

62

61

60

CB

KB

CB

KB

KB

KB

 Sumber : Hasil Penelitian, 2008

       Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa guru kadang-

kadang memberi tugas kepada siswa untuk mempelajari materi dirumah

sebelum diajarkan. Selain itu guru juga selalu memberi tugas menggambar

peta dan membaca. Ini dilakukan agar siswa dapat memahami peta secara

keseluruhan. Pada butir pertanyaan ini diperoleh persentase sebesar 64%,

ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh guru yaitu memberikan tugas-

tugas pada siswa dapat dikatakan kurang baik.

       Pada saat berlangsung proses belajar mengajar di dalam kelas guru

selalu menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas untuk menunjukkan

letak suatu obyek yang disuruh oleh guru. Perhitungan persentase ini

diperolehsebesar 62%. Selain itu guru juga selalu melakukan tanya jawab

dengan siswa mengenai peta diperoleh persentase sebesar 60%.
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       Berdasarkan pada Tabel 11, dari variabel keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil

persentase variabel sebesar 62, 33%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria

persentase pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS termasuk

kriteria kurang baik (KB). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis

deskriptif persentase angket guru pada lampiran 6 hal 89.

       Perolehan variabel pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS

di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dari hasil penelitian berdasarkan

tanggapan guru terangkum dalam tabel 12.

Tabel 12.   Pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS di SMP

Negeri Pekalongan berdasarkan tanggapan guru.

No. Variabel % Kriteria
1.

2.

3.

Frekuensi penggunaan peta dalam

proses belajar mengajar.

Kesesuaian peta dengan pokok bahasan

yang disajikan oleh guru.

Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan

media peta dalam proses belajar

mengajar.

62,50

63, 75

62,33

Kurang Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

RATA-RATA 62,86 Kurang Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

       Harga-harga persentase berdasarkan tabel 12 tersebut bila

diperlihatkan dalam bentuk diagram akan tampak sebagaimana gambar

berikut.
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Perolehan Persentase Pemanfaatan Media Peta
Berdasarkan Tanggapan Guru

61.4
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61.8

62
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63.2
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Variabel Penelitian
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Gambar 3. Diagram Pemanfaatan Media Peta dalam Pembelajaran IPS
berdasarkan tanggapan guru.

Keterangan :
 A :  variabel frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar
     mengajar.

B  :  variabel kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan
       oleh guru.
C  :  variabel keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam
       proses belajar mengajar.

       Berdasarkan Tabel 12 dan gambar 3, berdasarkan variabel frekuensi

penggunaan peta dalam proses mengajar  oleh guru diperoleh hasil

persentase sebesar 62,50%. Berdasarkan variabel kesesuaian peta dengan

pokok bahasan yang disajikan oleh guru diperoleh hasil persentase sebesar

63,75%. Berdasarkan variabel keterlibatan siswa dalam pemanfaatan

media peta dalam peruses belajar mengajar diperoleh hasil 62,33%. Nilai

persentase variabel pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS di

SMP Negeri se- Kota Pekalongan dari hasil penelitian berdasarkan

jawaban guru sebesar 62,86%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria

persentase termasuk kriteria Kurang Baik (KB). Untuk lebih jelasnya
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dapat dilihat pada analisis deskriptif persentase angket pada lampiran 11

hal 98.

b. Tanggapan Siswa tentang Pemanfaatan Media Peta

       Hasil penelitian ini diperoleh dari jawaban 30 siswa yang dijadikan

sampel dimana pengambilannya dengan cara mengambil jawaban dari 10

orang siswa dari 3 sekolah, hasil penelitian ini merupakan penilaian/cross cek

siswa terhadap guru IPS yang mengajar mereka dan juga digunakan sebagai

pembanding antara beberapa pertanyaan yang sama yang diberikan kepada

guru dan siswa sehingga bisa diketahui apakah jawaban yang diberikan guru

itu sama dengan jawaban yang diberikan siswa sehingga bisa dilihat gambaran

sebenarnya yang ada di lapangan. Adapun deskripsi hasil penelitian ini

mengenai pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS dengan variabel

frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar, kesesuaian peta

dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru dan keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar.

1) Frekuensi penggunaan peta dalam proses mengajar oleh guru.

       Variabel frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar ini

diwakili 3 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian menurut

tanggapan siswa, guru dalam Frekuensi penggunaan peta dalam proses

belajar mengajar adalah sebagai berikut.
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Tabel 13. Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar.

No. Butir Pertanyaan % Kriteria

1.

2.

3.

Penggunaan media peta dalam

menyampaikan materi.

Penggunaan peta dalam pokok bahasan.

Persiapan penggunaan peta.

63,50

60,25

61,54

CB

KB

KB

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

       Berdasarkan Tabel 13, pada saat menjelaskan pokok bahasan yaitu

Negara Maju dan Negara Berkembang, guru IPS menggunakan media peta

dalam menyampaikan materi tersebut diketahui perolehan hasil persentase

sebesar 63,50%. Setiap ada pokok bahasan Negara Maju dan Negara

Berkembang, siswa membawa peta/atlas diketahui perolehan hasil

persentase sebesar 60,25%. Dalam pembelajaran IPS guru IPS  menyuruh

para siswa untuk mempersiapkan untuk membawa peta/atlas diketahui

perolehan hasil persentase sebesar 61,54%

Berdasarkan pada Tabel 13, dari variabel frekuensi penggunaan peta

dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil persentase variabel sebesar

61,76%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan

media peta dalam pembelajaran IPS termasuk kriteria kurang baik (KB).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis deskriptif persentase

angket siswa pada lampiran 12 hal 97.
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2) Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru.

       Variabel kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh

guru ini diwakili 5 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian menurut

tanggapan siswa adalah sebagai berikut.

Tabel 14.  Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh

guru

No. Butir Pertanyaan % Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

Menjelaskan pokok bahasan dengan peta.

Penggunaan peta dapat mempengaruhi

pemahaman tentang pokok bahasan.

Pemberian tugas mempelajari peta.

Tanya jawab tentang pokok bahsan

Media lain dalam menyampaikan materi

IPS.

67,68

60,21

65,66

60,33

61,12

CB

KB

CB

KB

KB

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

       Berdasarkan Tabel 14, pada saat menjelaskan pokok bahasan Negara

Maju dan Negara Berkembang guru IPS menjelaskan dengan media peta

diketahui perolehan hasil persentase sebesar 67,68%. Penggunaan media

peta dalam proses belajar mengajar dapat mempengaruhi pemahaman

siswa tentang pokok bahasan Negara Maju dan Negara Berkembang yang

diajarkan diketahui perolehan hasil persentase sebesar 60,21%. Guru

memberi tugas mempelajari peta sesuai dengan pokok bahasan Negara

Maju dan Negara Berkembang diketahui perolehan hasil persentase

65,66%. Dalam menjelaskan materi IPS Geografi, guru IPS melakukan

tanya jawab yang berhubungan dengan perpetaan diketahui perolehan hasil
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persentase sebesar 60,33%. Selain peta, guru IPS menggunakan media lain

seperti globe dalam menyampaikan materi IPS diketahui perolehan hasil

persentase sebesar 61,12%.

       Berdasarkan pada Tabel 14, dari variabel frekuensi penggunaan peta

dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil persentase variabel sebesar

63%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan media

peta dalam pembelajaran IPS termasuk kriteria cukup baik (CB). Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis deskriptif persentase angket guru

pada lampiran 12 hal 97.

3) Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar

mengajar.

       Variabel keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam

proses belajar mengajar ini di wakili 6 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil

penelitian menurut tanggapan siswa adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam

proses belajar mengajar

No. Butir Pertanyaan % Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kejelasan peta.

Memberikan kesempatan untuk

menunjukkan suatu obyek.

Pemberian tugas untuk diskusi kelompok.

Tanggapan tugas kelompok.

Tanya jawab tentang peta.

Pemberian tugas untuk menggambar peta

60,11

66,52

61,91

60,88

62,06

60,29

KB

CB

KB

KB

KB

KB

Sumber : Hasil Penelitian, 2008
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       Berdasarkan Tabel 15, pendapat siswa mengenai peta yang dipasang

didepan kelas apakah terlihat dari belakang kelas diketahui perolehan hasil

persentase sebesar 60,11%. Guru memberikan kesempatan untuk

menunjukkan letak suatu tempat/kota pada peta yang dipasang di depan

kelas diketahui perolehan hasil persentase sebesar 66,52%. Guru

memberikan tugas kepada siswa untuk mendiskusikan peta secara

berkelompok diketahui perolehan hasil persentase sebesar 61,91%.

Tanggapan siswa tentang tugas yang diberikan yaitu untuk mendiskusikan

peta secara berkelompok diketahui perolehan hasil persentase sebesar

60,88%. Dalam menjelaskan materi IPS Geografi, guru IPS melakukan

tanya jawab yang berhubungan dengan perpetaan diketahui perolehan hasil

persentase sebesar 62,06%. Guru IPS memberikan tugas untuk

menggambar/membuat peta diketahui perolehan hasil persentase sebesar

60,29%.

       Berdasarkan pada Tabel 15, dari variabel frekuensi penggunaan peta

dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil persentase variabel sebesar

61,96%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan

media peta dalam pembelajaran IPS termasuk kriteria kurang baik (KB).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis deskriptif persentase

angket guru pada lampiran 12 hal 97.

       Perolehan variabel pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS

di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dari hasil penelitian berdasarkan

tanggapan guru terangkum dalam tabel 16.
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Tabel 16. Pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS di SMP

Negeri se-Kota Pekalongan berdasarkan tanggapan siswa.

No. Variabel % Kriteria
1.

2.

3.

Frekuensi penggunaan peta dalam

proses belajar mengajar.

Kesesuaian peta dengan pokok

bahasan yang disajikan oleh guru.

Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan

media peta dalam proses belajar

mengajar.

61,76

63

61,96

Kurang Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

RATA-RATA 62,24 Kurang Baik

 Sumber : Hasil Penelitian, 2008

       Harga-harga persentase berdasarkan Tabel 16 bila diperlihatkan dalam

bentuk diagram akan tampak sebagaimana gambar berikut.

Perolehan Persentase Pemanfaatan Media Peta
Berdasarkan Tanggapan Siswa

60

60.5

61

61.5

62

62.5

63

63.5

A B C

Variabel Penelitian
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ta

se

Gambar 4. Diagram Pemanfaatan Media Peta dalam Pembelajaran IPS

berdasarkan tanggapan siswa.
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Keterangan :
A : variabel Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar
   mengajar.
B  : variabel Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan
    oleh guru.
C  : variabel Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam
      proses belajar mengajar.

       Berdasarkan Tabel 16 dan gambar 4, dari variabel frekuensi

penggunaan peta dalam proses mengajar  oleh guru diperoleh hasil

persentase sebesar 61,76%, dari variabel kesesuaian peta dengan pokok

bahasan yang disajikan oleh guru diperoleh hasil persentase sebesar 63%,

dari variabel keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam

peruses belajar mengajar diperoleh hasil 61,96%. Nilai persentase variabel

pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri se- Kota

Pekalongan dari hasil penelitian berdasarkan jawaban siswa sebesar

62,24%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase termasuk kriteria

Kurang Baik (KB). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis

deskriptif persentase angket pada lampiran 11 hal 98.

       Berikut ini dapat dilihat gambar-gambar dalam proses belajar

mengajar dengan menggunakan media peta.
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Gambar 5. Kegiatan Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran IPS.

       Berdasarkan Gambar 5 di atas, tentang kegiatan siswa dalam pelaksanaan

pembelajaran IPS, terlihat keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

Salah satu siswa maju ke depan kelas untuk menunjukkan letak suatu tempat

pada peta dinding yang dipasang di depan kelas. Tetapi dalam pelaksanaanya

masih terdapat hambatan, banyak siswa yang tidak aktif dalam proses

pembelajaran. Ini dapat dilihat siswa belum mau maju ke depan kelas dengan

kesadaran sendiri, melainkan guru harus menunjuk siswa tersebut agar mau

maju kedepan kelas. Dalam gambar 5 di atas, guru menyuruh siswa

menunjukkan letak suatu Negara di Benua Eropa karena pada saat itu guru

sedang membahas materi Negara Maju dan Negara Berkembang.
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Gambar 6. Guru membimbing siswa dalam diskusi Kelompok.

       Berdasarkan Gambar 6, terlihat jelas proses pembelajaran yang

berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar, guru menggunakan metode

diskusi. Setiap kelompok diskusi, terdiri dari 4 siswa yang membahas materi

yang sudah ditentukan oleh guru yaitu mengenai materi Negara Maju dan

Negara Berkembang dengan tetap dibantu guru dalam pelaksanaan diskusi

tersebut. Pada gambar 6, terlihat guru menyuruh siswa berdiskusi mengenai

Negara Maju dan Negar Berkembang serta guru menyuruh menggambar

Negara Maju dan Negara Berkembang tersebut dan mengelompokkan negara-

negara mana saja yang masuk kedalam Negara Maju dan Negara Berkembang.
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Gambar 7. Guru menerangkan Pelajaran IPS dengan media peta.

       Berdasarkan Gambar 7 di atas, terlihat di depan kelas guru sedang

menjelaskan materi IPS dengan menggunakan peta dinding. Guru sedang

menunjukkan letak suatu tempat pada peta dinding karena siswa belum benar

apabila disuruh menunjukkan letak suatu tempat. Di sisi lain siswa dengan

seksama mendengarkan sambil mengamati apa yang disampaikan guru. Ini

dapat dilihat bahwa setelah guru menerangkan dan menunjukkan letak negara-

negara yang ada dalam peta dinding tersebut apabila siswa disuruh untuk

menunjukkan negara-negara yang ada dalam peta dinding tersebut siswa dapat

menjawab dengan benar.

B. 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.



71

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan siswa sehingga dapat

mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya. Agara suatu proses

pembelajaran dapat berjalan dengan baik maka kedua komponen tersebut

harus berjalan bersama-sama dan berkesinambungan satu sama lain.

       Dalam pengajaran IPS di sekolah media yang paling sering digunakan

adalah peta. Penggunaan media yang tepet 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 peta sebagai salah satu media belajar dalam mata pelajaran IPS

di Sekolah Menengah Pertama khususnya kelas IX. Peneliti mengungkap

bagaimana pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini

akan membahas mengenai ketersediaan media peta di sekolah, pemanfaatan

media peta di sekolah, hambatan-hambatan dalam pemanfaatan peta dalam

pembelajaran IPS dan  pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS di

SMP Negeri se- Kota Pekalongan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu

persatu dalam uraian berikut.
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1. Ketersediaan media peta di sekolah.

       Didalam mendukung adanya media pembelajaran, perlu adanya faktor

pendukung yang menjadikan media tersebut dapat digunakan, salah satunya

adalah ketersediaan media peta di sekolah.

       Pada SMP Negeri se- Kota Pekalongan belum memiliki jenis media peta

yang lengkap dimana tidak semua pokok bahasan terdapat peta yang tepat

untuk digunakan. Guru hanya menggunakan media peta pada materi tertentu

saja. Disamping jenisnya yang terbatas, jumlah media peta di sekolah juga

masih kurang. Berdasarkan penelitian, keberadaan media peta sebenarnya

masih relevan bila digunakan, namun jenis dan media peta tersebut masih

terbatas, sehingga apabila guru menerangkan siswa kurang jelas melihatnya

sehingga siswa sulit untuk menangkap penjelasan guru tersebut.

       Disamping 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 setiap SMP Negeri se- Kota Pekalongan. Dengan

adanya fasilitas penunjang tersebut dapat mempermudah sekolah

memanfaatkan media peta, sebab semua fasilitas tersebut dapat menunjang

pemanfaatan media peta di sekolah.

       Dari hasil penelitian rata-rata ketersediaan media peta yang dimiliki SMP

Negeri se- Kota Pekalongan yaitu satu 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
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yang dimikiki sekolah tersebut terendam banjir sehingga peta tersebut tidak

dapat digunakan lagi. 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.

       Berikut ini adalah ketersediaan media peta di SMP Negeri se- Kota

Pekalongan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 16 hal 104.

Tabel 17. Ketersediaan Media Peta di SMP Negeri se- Kota Pekalongan

No. Nama Sekolah Jumlah Kondisi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SMP Negeri 01

SMP Negeri 02

SMP Negeri 03

SMP Negeri 04

SMP Negeri 05

SMP Negeri 06

SMP Negeri 07

SMP Negeri 08

SMP Negeri 09

SMP Negeri 10

14

17

11

11

9

19

10

11

8

7

Baik

Baik

Rusak

Cukup Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Cukup Baik

Sumber : Hasil Penelitian, 2008.

2. Pemanfaatan media peta di sekolah.

       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
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dengan menggunakan indra ganda dapat memberi keuntungan 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.

       Pemanfaatan media peta sebagai media pembelajaran oleh guru di sekolah

masih kurang maksimal. Terdapat pula beberapa SMP Negeri yang belum

memanfaatkan media peta secara maksimal. 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.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Pemanfaatan Peta Dalam Pembelajaran

IPS.

       Dalam mengetahui hambatan yang ada dalam pemanfaatan media peta ini,

hanya guru yang diberi pertanyaan karena siswa hanya tahu secara nyata

bagaimana KBM itu berlangsung bukan karena faktor lain yang menjadi

hambatan yang muncul bila guru memanfaatkan media peta. Hambatan ini

cenderung bersifat intern di dalam lingkungan sekolah dan guru itu sendiri,

namun ini menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan

hasil observasi yang dilakukan, dimana alokasi waktu selama pelajaran kurang
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mencukupi, sehingga pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS kurang

maksimal.

       Selain itu juga latar belakang pendidikan guru IPS juga mempengaruhi.

Guru IPS yang mempunyai latar belakang selain dari geogarafi kurang

menguasai peta, karena yang mempunyai latar belakang selain geografi pada

saat kuliah tidak pernah mendapat pelajaran mengenai peta secara khusus.

       Dalam pemanfaatan media peta, para guru mengalami hambatan, antara

lain sebagai berikut.

a. Masalah alokasi waktu, untuk pembelajaran IPS dalam satu minggu

memiliki jatah waktu 4 jam, padahal mata pelajaran IPS memiliki materi

yang luas dan banyak, sehingga alokasi waktu yang hanya 4 jam setipa

minggunya membuat para guru merasa kesulitan dalam penyampaian

pesan kepada siswa.

b. Mata pelajaran IPS merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu,

sehingga membuat para guru kesulitan dalam penerapannya didalam kelas.

c. Siswa, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ada

siswa yang menonjol dalam pembelajaran IPS terutama dalam

pemanfaatanmedia peta sehingga dapat menunjang pembelajaran lebih

intensif, tetapi ada juga siswa yang sangat rendah tingkat daya serap

terhadap pelajaran sehingga menghambat pembelajaran. Hal tersebut

karena masing-masing siswa memiliki kemampuan berbeda-beda.
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d. Kemampuan guru yang berbeda pula dan kebanyakan masing-masing guru

masih berupa guru berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi,

ekonomi dan sosiologi.

e. Ketersediaan media peta belum begitu menunjang pembelajaran IPS.

       Hambatan lain dalam pemanfaatan media peta dalam pembelajaran IPS

juga dipengaruhi oleh ketersediaan peta yang terdapat di sekolah.

Ketersediaan media peta yang sedikit juga mempengaruhi. Dari hasil

observasi diketahui bila jumlah peta yang dimiliki sekolah sedikit maka

apabila kelas lain akan menggunakan media peta tersebut harus bergantian

dengan kelas lain.

4. Pemanfaatan Media Peta dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri se-

Kota Pekalongan.

       Berdasarkan penjabaran di atas didapat bahwa tingkat pemanfaatan media

peta dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri se- Kota Pekalongan berbeda.

Dari hasil penelitian diperoleh persentase frekuensi penggunaan media peta

dalam proses belajar mengajar sebesar 62.09% dengan kriteria Kurang Baik.

Ini berarti bahwa frekuensi penggunaan media peta di SMP Negeri se- Kota

Pekalongan Kurang baik. berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan,

guru menggunakan media peta rata-rata hanya 1-2 kali pada tiap kelasnya.

      Dari hasil penelitian diperoleh persentase kesesuaian peta dengan pokok

bahasan yang disajikan oleh guru sebesar 63,38% dengan kriteria  Cukup Baik
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(CB). Ini berarti bahwa peta yang digunakan dalam proses belajar mengajar

sudah sesuai dengan materi dan telah sesuai dengan media yang tercantum

dalam RPP.

       Dari hasil penelitian diperoleh persentase keterlibatan siswa dalam

pemanfaatan media peta dalam proses belajar mengajar sebesar 62.27%

dengan kriteria Kurang Baik (CB). Pada proses pembelajaran di dalam kelas

dapat dilihat bahwa siswa sudah mulai aktif dalam kegiatan belajar mengajar,

ini dapat dilihat dari guru yang menyuruh siswa untuk maju kedepan kelas.

       Berdasarkan hasil perhitungan dari variabel maka dapat dikatakan bahwa

pemanfaaatan media peta dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri se- Kota

Pekalongan memperoleh persentase sebesar 62.50%. Hasil tersebut sesuai

dengan kriteria persentase termasuk kriteria Kurang Baik (KB). 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 dalam kelas,

sehingga penambahan jumlah media peta ini sangat diperlukan agar proses

belajar mengajar yang membutuhkan adanya peta dapat mencapai suatu hasil

yang maksimal.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

       Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan media peta

dalam pembelajaran IPS di peroleh simpulan antara lain.

1. Ketersediaan media peta di SMP Negeri se- Kota Pekalongan dapat

dikatakan kurang baik karena sekolah rata-rata hanya mempunyai 1-2 buah

peta dalam tiap jenis peta sehingga pemanfaatan media peta di sekolah

kurang maksimal.

2. Frekuensi penggunaan peta dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri

se- Kota Pekalongan sudah kurang baik. Ini dapat dilihat bahwa guru

hanya menggunakan media peta 1-2 kali dalam 1 bulan.

3. Kesesuaian peta dengan pokok bahasan yang disajikan oleh guru dapat

dikatakan cukup baik. Ini berarti bahwa peta yang digunakan dalam proses

belajar mengajar sudah sesuai dengan materi dan telah sesuai dengan

media yang tercantum dalam RPP

4. Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan media peta dalam proses belajar

mengajar di SMP negeri se- Kota Pekalongan kurang baik. Dalam proses

belajar mengajar siswa kurang aktif dalam memanfaatkan media peta. Ini

dapat dilihat apabila siswa tidak ditunjuk guru untuk maju kedepan kelas

siswa tidak maju dan cenderung pasif.



79

B. Saran

1. Penggunan media peta dalam pembelajaran IPS di kelas hendaknya lebih

ditingkatkan lagi agar proses pembelajarannya dapat lebih maksimal

sehingga dapat mengembangkan minat dan kreatifitas siswa dalam

mempelajari materi IPS.

2. 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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