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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang perbedaan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS yang di tinjau dari penggunaan Media Peta dan Atlas pada Kelas IV di SDN 6 

Cakranegara Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar IPS 

siswa dengan pemanfaatan media peta dan atlas (PA) adalah 66,61 (lebih tinggi). Sedangkan nilai 

rata-rata Hasil Belajar IPS siswa tanpa media peta dan atlas (Non PA) adalah 55,54 (lebih rendah). 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPS siswa yang menggunakan media peta 

dan atlas (PA) dengan hasil belajar IPS siswa yang tidak menggunakan media peta dan atlas (Non 

PA) yang ditunjukkan dengan uji t-tes antara hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media 

PA dan Non PA adalah 2,492 pada taraf signifikasin 5% dengan nilai thitung > tkritik (2,492 > 

1,96) yang berarti bahwa hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media peta dan atlas (PA) 

dan hasil belajar tanpa menggunakan media peta dan atlas (Non PA) memiliki perbedaan yang 

signifikan. 

Kata Kunci : Media Peta dan Atlas,  dan Hasil Belajar IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan di jenjang sekolah dasar merupakan sebuah langkah awal bagi peserta didik 

untuk menggali segala bentuk potensi yang mereka miliki, baik pengetahuan, karakter atau sikap 

maupun keterampilan mereka. Membentuk karakter dan keterampilan yang baik tentu tidaklah 

mudah dan cepat sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pendidik untuk menjalankan 

sebuah program di pendidikan dasar. Selain pembentukan karakter tentu tidak kalah pentingnya 

bagi peserta didik untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, karena bagaimanapun 

juga pembentukan karakter harus berlandaskan pengetahuan yang logis.  

Pembelajaran pendidikan IPS di SD tidak terlepas dari media pembelajaran yang baik., 

tanpa media pembelajaran yang cocok, pembelajaran IPS di SD tentunya tidak akan mendapatkan 

hasil yang baik dan memuaskan. Media pada setiap mata pelajaran , khususnya mata pelajaran IPS 

tentunya sudah wajib bagi guru untuk menguasainya dan menerapkannya pada setiap mata 

pelajaran dengan tujuan tentunya untuk merealisasikan hasil belajar siswa yang baik dan 

memuaskan. 

Media peta dan atlas adalah media yang tentunya telah biasa digunakan dalam 

pembelajaran IPS pada materi “Peta dan koponennya” berkenaan dengan media ini sudah  di 

gunakan dibanyak sekolah maka yang perlu dipastikan adalah bagaimana guru menggunakan 

media ini dengan baik sehingga akan mempengaruhi prestasi maupun hasil belajar siswa menjadi 

lebih meningkat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud meneliti dengan judul MEDIA PETA 

DAN ATLAS (PA) DALAM PEMBELAJARAN IPS 

(Studi Eksperimen intact-Group Comparison Terhadap Hasil Belajar 

B. Identifikasi Masalah 

Dari banyaknya permasalahan yang ada dilapangan, peneliti mengambil beberapa dari inti 

permasalahan adalah : 

1. Hasil belajar IPS yang masih dibawah rata-rata mata pelajaran lain dikarenakan penerapan 

media belum optimal pada proses pembelajaran. 

2. Penerapan media peta dan atlas yang belum maksimal 

3. Media atlas belum dimiliki oleh masing-masing siswa 

4. Masih minimnya media yang digunakan guru pada pembelajaran IPS 

C. Batasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditegaskan ruang lingkup 

penelitian ini. Sesuai judul yang diangkat, maka batasan masalah adalah tentang media peta 

dan atlas serta perbedaannya terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 06 Cakranegara. 

D. Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media peta dan atlas pada kelas 

IV SDN 6 Cakranegara tahun 2016? 

2. Bagaimana hasil belajar IPS siswa tanpa menggunakan media peta dan atlas (non PA)  

kelas IV di SDN 6 Cakranegara tahun 2016? 

3. Bagaimana perbandingan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media (PA) dan 

non (PA)  di kelas IV SDN 6 Cakranegara mataram tahun 2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini di peneliti uraian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media peta dan atlas pada 

kelas IV SDN 6 Cakranegara tahun 2016 

2. Untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa tanpa menggunakan media peta dan atlas (non 

PA)  kelas IV di SDN 6 Cakranegara tahun 2016 

3. Untuk mengetahi perbandingan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media (PA) 

dan non (PA)  di kelas IV SDN 6 Cakranegara mataram tahun 2016 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagi guru 

1) Media peta dan atlas sebagai tolak ukur atau indikator untuk melihat  hasil belajar IPS 

siswa di sekolah dasar 

2) Sebagai tolak ukur untuk mementukan media dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar.  

b) Bagi siswa 

Media sebagai penunjang untuk meraih hasil belajar yang lebih baik dalam memahami 

materi dan komponen Peta yang disajikan oleh guru baik di tingkat sekolah dasar maupun 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

c) Bagi peneliti 

Sebagai acuan atau refrensi yang digunakan untuk menerapkan dan mengkreasikan 

berbagai macam media pada mata pelajaran IPS di sekolah dasar yang nantinya dapat di 

implementasikan dalam dunia pendidikan. 

A. DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk menghindari kesalahan pengertian dari judul proposal ini, maka beberapa 

istilah dari judul perlu dijelaskan. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Media peta dan atlas (PA) 

Media peta dan atlas (PA) merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran 

IPS untuk mengetahui tata letak suatu daerah. Media peta dan atlas dalam penelitian ini 

akan digunakan untuk melihat sejauh mana perbandingan hasil belajar siswa yang 

menggunaan media peta dan atlas dan yang tidak menggunakan media peta dan atlas. 

2. Hasil belajar IPS 

Hasil belajar IPS adalah tingkat keberhasilan atau ketuntasan siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran yang di ukur 

melalui evaluasi berupa tes dan dinyatakan dalam bentuk skor. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 
1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari kata bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah” perantara” atau pengantar. Dalam banhasa Arab, media adalah perantara atau 

pengatar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Gerlanch & Ely (1971) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam 

proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi bisual atau verbal. 

a. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat beragam. Berdasarkan penelitian para ahli, media yang 

beranekaragam itu hampir semua bermanfaat. Menurut “Arif Rohman (2013:152) terdapat 

macam-macam media pembelajaran yaitu  a) media visual, b) media audio, c) media 

proyeksi diam, d) media audio visual, e) media cetakan”. Adapun menurut Kemp & 

Dayton (Arsyad 2015: 39) “Mengelompokkan media ke dalam beberapa jenis : yaitu (1) 

media cetakan, (2) media panjang, (3) overhead transparacies, (4) rekaman audio tape, (5) 

seri slide dan film stripe, (6) penyajian multi-image, (7) rekaman video dan film hidup, 

dan (8) computer 

b. Media Pembelajaran IPS 

Media pembelajaran IPS adalah seperangkat alat sebagai pengantar pesan dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan social seperti peta, globe maupun atlas. 

2. Media Peta dan Atlas 

a. Peta  

Menurut ICA (International Cartographic Assosiation) “peta adalah suatu gambaran 

reresentasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-

benda angkasa”.  Jadi peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang 

dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. 

Pada awal abad ke 2 (87M-150M), Claudius Ptolomaeus mengemukakan mengenai 

pentingnya peta. Kumpulan dari peta-peta karya Claudius ptolomaeus di bukukan dan 

diberi nama”Atlas Ptolomaeus”. Ilmu yang membahas mengenai peta adalah kartografi.  

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan,  

1. peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu 

2. Menggambarkan permukaan bumi yang diperkecil dengan skala diberi tulisan dan 

simbol 

3. Gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan 

yang terlihat dari atas. Penampakan tersebut digambarkan menggunakan syimbol-

syimbol sebagai pengganti penampakan yang ada dipermukaan bumi. Selain itu, 

digunakan juga tulisan-tulisan sebagai keterangan tentang simbol-simbol tersebut 

Menggambarkan permukaan bumi yang diperkecil dengan skala diberi tulisan dan 

simbol 

Gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan 

yang terlihat dari atas. Penampakan tersebut digambarkan menggunakan syimbol-syimbol 



7 
 

sebagai pengganti penampakan yang ada dipermukaan bumi. Selain itu, digunakan juga 

tulisan-tulisan sebagai keterangan tentang simbol-simbol tersebut 

 

c. Jenis-jenis peta 

Berdasarkan isi informasinya, jenis peta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

peta umum dan peta tematik. 

1. Peta umum  

Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan 

bumi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan 

budaya. Kenampakan alam antara lain berupa gunung, sungai, danau, pulau dan laut. 

Kenampakan budaya misalnya : batas wilayah, jalan raya, jalan kereta api, kota, bandar 

udara, pelabuhan dan sebagainya.  

Peta umum sering ditemukan disekolah-sekolah, peta ini dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu peta dunia, peta orografi dan peta topografi.  

2. Peta tematik 

Peta tematik adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini memuat jenis 

informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut peta khusus seperti peta peninggalan 

bersejarah, peta pertambangan dan pariwisata. 

 Jenis peta juga dapat dikelompokkan berdasarkan skala peta, jenis peta berdasarkan 

skalanya ada lima macam yaitu : 

a) Peta kadaster, yaitu peta yang menggunakan skala 1 : 5.000 ke bawah 

b) Peta skala besar, yaitu peta menggunakan skala 1 : 5.000 sampai 1 : 250.000 

c) Peta skala sedang (menengah), yaitu peta yang menggunakan skala 1 : 250.000 sampai 1 : 

500.000 

a. Atlas 

1. Pengertian atlas 

Atlas merupakan sebagai suatu kumpulan peta yang disusun sedemikian rupa untuk 

maksud dan tujuan tertentu. Merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk 

disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas tetapi dikumpul menjadi 

satu. 

2. Syarat-syarat atlas 

Syarat-syarat atlas sebagai berikut : (1) judul, misalnya, Atlas Dunia, (2) Kata pengantar 

yang berisikan isi dan tujuan atlas ; (3) daftar isi, memuat susunan peta-peta yang disajikan 

; (4) legenda, berisi keterangan mengenai simbol dan macam-macam singkatan pad peta. 

(5) isi, berisi bermacam-macam peta yang disajikan sesuai dengan judul atlas ; (6) daftar 

indeks, daftar nama geografi yang terdapat dalam atlas.  

3. Jenis-jenis atlas 

Jika ditinjau dari penggunaan, atlas dapat dibedakan atas : 

a. Atlas anak-anak merupakan suatu bentuk awal pengenalan peta dan atlas kepada anak-

anak. Isi atlas anak-anak lebih ke penyajian informasi kebumian dalam bentuk 

piktorial dan foto. Sehingga mudah diterima dan dicerna oleh alam pikiran anak-anak 

b. Atlas Sekolah merupakan salah satu buku peraga pada proses pembelajaran bidang 

Geografi pada pendidikan dasar dan menengah. 

c. Atlas Nasional merupakan suatu atlas yang dapat digunakan secara umum oleh para 

pengguna data dan informasi kebumian, mulai dari mahasiswa, peneliti, masyarakat, 

sampai dengan para pengambilan keputusan di instansi pemerintah dan swasta. 
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3. Pengertian Hasil Belajar 

Sudjana (dalam sanjaya, 2011) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Sedangkan menurut Soedijarto (dalam abidin, 2012) bahwa hasil belajar adalah tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh murid dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Dipertegas lagi oleh Nawawi (dalam K. Brahim, 2007) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari 

hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 

4. Pengertian IPS 

Secara sederhana IPS ada yang mengartikan sebagai studi tentang manusia yang 

dipelajari oleh anak didikdi tingkat sekolah dasar dan menengah. IPS sering disebut 

dengan istilah Social Education dan Social Learning. Kedua istilah tersebut menurut 

Cheppy lebih menitik beratkan kepada berbagai pengalaman di sekolah yang dipandang 

dapat membantu anak didituntut lebih mampu bergaul di tengah-tengah masyarakat. 

IPS dapat diartikan dengan “penelaahan atau kajian tentang masyarakat”. Dalam 

mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti 

kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-

pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

5. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 
IPS di SD sebagai pendidikan nilai, pendidikan multikulturan dan pendidikan 

global menuntut siswa untuk menemukan dan memecahkan sendiri permasalahan sosial 

yang terdapat dilingkungan sekitar maupun dilingkungan yang lebih luas. Melakukan dan 

mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial akan memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa tentang konsep IPS yang dipelajarinya. Jadi hasil belajar IPS adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam menguasai materi yang didapatkan dari hasil pengalaman dalam 

pemecahan segala bentuk masalah sosial yang disajikan dan kemudian dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh dari hasil evaluasi berupa tes. 

mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dipertegas 

lagi oleh Nawawi (dalam K. Brahim, 2007) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

IPS dapat diartikan dengan “penelaahan atau kajian tentang masyarakat”. Dalam 

mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti 

kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-

pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

6. Ilmu Sosial (Social Science) 
Achmad Sanusi memberikan batasan tentang Ilmu Sosial (Saidihardjo,1996.h.2) 

adalah sebagai berikut: “Ilmu Sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang 
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bertarap akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin 

ilmiah”.  

Menurut Gross (Kosasih Djahiri,1981.h.1), Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual 

yang mempelajari manusia sebagai makluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia 

sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.  

7. Studi Sosial (Social Studies) 

Perbeda dengan Ilmu Sosial, Studi Sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau 

disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan 

masalah social. Tentang Studi Sosial ini, Achmad Sanusi (1971:18) memberi penjelasan 

sebagai berikut : Sudi Sosial tidak selalu bertaraf akademis-universitas, bahkan merupakan 

bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar 

B. Hasil Penelitian yang Relavan 

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari yang berjudul ”penggunaan megdia 

peta untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Besuki Munjungan, 

Trenggalek 2010” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pembelajaran dengan 

menggunakan media peta dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, siswa 

memperoleh pengalaman langsung tentang materi pembelajaran. 2. Penggunaan media peta 

sebagai media pembelajaran dapatg meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1 

besuki kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggek. 

C. Kerangka Berfikir 

Penerapan media peta dalam pembelajaran IPS merupakan salah satu bagian dari 

proses pembelajaran yang baik. Tanpa media, maka tentu akan sangat sulit bagi siswa 

untuk memahami materi pembelajaran meskipun guru menjelaskannya dengan baik. Untuk 

itu, media peta dan atlas peneliti harapkan dapat meningkatkan hasil pembelajran IPS di 

sekolah dasar. Penerapan media peta dalam pembelajaran IPS khususnya di SDN 06 

Cakranegara belum terlihat maksimal, padahal penerapan media peta dalam pembelajaran 

IPS sangatlah penting dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa.  

Karena media peta akan memungkinkan siswa kurang memperhatikan karena jauh 

dari tempat duduk yang dibelakang, maka  media peta di lengkapi pula dengan media atlas 

yang berfungsi sebagai pelengkap media peta, karena merupakan satu rumpun dan fungsi, 

maka media atlas dapat mempermudah setiap siswa untuk memahami hakikat peta 

dikarenakan media atlas adalah peta yang dibukukan sehingga setiap siswa dapat 

membawanya. 

Dari uraian di atas, maka peneliti akan melihat sejauh mana perbandingan hasil 

belajar siswa dengan cara menerapkan media (PA) tersebut pada mata pelajaran IPS dalam 

satu kelas yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan 

media (PA) dan yang tidak menggunakan media (PA) tersebut sehingga dapat di tarik 

kesimpulan.  

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, bahwa penulis beranggapan dalam 

pemanfaatan media peta dan atlas menarik perhatian siswa sehingga mempengaruhi hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS. Sesuai dengan deskripsi teoritik yang 

telah di gambarkan diatas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalalah : 

 

 



10 
 

Ha = Ada perbedaan  hasil belajar IPS siswa pada kelas IV SDN 6 Cakranegara yang 

menggunakan media PA dan Non PA 

H0 = Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa pada kelas IV SDN 6 Cakranegara yang 

menggunakan media PA dan Non PA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen (Intact-Group Comparison) yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk perbandingan hasil belajar siswa  dari yang diberi perlakuan 

(menggunakan media) dan yang tidak diberiperlakuan (tidak menggunakan media). 

  Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif, yaitu 

pendekatan yang bertujuan untuk melihat perbedaan antara dua variabel atau lebih 

(Notoatmojo, 2002:5). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian ini dilakukan adalah di SDN 06 Cakranegara, kelurahan selagalas, 

kecamatan Sandubaya, Mataram. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV A dan B. Kelas 

IV A sebagai kelas Eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrolnya.  

2. Waktu penelitian 

Adapun waku Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 sampai 

dengan tanggal 8 Desember 2016. Adapun jadwal kegiatan penelitian ini berlangsung 

dilampirkan dalam lampiran skripsi. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat.Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab 

timbulnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014: 61). 

Adapun Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Variabel bebas, yaitu pemanfaatan media peta dan atlas (PA) 

b. Variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

D. Obyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah kelas IV A sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 28 siswa 

dan kelas IV B sebagai kelas control yang berjumlah 28 siswa pula. 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap akhir. 

1. Persiapan 

 Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat 

penelitian, diantaranya: 

a. Menentukan materi pokok yang diajarkan dengan mengunakan media Peta dan Atlas 

b. Mempersiapkan bentuk instrumen evaluasi penelitian berupa tes hasil belajar 

c. Melakukan uji validitas dan reliabilitas soal dan tingkat kesukaran maupun daya beda 

soal yang akan digunakan dalam penelitian 

2. Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan media peta dan atlas. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada saat pelaksanaan penelitian, yakni: 

a. Memberikan kegiatan pembelajaran dengan media peta dan atlas yang di tutup dengan 

evaluasi hasil belajar 
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b. Memberikan kegiatan pembelajaran pada kelas IV B tanpa menggunakan media peta dan 

atlas (Non PA) kemudian di tutup dengan evaluasi hasil belajar. 

3. Akhir 

Pada tahap akhir penelitian, peneliti menganalisis data hasil belajar dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

 Kuesioner adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya”(Sugiyono, 2013 :199). Sedangkan pendapat lain mengatakan “Kuesioner 

adalah sebuah sejumlah pertanyaan tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang di 

ketahui” (Suharsimi, 2013:128). 

2. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

Sugiyono (2013: 194). 

3. Tes Hasil Belajar 

  Untuk mengumpulkan data penelitian tentang hasil belajar atau prestasi belajar 

dapat dilakukan dengan instrument tes”. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan 

pengukuran”. Widoyoko E.Putro (2012: 57).  

 

4. Instrumen Penelitian 

 Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 
alat ukur yang baik. Alat ukur didalam penelitian dinamakan instrimen penelitian” 

Sugiyono (2013: 148).Sedangkan menurut Widoyoko E.Putro (2012: 53) “Instrumen 

Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik.  

 Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 1). Angket, yang 

digunakan sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari sejumlah pernyataan dengan 

alternativ jawaban yang telah disusun mengacu pada kriteria skala Guttman. 2). Pedoman 

wawancara (interview guide). 3). Tes pilihan ganda. 

 

5. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas Butir 

 Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu 

yang diinginkan diukur (Purwanto, 2011: 114).Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika 

hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut 

dengan kriterium.Untuk menentukan validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan 

rumus persamaan korelasi product moment dengan angka kasar pada persamaan 1.1 di 

bawah ini. 
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rxy = 
N∑ XY – (∑X)(∑Y)

√{𝑁∑𝑋2− (∑𝑋)2} {𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

        (Arikunto, 2013: 85) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y 

N =jumlah siswa 

 ∑X = jumlah nilai variabel X 

∑Y = jumlah nilai variabel Y 

∑XY = jumlah nilai perkalian variabel X dan Y 

(∑X
2
) = jumlah nilai variabel X dikuadratkan 

(∑Y
2
) = jumlah nilai variabel Y dikuadratkan 

∑X
2
 = jumlah kuadrat nilai variabel X 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat nilai variabel Y 

 

 

Nilai rxy akan dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Jadi  

kemungkinan yang terjadi yaitu: 

 Jika rxy ≥ rtabel, maka soal tersebut dikatakan valid. 

 Jika rxy ≤ rtabel, maka soal tersebut dikatakan tidak valid. 

1. Uji Reliabilitas Instrumen 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen makadigunakan rumus Spearman Brown  dalam 

(Sugiyono, 2013 : 359) sebagai berikut : 

𝑟 =  
N∑XY − (∑X)(∑Y)

√{𝑁∑𝑋2 −  (∑𝑋)²}{𝑁∑𝑌2 −  (∑𝑌)²}
 

Kemudian digunakan rumus : 

𝑟 =
2𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

 

 

Keterangan : 

r   = reliabilitas instrument 

rb = validitas butir soal 

Jika :  ro≥rt (ts.5%/1%)  maka:  instrumen reliabel 

tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas Soal 

Harga r Keterangan 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 
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0,41 - 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

 

 

6. Tingkat Kesukaran Soal  

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar.Soal 

yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. 

Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya (Arikunto, 2013: 

222). 

7. Analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal dilakukan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

8. 𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

     (Arikunto, 2013: 223) 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 3.3 Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal 

 

 

 

 

No. Nilai Kategori 

1 0,00─0,30  Sukar 

2 0,31─0,70 Sedang 

3 0,71─1,00 Mudah 

 

J. Analisis Daya Beda 

Untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong 

mampu (prestasi tinggi) dengan siswa yang tergolong kurang mampu (prestasi rendah) 

dilakukan analisis daya pembeda dengan mengkaji butir-butir soal. Daya pembeda dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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𝐷𝑃 =  
𝑆𝐴 − 𝑆𝐵

𝐼𝐴
 𝑥 100% 

       (Arikunto, 2013: 228) 

Keterangan: 

DP = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

SA = Jumlah skor siswa kelompok atas pada butir soal yang ditentukan daya 

pembedanya 

SB = Jumlah skor siswa kelompok bawah pada butir soal yang ditentukan daya 

pembedanya 

IA = Jumlah skor ideal salah satu kelompok atas/bawah pada butir soal yang 

ditentukan daya pembedanya 

Tabel 3.4 Kategori Daya Pembeda 

Batasan Kategori 

0,00 ─ 0,20 Kurang 

0,20 ─ 0,40 Cukup 

0,40 ─ 0,70 Baik 

0,70 ─ 1,00 Baik Sekali 

   

     (Arikunto, 2013: 232) 

 

9. Teknik Analisis Data 

Data hasil belajar IPS siswa (ranah kognitif) diperoleh melalui tes hasil belajar sebelum 

dan setelah diberikan treatmant (perlakuan).Yaitu dengan memberikan  tes hasil belajar 

berupa soal 20 butir soal pilihan ganda (objektif) yang telah diuji validitas, reliabilitasnya, 

tingkat kesukaran maupun daya bedanya  kepada siswa. Hasil tersebut berupa skor dalam 

bentuk angka berkisar dari 0-100. 

 Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

siswa yang diberikan perlakuan berupa penerapan media peta dan atlas dan kepada siswa 

yang tidak diberikan perlakuan penerapan media peta dan atlas, maka dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis 

1. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan media peta dan atlas terhadap hasil belajar 

siswa, maka data tes akhir diolah dengan menggunakan uji-t dua sampel. Berikut rumus 

thitung menurut Sugiyono (2014: 96):  

thitung = 
𝑥1−𝑥2

𝑆𝑔√
1

𝑛1
−

1

𝑛2

   dimana Sg = √
(𝑛1−1)𝑆1

2+ (𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+ 𝑛2− 2
 

   keterangan : 
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𝑛1= jumlah siswa pada pembelajaran dengan media PA 

𝑛2= jumlah siswa pada pembelajaran dengan Non PA 

𝑥1= mean hasil belajar pada kelompok dengan media PA 

𝑥2= mean hasil belajar pada kelompok dengan Non PA 

𝑆1= varian pada kelompok dengan media PA 

𝑆2= varian pada kelompok dengan Non PA 

 

Hipotesis yang di uji adalah hipotesis nol (Ho), sedangkan hipotesis yang di ajukan 

berdasarkan teori merupakan hipotesis alternative (Ha). Adapun hipotesis nol (Ho) 

merupakan lawan dari hipotesis alternatif (Ha), yang mana apabila hasil pengujian 

menerima Ho berarti Ha ditolak. Begitupula sebaliknya.  

Setelah diperoleh harga thitung, kemudian dibandingkan dengan harga t kritik dengan db = 

n+n-2 dan taraf kepercayaan 95%(taraf signifikansi 5%). Kriteria pengujiannya, apabila 

thitung> tkritik maka koefisiensi korelasi tersebut signifikan. Hipotesis statistik yang akan diuji 

adalah sebagai berikut: 

 

Ha = Ada perbedaan  hasil belajar IPS siswa pada kelas IV SDN 6 Cakranegara dengan 

menggunakan media peta dan atlas  

H0 = Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa pada kelas IV SDN 6 Cakranegara dengan 

menggunakan media (PA). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis 

a. Validitas Butir Item  

 Dalam penelitian ini validitas dihitung dengan menggunakan bantuan program 

Microsoft Office Excel 2007 for windows. Dari 35 butir item angket media peta dan 

atlas yang diuji terdapat 28 butir item yang valid dan dari 35 butir item.  

b. Reliabilitas Instrumen 

Hasil analisis reliabilitas yang dilakukan pada skala pemberian tugas kelompok 

memiliki tingkat reliabilitas 0,940 (sangat tinggi) dan pada skala reliabilitas hasil 

belajar memiliki tingkat realibilitas 0,907 (sangat tinggi). 

c. Tingkat kesukaran soal 

Besarnya indeks kesukaran yaitu antara 0,00 sampai dengan 1,00. Untuk 

menganalisis perhitungan butir soal apakah termasuk mudah, sedang atau sukar di dari 

hasil uji coba instrument pada siswa kelas IV SDN 35 Cakranegara, maka digunakan 

rumus : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Arikunto, 2013: 223)    Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Tabel 4.5 Tingkat kesukaran Soal 

No soal Skor di 

peroleh 

Indeks tingkat 

kesukaran 

Criteria tingkat 

kesukaran 

Soal 1 19 0,9 Mudah 

Soal 2 13 0,6 Sedang 

Soal 3 6 0,3 Sedang 

Soal 4 15 0,75 Mudah 

Soal 5 18 0,9 Mudah 

Soal 6 6 0,3 Sukar 

Soal 7 17 0,85 Mudah 

Soal 8 10 0,5 Sedang 

Soal 9 10 0,5 Sedang 

Soal 10 9 0,45 Sedang 

Soal 11 12 0,6 Sedang 

Soal12 6 0,3 Sukar 

Soal 13 13 0,65 Sedang 

Soal 14 9 0,45 Sedang 

Soal15 10 0,5 Sedang 
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Soal 16 1 0,05 Sedang 

Soal 17 12 0,6 Sedang 

Soal 18 9 0,45 Sedang 

Soal 19 16 0,8 Mudah 

Soal 20 10 0,5 Sedang 

 

 
d. Analisis Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkembang cepat) dengan siswa yang kurang pandai (berkembang 

lambat). Untuk menganalisis daya pembeda yang diperoleh dari hasil uji instrument di 

SDN 31 Cakranegara mengenai soal hasil belajar IPS dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

Langkah 1 : Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah 

Langkah 2 : Menjumlahkan jumlah jawaban yang benar kelompok atas dan bawah 

Langkah 3 : kemudian jawaban benar kelompok atas dibagi dengan jumlah siswa 

kelompok atas kemudian dikurangi dengan jawaban benar kelompok bawah yang 

dibagi dengan jumlah siswa kelompok bawah. Adapun hasil analisis daya beda dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

B. Hasil Pengumpulan Data 

1. Data Pemanfaatan Media Peta dan Atlas (PA) dan Non PA 

 Data pemanfaatan media pembelajaran peta dan atlas dengan non media peta dan 

atlas yang disajikan merupakan penjumlahan nilai dari descriptor yang tertuang dalam 20 

butir item masing-masing soal yang di uji pada siswa. Skor dari masing-masing butir item 

soal adalah 1 dan 0. Jadi skor minimum pada angket tersebut adalah 0 dan skor 

maksimumnya adalah 20. Adapun untuk mengetahui lebih lengkap dari perhitungan 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.7. Daftar Daya Pembeda 

No soal 
PA = 

BA

JA 
 PA = 

BB

JB
 

Indeks 

Deskriminasi 

Jenis soal 

1 0,9 1,0 -0,1 Buruk 

2 0,6 0,7 -0,1 Buruk 

3 0,4 0,2 0,2 Kurang 

4 1,0 0,5 0,5 Baik 

5 1,0 0,8 0,2 Sedang 

6 0,3 0,3 0,0 Kurang 

7 1,0 0,7 0,3 Sedang 

8 0,7 0,3 0,4 Sedang 

9 0,7 0,3 0,4 Sedang 

10 0,5 0,4 0,1 Kurang 

11 0,9 0,3 0,6 Baik 

12 0,4 0,2 0,2 Sedang 
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13 0,7 0,6 0,1 Kurang 

14 0,6 0,3 0,3 Sedang 

15 0,7 0,3 0,4 Sedang 

16 0,0 0,1 -0,1 Buruk 

17 0,9 0,3 0,6 Baik 

18 0,7 0,2 0,5 Baik 

19 1,0 0,6 0,4 Sedang 

20 0,5 0,5 0,00 Kurang 

 

 
 

C. Hasil Pengumpulan Data 

2. Data Pemanfaatan Media Peta dan Atlas (PA) dan Non PA 

 Data pemanfaatan media pembelajaran peta dan atlas dengan non media peta dan 

atlas yang disajikan merupakan penjumlahan nilai dari descriptor yang tertuang dalam 20 

butir item masing-masing soal yang di uji pada siswa. Skor dari masing-masing butir item 

soal adalah 1 dan 0. Jadi skor minimum pada angket tersebut adalah 0 dan skor 

maksimumnya adalah 20. Adapun untuk mengetahui lebih lengkap dari perhitungan 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.8 Hasil Angket Pemanfaatan Media Peta dan Atlas 

Jenis Data Skor Angket 

Kelompok siswa Media Peta dan Atlas Non Peta dan Atlas 

Jumlah Responden 28 34 

Jumlah Skor 2275 2390 

Mean (M) 81.25 72.42 

Median (Me) 82.5 75 

Modus (Mo) 85 80 

Varians 93.75 160.97 

Simpangan Baku (S) 9.68 13.47 

 
 

3. Data Hasil Belajar IPS 

 Hasil belajar IPS siswa diambil dari kegiatan pembelajaran pada siswa  kelas 

IV a dan IVb yang mana kelas IV a sebagai kelas eksperimen dan kelas IV b 

sebagai kelas control.  Data hasil belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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 Tabel 4.10 Data Perbandingan Hasil Belajar IPS 

Jenis Data Hasil Belajar Siswa 

Kelompok siswa Media Peta dan Atlas Non Peta dan Atlas 

Jumlah Responden 28 28 

Jumlah Skor 1865 1555 

Mean (M) 66.61 55,54 

Median (Me) 70 55 

Modus (Mo) 70 70 

Varians 313.06 171.24 

Simpangan Baku (S) 17.69 

 
15.36 

 

D. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji-t dua komparatif dua sampel (Paired 

Sampe t-Test) adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua 

group yang saling berpasangan. Dengan menggunakan pengujian hipotesis dapat diketahui 

antara ada dan tidak ada perbedaan hasil belajar IPS siswa yang diberi perlakuan 

menggunakan media peta dan atlas dan yang tidak diberi perlakuan (Non PA) di kelas IV 

SDN 6 Cakranegara tahun 2016. 
Dalam melakukan pengujian untuk mengetahui nilai t penelitin menggunakan analisa 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows kedua variable tersebut : 

thitung  = 2,492 

tkritik    = 1,96 

Dengan membandingkan besarnya nilai thitung data hasil belajar siswa dengan tkritik  

maka dapat diketahui bahwa thitung lebih tinggi dari pada tkritik sebesar 2,942  > 1,96. 

PA) di kelas IV SDN 6 Cakranegara tahun 2016. Dalam melakukan pengujian untuk 

mengetahui nilai t penelitin menggunakan analisa dengan menggunakan program SPSS 

16.0 for windows kedua variable tersebut : 

thitung  = 2,492 

tkritik    = 1,96 

Dengan membandingkan besarnya nilai thitung data hasil belajar siswa dengan tkritik  

maka dapat diketahui bahwa thitung lebih tinggi dari pada tkritik sebesar 2,942  > 1,96. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti dapat 

menyimpulkan : 

1. Hasil belajar IPS siswa yang menggunakan media peta dan atlas (PA) di Sekolah Dasar 

Negeri 6 Cakranegara memiliki nilai rata-rata 66,61 yang artinya lebih besar dari hasil 

belajar IPS siswa yang tidak menggunakan media peta dan atlas (Non PA) yang memiliki 

nilai rata-rata 54,36. Untuk kriteria ketuntasan klasikal dalam sebuah kelas dan mata 

pelajaran, tentu rata-rata tersebut belum mencapai ketuntasan yang maksimal. Namun tetap 

terdapat perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan media (PA) dan yang tidak 

menggunakan media (Non PA). Hal tersebut berarti meskipun rata-rata siswa masih di bawah 

kriteria ketuntasan klasikal, akan tetapi penggunaan media peta dan atlas masih lebih baik 

dari pada tidak menggunakan media peta dan atlas (Non PA).  

2. Hasil belajar IPS siswa yang tidak menggunakan media peta dan atlas (Non PA) di SDN 6 

Cakranegara Tahun 2016 memiliki rata-rata 54,36, tentu saja hasil tersebut belum mencapai 

kriteria ketuntasan klasikal siswa. Hal ini terlihat dari nilai siswa yang sangat variatif dari 

nilai tertinggi 85 sampai nilai yang paling rendah yaitu 20. Namun dapat di simpulkan bahwa 

hasil belajar siswa tanpa menggunakan media peta tidak sebaik hasil belajar siswa yang 

menerapkan media peta dan atlas.  

3. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media peta dan atlas 

(PA) dengan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media peta dan atlas (Non PA) di 

SDN 6 Cakranegara Tahun 2016. Siswa yang menggunakan media peta dan atlas (PA) 

memiliki nilai rata-rata 66,61, lebih baik dari pada hasil belajar sisiwa yang tidak 

menggunakan media peta dan atlas (Non PA) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 55, 54. 

Adapun untuk mengetahui ada dan tidaknya perbedaan yang signifikan antara kedua variabel 

tersebut dilakukan dengan pengujian hipotesis yang menggunakan t-test. Dinyatakan 

diterima dengan hasil analisis data yakni nilai thitung yang diperoleh dalam penelitian 

sebesar 2,492 yang berda di atas angka tkritik sebesar 1,96 atau dengan kata lain nilai thitung 

lebih besar dari nilai tkritik. 2,492>1,96) pada taraf signifikan 5% sehingga penelitian ini 

dinyatakan signifikan. Perbedaan hasil belajar ini disebabkan factor media pendukung 

pembelajaran yang memudahkan untuk menyerap materi bagi siswa yaitu peta dan atlas 

(PA). selain itu pula media peta dan atlas (PA) sangat menyenangkan bagi siswa sehingga 

hasrat keingintahuan siswa lebih meningkat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah diperoleh, maka peneliti 

memberikan sumbangan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu : 

1. Bagi guru, dapat menggunakan media peta dan atlas sebagai pedoman pembelajaran IPS 

pada seluruh materi IPS terutama pada materi peta dan atlas. karena perbedaan signifikan 

antara hasil belajar siswa yang menggunakan media PA dengan yang tidak menggunakan 

media PA cukup besar, jadi peneliti harapkan bagi guru untuk selalu menggunakan media 

peta dan atlas hususnya mateir peta dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar.  

2. Bagi orang tua, sudah sangat wajar dan layak apabila semua orang tua membelikan atlas 

bagi anak-anaknya dan membimbingnya dalam menggunakannya. Hal tersebut dapat 

membantu meningkatkan motivasi belajar maupun hasil belajar IPS siswa. 

3. Bagi peneliti, selanjutnya akan terus mengkaji dan mendalami ataupun meneliti pengaruh 

pemanfaatan media peta tersebut dalam mata pelajaran lain. Karena di tingkat sekolah 

dasar. Media peta tidak hanya selalu di gunakan pada mata pelajaran IPS semata, namun 

juga pada mata pelajaran lain, contohnya mata pelajaran bahasa Indonesia dan agama dapat 

menggunakan peta tematik dalam melihat persebaran bahasa dan sejarah penyebaran 

agama. 

 

 
 
 
 
 
 
 


