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ABSTRAK

PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR MEMBACA PETA
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED

LEARNING SISWA KELAS XII IPS MAN 1 TANGGAMUS
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

ARIEF BUDIMAN

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar membaca peta
dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebanyak
tiga siklus, tiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan
refleksi, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar membaca peta.
Subjek penelitian adalah seluruh siswa di kelas XII IPS 1 MAN 1 TANGGAMUS
Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 32 siswa. Alat pengumpulan data
menggunakan lembar pengamatan keterampilan dasar membaca peta. Data dari
hasil penelitian di setiap siklus menjadi dasar atau bahan perbaikan pada siklus
berikutnya. Pada siklus pertama siswa yang terampil membaca peta hanya 38%,
pada siklus kedua meningkat menjadi 59%, dan pada siklus ketiga mencapai 84%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan dasar
membaca peta setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning
dalam pembelajaran Geografi.

Kata kunci: keterampilan dasar membaca peta, model pembelajaran problem
based lerning



ABSTRACT

THE BASIC SKILL IMPROVEMENT OF READING MAP
USING MODEL PROBLEM BASED LEARNING

IN THE GRADE XII SOCIAL STUDIES AT MAN 1 TANGGAMUS
ACADEMIC YEAR 2015/2016

By

ARIEF BUDIMAN

This research aimed to improve the basic skills of reading map by using problem
based learning model. It is a classroom action reserach. The research activities
were conducted into three cycles, each cycle consisted of planning, action,
observation, and reflection, which aimed to improve the quality of learning. The
subjects of this research were all of the students in the grade XII IPS 1 at MAN 1
Tanggamus in the academic year 2015/2016 with 32 students. The data collection
instruments used are observation basic skill sheets of reading map. The data from
the observation of each cycle become the basis or material improvement for the
next cycle. In the first cycle the students who are good at reading map only 38%,
in the second cycle the increase up to 59%, and in the third cycle they reached
84%. The results showed that using problem based learning model in teaching
Geography has improvemed the basic skills of reading map.

Keywords: basic skills of map reading, model problem-based learning.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam era informasi dan global, tuntutan

kebutuhan akan perbaikan mutu pendidikanpun semakin besar. Perbaikan sistem

pendidikan terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Salah satu upaya

untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan kualitas

pembelajaran di sekolah, diantaranya adalah menyiapkan atau merencanakan

berbagai pengalaman belajar yang akan diberikan pada peserta didik dan pengalaman belajar

tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Saat ini banyak masalah dalam proses pembelajaran di sekolah, lebih tepatnya di

kelas, dimana siswa ditempatkan sebagai pendengar setia saat guru

menyampaikan materi belajar. Keadaan tersebut membuat siswa merasa bosan

dengan hanya duduk, diam dan mendengarkan, seolah tidak ada waktu yang terpakai untuk

berfikir dan berkreasi. Pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan akan

dirasa kurang begitu dimengerti karena siswa tidak merasakan betul apa yang

disampaikan guru di kelas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemudian sesuai dengan bakat,

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Berkenaan dengan itu guru perlu memperhatikan karakteristik tujuan

pembelajaran yang berdimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru juga perlu

tahu tujuan pembelajaran yang berdimensi multi-kecerdasan dan life skill. Dengan

mengetahui karakteristik tujuan tersebut, guru akan lebih jelas dalam menentukan

arah pembelajaran yang dibuatnya. Menurut Isriani (2012: 18), bahwa guru bukan

hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur

lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar.

Saat ini penting kiranya siswa mulai diberikan keluasan untuk mendapatkan

pengalaman dan pemahaman atas informasi yang diperoleh dari penemuan-

penemuan atau eksperimen-eksperimen yang mereka buat dan tentunya akan

menambah daya kreatifitas siswa di kelas.

Guru memiliki peranan sangat strategis dalam proses pembelajaran. Peran

strategis guru dalam proses pembelajaran ini memiliki dampak pada kompetensi

yang dicapai siswa yakni kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Kompetensi siswa akan berkembang secara optimal tergantung bagaimana guru

memposisikan diri dan menempatkan posisi siswa dalam pembelajaran. Selama

ini siswa diposisikan sebagai objek, sedangkan guru memposisikan sebagai subjek

pembelajaran. Akibatnya guru lebih aktif dan dominan dalam proses

pembelajaran. Seharusnya, guru dalam pembelajaran lebih memposisikan diri

sebagai fasilitator, motivator, dan mediator sehingga siswa dapat mengembangkan

kompetensinya.
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Mata pelajaran Geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan

kepada siswa di sekolah dan juga merupakan salah satu cabang dari Ilmu

Pengetahuan Sosial atau ilmu-ilmu sosial. Kegiatan yang berupaya untuk

menyampaikan materi pada mata pelajaran Geografi disebut dengan pembelajaran

Geografi. Menurut Sumaatmadja (1981: 12) “Pembelajaran Geografi adalah

pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan

keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi

kewilayahannya. Pembelajaran Geografi tersebut diberikan di tingkat sekolah

dasar dan menengah. Salah satu tujuan pembelajaran Geografi yaitu agar siswa

memiliki kemampuan dalam memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan

serta proses yang berkaitan dengan gejala geosfer dalam konteks nasional dan

global, serta mampu menguasai keterampilan dasar dalam memperolah data dan

informasi, menerapkan pengetahuan Geografi dalam kehidupan sehari-hari dan

mengkomunikasikannya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hasil seminar dan

lokakarya di Semarang 1988 ditetapkan bahwa geografi merupakan ilmu yang

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang

kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam pembelajaran Geografi diharapkan dapat

meningkatkan rasa ingin tahu siswa mengenai kehidupan masyarakat yang ada di

suatu lingkungan tertentu ataupun dalam lingkup regional. Hal ini sejalan dengan

pendapat Sumaatmadja (1981: 20-21) bahwa “Pembelajaran Geografi dapat

meningkatkan rasa ingin tahu, daya untuk melakukan observasi alam lingkungan,

melatih ingatan dan citra terhadap kehidupan dengan lingkungannya, dan dapat

melatih kemampuan memecahkan masalah kehidupan yang terjadi sehari-hari atau
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secara gamblang Geografi memiliki nilai edukatif yang tinggi”. Sehingga melalui

pembelajaran Geografi dapat meningkatkan kemampuan intelektual siswa, yang

tercermin dari nilai hasil belajar yang diperoleh siswa setelah menerima materi

yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan hasil observasi terhadap pembelajaran Geografi yang dilakukan oleh

peneliti di MAN 1 Tanggamus selama ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan

tidak selalu mencapai indikator yang ditetapkan. Salah satunya adalah pada

pencapaian nilai hasil ulangan harian siswa pada materi keterampilan dasar peta

dan pemetaan di kelas XII IPS 1 sebagian besar masih di bawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk nilai KKM kelas XII IPS MAN 1 Tanggamus

ditetapkan >75 dinyatakan telah tuntas (Dokumen 2 Kurikulum MAN 1

Tanggamus 2015/2016), dari 32 siswa hanya 43,75 % yang mencapai nilai di atas

nilai KKM, sementara 56,25 % belum mencapai KKM. Hal ini dapat dilihat pada

Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Ketuntasan Belajar Siswa Kelas XII IPS 1 Ulangan Harian 1
Mata Pelajaran Geografi pada materi Keterampilan Dasar Peta
dan Pemetaan

No. Interval Frekuensi Persentase
1.
2.

> 75 (tuntas)
<75 (tidak tuntas)

14
18

43,75
56,25

32 100
Sumber : Dokumen guru Geografi Kelas XII Semester Ganjil T.P 2015/2016

Berdasarkan wawancara dan pengamatan dengan guru Geografi yang bernama

Santiyani, S.Pd. sebanyak tiga kali pada awal tahun pelajaran 2015/2016, bahwa

pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah ceramah

diselingi tanya jawab, pemberian tugas dan diskusi. Penempatan posisi dan

pemilihan metode yang kurang tepat ini berpengaruh terhadap iklim pembelajaran
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di kelas, siswa lebih cenderung kurang aktif dan jenuh. Hal ini terlihat dari

banyaknya siswa yang hanya mendengar dan mencatat materi Geografi yang

disampaikan oleh guru. Keadaan ini menyebabkan siswa tidak memiliki

keterampilan dalam proses pembelajaran, pada akhirnya nilai hasil belajar siswa

menjadi rendah.

Melihat keadaan yang seperti itu, guru menyadari tindakan selama ini dalam

proses pembelajaran mengakibatkan situasi dan kondisi yang kurang mendukung

untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, strategi yang digunakan

oleh guru haruslah memancing atau memotivasi siswa untuk lebih terampil.

Mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan merupakan Standar

Kompetensi (SK) kelas XII Semester 1 pada mata pelajaran Geografi. Peta

memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat pergi ke

suatu tempat yang belum pernah diketahui sebelumnya dan takut tersesat karena

belum mengenal medan perjalanannya, maka memerlukan alat yang dapat

membantu menentukan tempat yang hendak dituju, yaitu peta. Peta berfungsi

untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat dalam hubungannya dengan

tempat lain di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran baik itu luas maupun

jarak di atas permukaan bumi, menyajikan informasi atau data-data dari suatu

daerah baik berupa bentang alam maupun bentang budaya, dan lain-lain.

Beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang

kemajuan belajar sisiwa, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun

hasil belajar. Teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara

penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar yang ditentukan oleh

kurikulum. Pada standar pendidikan, ditemukan indikator-indikator pembelajaran.
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Dalam indikator pembelajaran inilah nantinya seorang guru dapat menentukan

cara penilaian yang sesuai, apakah dengan tes tertulis, observasi, tes praktik,

penugasan kelompok ataupun penugasan individu. Ada tujuh teknik penilaian

yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilain

tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian

diri.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi belajar siswa pada awal Semester Ganjil

Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat dilihat rendahnya keterampilan dasar membaca

peta siswa berikut.

Tabel 1.2 Keterampilan Membaca Peta Mata Pelajaran Geografi
Siswa Kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus

No
Indikator Keterampilan

Membaca Peta

Kemampuan Siswa

Terampil %
Kurang

Terampil
%

1 Menjelaskan isi peta dan
tempat yang digambarkan
melalui judul.

14 43,75 18 56,25

2 Mengetahui lokasi daerah
melalui letak garis lintang
dan bujur.

12 37,50 20 62,50

3 Menunjukkan arah
melalui orientasi peta

13 40,62 19 59,38

4 Menghitung jarak suatu
tempat di lapangan
melalui skala peta

10 31,25 22 68,75

5 Menunjukkan
kenampakan alam dan
budaya melalui simbol

12 37,50 20 62,50

Sumber : Observasi guru Geografi Kelas XII Semester Ganjil T.P 2015/2016

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca peta

siswa dari setiap indikator masih rendah. Masih banyak siswa yang kurang

terampil dalam menjelaskan isi peta melalui judul (56,25%), mengetahui lokasi

daerah melalui letak garis lintang dan bujur (62,50%), menunjukkan arah melalui
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orientasi peta (59,38%), menghitung jarak suatu tempat di lapangan melalui skala

peta (68,75%), dan menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui simbol

(62,50%). Selanjutnya, secara keseluruhan jumlah siswa yang menguasai kelima

indikator keterampilan membaca peta tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Indikator yang dikuasai Siswa dalam Keterampilan
Membaca Peta Mata Pelajaran Geografi Kelas XII IPS 1
MAN 1 Tanggamus

No Jumlah Indikator
yang Dikuasai

Jumlah
Siswa

% Keterangan

1 1-2 Indikator 13 40,63
Indikator yang dikuasai:
1 dan 2

2 3-4 Indikator 10 31,25
Indikator yang dikuasai:
1, 2, 3, dan 4

3 5 Indikator 9 28,12 5 indikator dikuasai
Jumlah 32 100

Sumber : Observasi guru Geografi Kelas XII Semester Ganjil T.P 2015/2016

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah siswa yang menguasai seluruh indikator

keterampilan membaca peta (5 indikator) hanya 9 siswa (28,12%), sedangkan 10

siswa (31,25%) menguasai 3-4 indikator, dan sebanyak 13 siswa (40,63%) hanya

menguasai 1-2 indikator keterampilan membaca peta.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti tersebut, masih

banyak siswa yang tidak bisa menunjukkan letak judul peta yang benar. Sebagian

siswa masih menunjukkan letak judul peta di bagian atas sebelah kiri. Kemudian

untuk indikator mengetahui lokasi daerah berdasarkan garis lintang dan bujur,

siswa masih belum mampu membedakan antara garis lintang dan bujur. Mereka

berpendapat bahwa kedua garis tersebut tidak memiliki makna atau arti dalam

peta. Untuk indikator menunjukkan arah melalui orientasi peta, siswa belum bisa

membedakan dimana arah utara, selatan, timur, dan barat pada peta, sehingga

siswa tidak bisa menunjukkan lokasi suatu daerah dan batas-batas wilayah dalam



8

peta. Pada indikator menghitung jarak suatu tempat melalui skala peta, siswa

belum bisa memahami makna skala peta. Masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan dan tidak mengerti cara menghitung jarak yang sebenarnya di lapangan

dengan memperhitungkan skala yang ada dalam peta. Kemudian untuk indikator

menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui simbol peta, siswa belum

bisa membedakan antara simbol yang berupa bentang alam dan bentang budaya.

Ini terlihat dari masih banyak siswa yang tidak bisa membedakan antara objek

sungai dan jalan pada peta, kemudian perbedan antara dataran tinggi dan dataran

rendah, termasuk menunjukkan objek yang berupa bandar udara, pelabuhan, dan

lain-lain.

Rendahnya keterampilan membaca peta siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu faktor dari siswa itu sendiri, faktor dari guru, faktor model pembelajaran

yang digunakan, dan faktor fasilitas serta sumber belajar yang tersedia di sekolah.

Faktor dari siswa diantaranya yaitu, siswa dalam proses pembelajaran sebagian

besar pasif dan tidak mau bertanya, siswa kurang termotivasi dalam proses

pembelajaran, masih banyak siswa yang mencontek dan mengandalkan temannya

pada saat mengerjakan tugas, siswa merasa jenuh dan kurang tertarik dengan

proses pembelajaran yang berlangsung, dan ada beberapa siswa yang mengantuk

dalam mengikuti pelajaran Geografi. Faktor dari guru diantaranya yaitu, guru

dalam melakukan pembelajaran Geografi lebih dominan menggunakan metode

ceramah yang monoton (teacher centre), faktor ini disebabkan karena guru terlalu

fokus pada materi yang harus tersampaikan pada tiap pertemuan dan belum

banyak mengetahui model pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan

membaca peta. Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa tidak sekedar
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mendengarkan ceramah guru atau berperan serta dalam diskusi, tetapi siswa juga

diminta menghabiskan waktunya di perpustakaan, di situs web atau terjun di

tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewey (dalam Nur,

2006: 20), sekolah merupakan laboratorium untuk pemecahan masalah kehidupan

nyata, karena setiap siswa memiliki kebutuhan untuk menyelidiki lingkungan

mereka dan membangun secara pribadi pengetahuannya. Melalui proses ini,

dikatakan Sanjaya (2008: 213), sedikit demi sedikit siswa akan berkembang

secara utuh, baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Artinya, setiap

siswa memperoleh kebebasan dalam menyelesaikan program pembelajarannya.

Faktor selanjutnya adalah fasilitas dan sumber belajar yang tersedia di sekolah,

diantaranya yaitu penyediaan LCD proyektor yang masih kurang, tidak sebanding

dengan kebutuhan setiap kelas yang ingin menggunakan LCD dalam proses

pembelajarannya, fasilitas internet untuk siswa pun belum tersedia. Kemudian,

media dan sumber belajar yang berhubungan dengan pemetaan masih sangat

minim. Hal tersebut menyebabkan proses pembelajaran kurang maksimal

khususnya dalam keterampilan membaca peta siswa.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan peneliti pada tahap awal, banyak dijumpai

siswa yang belum memahami cara membaca peta. Informasi dan bahasa yang ada

dalam peta tidak bisa dibaca dengan baik dan benar oleh siswa, seperti

mengartikan simbol peta, menghitung atau mengartikan makna skala peta,

menunjukkan orientasi/arah mata angin, mengartikan warna dalam peta, dan lain-

lain. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai belajar geografi siswa khususnya

materi tentang keterampilan dasar peta dan pemetaan. Oleh karena itu perlu

adanya suatu formulasi yang membawa siswa pada tingkat kreatifitas dan
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pengetahuan yang lebih, dengan waktu yang cukup, sesuai dengan waktu yang di

gunakan untuk satu konsep bahasan, demi tercapainya kurikulum yang sudah ditetapkan

di sekolah, penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mempermudah

siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran yang

dimaksud adalah problem based learning (PBL), yang selanjutnya disebut

pembelajaran berbasis masalah.

Model pembelajaran dengan PBL, menawarkan kebebasan siswa dalam proses

pembelajaran. Panen (2001: 85) mengatakan dalam strategi pembelajaran dengan

PBL, siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang

mengharuskannya untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data,

dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. Smith & Ragan

(2002: 3), seperti dikutip Visser, mengatakan bahwa strategi pembelajaran dengan

PBL merupakan usaha untuk membentuk suatu proses pemahaman isi suatu mata

pelajaran pada seluruh kurikulum.

Bertitik tolak dari uraian di atas dalam upaya peningkatan keterampilan dasar

membaca peta, maka cocok menggunakan model pembelajaran PBL bagi peneliti

untuk dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan

Keterampilan Dasar Membaca Peta Menggunakan Model Pembelajaran Problem

Based Learning Siswa Kelas XII IPS MAN 1 Tanggamus Tahun Pelajaran

2015/2016”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1.2.1 Guru dalam mengajar masih terpusat pada guru karena hanya

menggunakan metode ceramah.

1.2.2 Masih ada siswa yang belum bisa menunjukkan letak judul peta yang

benar.

1.2.3 Siswa belum mampu menunjukkan wilayah melalui garis lintang dan garis

bujur.

1.2.4 Siswa belum mampu menunjukkan arah melalui orientasi peta.

1.2.5 Siswa belum bisa menghitung jarak melalui skala peta.

1.2.6 Siswa belum mampu membedakan kenampakan alam dan budaya melalui

simbol peta.

1.2.7 Siswa merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas yang monoton.

1.2.8 Banyaknya siswa yang mengantuk dalam mengikuti pelajaran geografi.

1.2.9 Banyaknya siswa yang mencontek dalam melaksanakan ujian/ulangan di

kelas.

1.2.10 Guru belum melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan

standar proses.

1.2.11 Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia di sekolah masih kurang, seperti

buku pelajaran Geografi yang kurang memadai dengan jumlah siswa,

penyediaan LCD proyektor masih kurang tidak sebanding dengan jumlah

kelas yang ada, dan jumlah laboratorium multimedia hanya satu dan tidak

lengkap bahkan ada sebagian alatnya yang rusak.
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1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi penyimpangan, mengingat banyaknya

identifikasi masalah dalam pembelajaran di kelas, maka penulis membatasi model

pembelajaran problem based learning dalam upaya peningkatan keterampilan

dasar membaca peta mata pelajaran Geografi siswa kelas XII IPS 1 MAN 1

Tanggamus tahun pelajaran 2015/2016 dilihat dari: 1) menjelaskan isi peta dan

tempat yang digambarkan melalui judul, 2) mengetahui lokasi daerah melalui

letak garis lintang dan garis bujur, 3) menunjukkan arah melalui orientasi peta, 4)

menghitung jarak suatu tempat di lapangan melalui skala peta, dan 5)

menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui simbol.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

1.4.1 Apakah penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menjelaskan isi peta dan tempat yang digambarkan melalui

judul siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus?

1.4.2 Apakah penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam mengetahui lokasi daerah melalui letak garis lintang dan garis

bujur siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus?

1.4.3 Apakah penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan
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siswa dalam menunjukkan arah melalui orientasi peta siswa kelas

XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus?

1.4.4 Apakah penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menghitung jarak suatu tempat di lapangan melalui skala peta

siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus?

1.4.5 Apakah penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui simbol

siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based

learning dalam meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat

dari kemampuan siswa menjelaskan isi peta dan tempat yang digambarkan

melalui judul siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

1.5.2 Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based

learning dalam meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat

dari kemampuan siswa mengetahui lokasi daerah melalui letak garis

lintang dan bujur siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

1.5.3 Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based

learning dalam meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat

dari kemampuan siswa menunjukkan arah melalui orientasi peta siswa

kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.
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1.5.4 Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based

learning dalam meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat

dari kemampuan siswa menghitung jarak suatu tempat di lapangan melalui

skala peta siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

1.5.5 Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based

learning dalam meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat

dari kemampuan siswa menunjukkan kenampakan alam dan budaya

melalui simbol siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoristis diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian

pendidikan yang berkenaan dengan bidang pendidikan IPS yaitu untuk :

1) Melengkapi dan memperluas wawasan teoritik bidang ilmu penelitian sosial

yang telah diperoleh melalui penelitian sebelumnya.

2) Memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian lanjutan tentang hal

yang sama tentunya dengan menggunakan teori dan metode lain yang belum

pernah digunakan sebelumnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1) Bagi Guru dapat menambah wawasan dalam menggunakan model PBL

(problem based learning) sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan

proses pembelajaran yang dihadapi terutama untuk meningkatkan
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keterampilan dalam pemilihan model dan pendekatan pembelajaran yang

tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa.

2) Bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan dan prestasi belajar siswa,

sehingga siswa merasa belajar lebih bermakna, lebih menyenangkan, lebih

demokrasi, dan dapat mengembangkan bakat/potensi diri serta meningkatkan

pengalaman   belajar   siswa dengan model problem based learning.

3) Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan alternatif model pembelajaran

yang dapat digunakan di sekolah dan menambah referensi yang berhubungan

dengan penelitian pendidikan.

4) Bahan perbandingan dengan metode pembelajaran IPS yang telah diterapkan

sebelumnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Subjek penelitian ini adalah 32 siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Kabupaten

Tanggamus.

1.7.2 Objek penelitian tindakan ini dibatasi pada keterampilan dasar peta dan

pemetaan, dan model pembelajaran berbasis masalah (problem based

learning).

1.7.3 Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah MAN 1 Kabupaten

Tanggamus yang beralamat di Jalan Ir. Hi. Juanda No.11 Kelurahan

Kotabatu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

1.7.4 Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2015/2016.
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1.8 Ruang Lingkup Ilmu IPS

Ruang lingkup kajian ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS).

Menurut Woolever dan Scott (1990: 10-13) dalam pendidikan IPS, terdapat 5
tradisi atau perspektif. Perspektif pada tujuan inti pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial adalah sebagai berikut :

1. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai transmisi kewarganegaraan.
2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan diri.
3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inkuiri.
4. lmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.
5. lmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang rasional dan

aksi sosial.

Penelitian tindakan ini menggunakan perspektif nomor dua yaitu Ilmu

Pengetahuan Sosial sebagai pengembangan diri, didalamnya memuat kajian

materi-materi pembelajaran yang berorientasi pada penumbuhan kesadaran

individual dan sosial, kepekaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial

dan tanggung jawab pemecahan masalah sosial. Judul penelitian tindakan ini

sangat sesuai dengan konsep IPS sebagai pengembangan diri, setelah siswa

melakukan proses pembelajaran siswa diharapkan memiliki kemampuan dan

keterampilan dalam membaca peta sehingga akan bermanfaat untuk kehidupan

sehari-hari siswa tersebut. Kajian penelitian ini berkonsentrasi untuk

meningkatkan keterampilan dasar (basic skills) pada materi peta dan pemetaan

khususnya kelas XII IPS. Pendidikan IPS ini diharapkan siswa akan memperoleh

pemahaman dan penghargaan dari cara bagaimana pengetahuan diperoleh melalui

metedologi ilmiah, akan mengembangkan sikap ilmiah dan akan memiliki sebuah

struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan manusia. Pendidikan

suatu ilmu pengetahuan bukanlah hanya bagaimana mengajarkan ilmu

pengetahuan kepada siswa tetapi juga harus mengajarkan tentang makna dan nilai-
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nilai atas ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang

lebih baik.

Secara mendasar, pelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang

melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhan.  IPS pada hakikatnya merupakan

panduan pengetahuan sosial. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) intinya

merupakan perpaduan antara geografi dan sejarah. Untuk Sekolah Menengah

Pertama (SMP) intinya merupakan antara sejarah, ekonomi koperasi, dan

geografi. Untuk tingkat Sekolah Mengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

intinya adalah perpaduan antara geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi serta

antropologi. Sedangkan untuk tingkat pergurusn tinggi, bidang studi IPS dekenal

denga studi sosial. IPS atau studi sosial ini merupakan perpaduan dari berbagai

bidang keilmuan ilmu sosial.

Dalam kajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdapat sepuluh tema utama yang

berfungsi sebagai pengatur alur untuk kurikulum sosial ditingkat sekolah.

Kesepuluh tema tersebut menurut National Council For Social Studies (NCSS)

(2010:35) terdiri atas: (1) budaya, (2) waktu, kontiunitas, dan identitas, (3) orang,

tempat,  dan lingkungan, (4) individu, pengembangan, dan identitas, (5) individu,

kelompok, dan lembaga, (6) kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan, (7)

produksi, distribusi, dan konsumsi, (8) sains, teknologi, dan masyarakat, (9)

koneksi global, (10) cita-cita dan kewarganegaraan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Belajar dan Pembelajaran

Menurut Gagne seperti dikutip Dahar (2011: 02) dalam bukunya Teori-Teori Belajar

dan Pembelajaran belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu

organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Skinner (dalam Isriani

dan Dewi, 2012: mengatakan belajar merupakan suatu proses adaptasi atau

penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Hal senada

diungkapkan Rusman bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku

individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan

(Rusman, 2011: 134). Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat

orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika ia

tidak belajar, responnya menurun. Dengan demikian, belajar diartikan sebagai

suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respons.

Menurut Sardiman A.M. (2003: 2) belajar sebagai suatu proses interaksi antara

diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta,

konsep ataupun teori.

Lebih lanjut Sardiman (2013: 3) mengatakan bahwa seorang belajar adalah
untuk: 1). Mengetahui suatu kepandaian, kecakapan atau konsep yang
sebelumnya tidak pernah diketahui. 2). Dapat mengerjakan sesuatu yang
sebelumnya tidak dapat diperbuat, baik tingkah laku maupun
keterampilan, 3).Mampu mengkombinasikan dua pengetahuan atau lebih
kedalam sesuatu yang baru, baik keterampilan, pengetahuan, konsep,
maupun tingkah laku,4). Dapat memahami atau menerapkan pengetahuan
yang telah diperoleh.
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Menurut Whittaker dalam Ahmadi dan Widodo (2004: 126), belajar adalah
proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau
pengalaman. Sedangkan menurut Soemanto (2006: 104), belajar bukanlah
hanya sekedar pengalaman. Dengan belajar, manusia melakukan
perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya
berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain adalah
hasil dari belajar. Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam belajar terdapat
tiga ciri utama belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman.
Di dalam prosesnya, belajar membutuhkan aktivitas fisik dan mental
(pikiran dan perasaan). Perubahan perilaku ditunjukkan melalui hasil
belajar yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah (kawasan), yaitu:
pengetahuan (kognitif), keterampilan motorik (psikomotorik), dan
penguasaan nilai-nilai atau sikap (afektif).

Sedangkan pengalaman menurut Winataputra (2005: 27) merupakan interaksi

antara individu dengan lingkungan. Lingkungan fisik dalam belajar seperti buku,

alat peraga, alam sekitar. Sedangkan lingkungan sosial contohnya guru, siswa,

kepala sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian teori belajar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

belajar adalah usaha manusia dalam rangka merubah pola pikir dan tingkah laku

berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan sekitar

sehingga terjadi perubahan dalam keterampilan, pemahaman, pengetahuan, nilai,

dan sikap yang bersifat permanen sehingga anak didik dapat hidup mandiri tidak

bergantung kepada orang lain. Selain itu, agar terjadi proses belajar atau

terjadinya perubahan tingkah laku sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas,

seorang guru perlu menyiapkan atau merencanakan berbagai pengalaman belajar yang

akan diberikan pada peserta didik dan pengalaman belajar tersebut harus sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai. Aktifitas guru untuk menciptakan kondisi yang

memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal disebut dengan kegiatan

pembelajaran.
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Dengan kata lain pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru

bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga

siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan

terhadap berbagai starategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan

proses belajar siswa berlangsung efektif dan efisien adalah dengan adanya tujuan

dari belajar itu sendiri.

Menurut Sardiman (2001: 23) tujuan belajar adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendapatkan pengetahuan

Ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Agar siswa berpikir maka harus
ada interaksi antara guru dan siswa baik berupa tatap muka ataupun tugas-
tugas. Dengan demikian, siswa akan berpikir dan mencari sumber-sumber
pengetahuan dalam rangka memperkaya pengetahuannya itu.

b. Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman konsep erat kaitannya dengan keterampilan. Hal ini karena
untuk merumuskan suatu konsep diperlukan keterampilan baik jasmani
maupun rohani.

c. Pembentukan sikap
Dalam hal menumbuhkan sikap siswa baik sikap mental, perilaku dan
kepribadian seorang guru harus hati-hati dalam pendekatannya.
Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan
mengajar.

Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Menurut Rusman

pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.

Artinya belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan

pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru

lakukan di dalam kelas. Jadi pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan

sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya

suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum.



21

Fungsi sistem pembelajaran ada tiga yaitu fungsi belajar, fungsi pembelajaran dan

fungsi penilaian. Fungsi belajar dilakukan oleh komponen siswa, fungsi

pembelajaran dan penilaian (yang terbagi dalam pengelolaan belajar dan sumber-

sumber belajar) dilakukan oleh sesuatu diluar diri siswa (Isriani dan Dewi, 2012:

11). Sebenarnya belajar dapat saja terjadi tanpa pembelajaran namun hasil belajar

akan tampak jelas dari suatu pembelajaran. Pembelajaran yang efektif ditandai

dengan berlangsungnya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah

mengalami proses belajar apabila dalam dirinya terjadi perubahan tingkah laku

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa dan sebagainya.

2.2 Teori Belajar

Teori belajar disusun berdasarkan pemikiran bagaimana proses belajar terjadi.

Teori belajar yang digunakan dalam penelitian tindakan ini yaitu :

2.2.1 Teori Kognitif

Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu berbentuk

tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Pengetahuan seseorang

diperoleh berdasarkan pemikiran. Menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh

kemampuan kita dalam menafsirkan peristiwa/ kejadian yang terjadi di dalam

lingkungan. Oleh karena itu, dalam aliran kognitivisme lebih mementingkan

proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Karena menurut teori ini bahwa

belajar melibatkan proses berfikir kompleks.

Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif salah satunya adalah J. Piaget dan

Brunner. Menurut J.Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola-pola

perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi,

akomodasi dan equilibrasi. Tahap-tahap perkembangan itu adalah tahap
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sensorimotor, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap

operasional formal (Budiningsih, 2005: 35). Sedangkan menurut Brunner, dengan

teorinya free discovery learning mengatakan bahwa belajar terjadi lebih

ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan/informasi, dan bukan ditentukan

oleh umur.

Pandangan tentang belajar dinyatakan dalam konsep pembelajaran yang disebut

teori kognitif. Dua kunci pendekatan kognitif adalah, (i) bahwa sistem ingatan

adalah suatu prosesor informasi yang aktif dan terorganisasi, (ii) bahwa

pengetahuan awal memerankan peranan penting dalam pembelajaran. Teori

kognitif mencermati hal-hal dibalik perilaku untuk menjelaskan pembelajaran

berbasis otak (brain-based learning).

Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar.

Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta

pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori

ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup

ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar

merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks

(Budiningsih, 2005:34).

Berdasarkan uraian tentang teori kognitivisme di atas, keterampilan dasar peta dan

pemetaan sangat berkaitan erat dengan teori ini karena unsur terpenting dalam

proses belajarnya adalah pengetahuan yang dimiliki setiap individu seperti

pemahaman konsep tentang pengertian peta, mendeskripsikan dasar peta dan

pemetaan, memahami pengertian skala peta, memahami dan membaca arti simbol

peta dan lain-lain.
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2.2.2 Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis

bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi

pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Konsep

konstruktivisme sudah diungkap oleh Giambattista Vico pada tahun 1710 yang

menyatakan bahwa makna “mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat

sesuatu”. Ini berarti bahwa seseorang itu dapat dikatakan mengetahui sesuatu ,

baru jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu

(Dimiyati dan Mudjiono: 2013)

Belajar adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau

pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga

pengetahuannya dapat dikembangkan. Pembelajaran konstruktivisme

membiasakan siswa untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang

berguna bagi dirinya,  mencari dan menemukan ide-ide dengan mengkonstruksi

pengetahuan dibenak mereka sendiri. Hal ini diperkuat oleh Piaget, teori ini

berpendapat bahwa anak membangun sendiri skema tanya dari pengalamannya

sendiri dan lingkungan. Dalam pandangan Piaget pengetahuan datang dari

tindakan, perkembangan kognitif  sebagian besar tergantung pada seberapa jauh

anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Peran guru

dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah sebagai fasilitator atau

moderator. Berbeda dengan Piaget, konstruktivisme sosial oleh Vygotsky adalah

belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun

fisik. Penemuan dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya
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seseorang. Inti konstruktivis Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan

ekternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar.

Berdasarkan pengertian-pengertian belajar yang diungkapkan oleh para ahli di

atas, dapat diketahui bahwa belajar merupakan proses yang dilakukan oleh

individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara keseluruhan melalui

interaksi dengan lingkungannya. Keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan

dengan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran

tercapai maka proses belajar mengajar tersebut dapat dikatakan berhasil.

Menurut Henry E. Garret, Belajar adalah proses yang berlangsung dalam jangka

waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada

perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu rangsangan tertentu.

Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa pada diri seseorang telah mempunyai

pengalaman dan pengetahuan sendiri. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata

dalam bentuk struktur kognitif, tentunya proses belajar akan semakin berkembang

dengan baik jika pengalaman dan pengetahuan yang baru saling seiring dengan

struktur kognitif yang dimiliki sebelumnya.

Menurut Bruner (1986: 103) perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga

tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara lingkungan, yaitu: enactive, iconic,

dan symbolic. Tahap enaktive, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam

upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya, artinya, dalam memahami dunia

sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan,

sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap iconic, seseorang memahami objek-

objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya,

dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan
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(tampil) dan perbandingan (komparasi). Tahap symbolic, seseorang telah mampu

memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh

kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya

anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya.

Berdasarkan teori di atas peran guru dalam model Problem Based Learning adalah

sebagai pembimbing dan fasilitator siswa dalam belajar, sehingga diharapkan

dapat memberikan pengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi peserta

didik. Konstruktivisme sangat berkaitan dengan keterampilan siswa dalam

membaca peta, memahami makna skala peta, memahami dan membaca arti

simbol peta, arti dari warna peta, memahami letak astronomis suatu wilayah, arah

mata angin dan lain-lain.

2.2.3 Teori Behaviorisme

Teori Belajar behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah

laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori

behaviorisme merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner.

Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang

berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang

dikenal sebagai aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya

perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.

Teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus-responnya, mendudukkan

orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu

dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya

perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila

dikenai hukuman. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat
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menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang

penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.

Stimulus adalah segala hal yang diberikan oleh guru kepada pelajar, sedangkan

respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh

guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati

dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh

karena itu sesuatu yang diberikan oleh guru (stimulus) dan sesuatu yang diterima

oleh pelajar (respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat

perubahan tingkah laku tersebut terjadi atau tidak.

Keterampilan dasar membaca peta sangat cocok dengan teori Behaviorisme,

karena setelah siswa mengalami proses pembelajaran akan terbentuknya perilaku

yang tampak sebagai hasil belajar. Siswa akan memiliki perubahan perilaku

khususnya dalam keterampilan membaca peta, dari kurang terampil menjadi

terampil membaca peta. Sehingga akan bermanfaat untuk kehidupannya sehari-

hari.

2.3 Keterampilan Belajar

Keterampilan belajar merupakan hasil belajar mempunyai arti yang sangat penting

dalam proses belajar mengajar. Keterampilan belajar yang muncul dalam diri

siswa merupakan akibat dari interaksi antara guru dengan peserta didik dan

peserta didik dengan peserta didik.

Dimyati dan Mudjiono (2013: 3) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari segi siswa, hasil
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belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Jika dalam

proses pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa

baik, maka hasil belajar yang diperoleh akan baik pula. Hasil belajar tampak

sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih

baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,

sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya (Hamalik, 2002: 155).

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto (2003), yaitu:

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia (intern)
Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis dan faktor
psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan kesehatan,
sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat
dan, kebiasaan belajar.

b. Faktor yang bersumber dari luar manusia (ekstern)
Faktor ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan faktor
nonmanusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik.

Agar hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai secara optimal, maka proses

pembelajaran harus dilakukan secara sadar dan terorganisir. Seperti yang

diungkapkan oleh Sardiman (2001: 19), agar memperoleh hasil belajar yang

optimal, maka proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan secara sadar dan

terorganisir.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui

bahwa keterampilan belajar yang merupakan hasil belajar adalah hasil dari proses

pembelajaran yang dijadikan tolak ukur keberhasilan tujuan pembelajaran dan

siswa dikatakan berhasil dalam belajar jika setelah mengikuti proses pembelajaran

maka terdapat perubahan tingkah laku dalam diri siswa yang lebih baik

dibandingkan sebelumnya.
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Perubahan tingkah laku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar.

Aspek perubahan itu menurut Bloom dalam Jihad dan Haris (2008: 28) mencakup

ke dalam tiga ranah (domain), yaitu :

a. domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa
dan kecerdasan logika–matematika),

b. domain afektif (sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antarpribadi
dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional), dan

c. domain psikomotor (keterampilan atau yang mencakup kecerdasan
kinestetik, kecerdasan visual–spasial, dan kecerdasan musical).

Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang

sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu

berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis.

Berikut uraian sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur

dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran :

a. Keterampilan meneliti, keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan

mengolah data. Secara umum penelitian mencapkup sejumlah kreativitas

sebagai berikut:

 Mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu

 Mengumpulkan dan mengolah data

 Menafsirkan data

 Menganalisis data

 Menilai bukti-buki yang ditemukan

 Memyimpulkan

 Menerapkan hasil temuan dan konteks yang berbeda

 Membuat pertimbangan nilai

b. Keterampilan berpikir keterampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap

pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif.
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Untuk mengembangkan keterampilan berfikir pada diri siswa, perlu ada

penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan

berfikir tersebut serta melatihnya di kelas. Beberapa keterampilan berfikir yang

perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa meliputi:

 Mengkaji dan menilai data secara kritis

 Merencanakan

 Merumuskan faktor sebab dan akibat

 Memprediksi hasil dari sesuatu kegiatan atau peristiwa

 Menyarankan apa yang akan ditembulkan dari suatu peristiwa atau

perbuatan

 Curah pendapat (brainstorming)

 Berspekulasi tentang masa depan

 Menyarankan berbagai solusi alternatif

 Mengajukan pendapat dan perspektif yang berbeda

c. Keterampilan Partisipasi Sosial, dalam belajar IPS, siswa perlu dibelajarkan

bagaiman berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Keahlian bekerja

dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu

banyak orang menggantungkan hidup melalui kelompok. Beberapa

keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru meliputi:

 Mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap

orang lain

 Menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain

 Berbuat efektif sebagai anggota kelompok

 Mengambil berbagai peran kelompok
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 Menerima kritik dan saran

 Menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan

d. Keterampilan Berkomunikasi, pengembangan keterampilan berkomunikasi

merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS khususnya

dalam inkuiri sosial. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk

mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif.

Walaupun bahasa tulis dan lisan telah menjadi alat berkomunikasi yang paling

biasa, guru hendaknya selalu mendorong para siswa untuk mengungkapkan

gagasannya dalam bentuk lain, seperti dalam film, drama, seni (suara, tari,

lukis), pertunjukkan, foto, bahkan dalam bentuk peta. Para siswa hendaknya

dimotivasi agar menjadi pembicara dan pendengar yang baik.

Belajar adalah salah satu faktor yang berperan penting untuk membentuk pribadi

serta perilaku seseorang. Proses belajar memiliki unsur yang penting yang bisa

berpengaruh pada hasil belajar. Pada suatu proses belajar pasti ada hambatan dan

gangguan atau masalah yang dihadapi oleh murid. Masalah tersebut bisa

diperkecil dengan berbagai cara atau metode, salah satunya dengan cara

menguasai keterampilan belajar. Keterampilan belajar ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan seseorang dalam hal belajar, untuk lebih memahami

konsep belajar untuk belajar dan untuk menekankan implikasi praktis dari konsep

tersebut pada aplikasi nyata dalam kegiatan sehari-hari. Definisi mengenai

keterampilan belajar sering berdasarkan pada daftar keterampilan yang spesifik

seperti melakukan organisasi, memproses dan memakai informasi yang didapat

dari kreativitas membaca.
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Mungkin definisi paling baik yang dipakai untuk menjelaskan keterampilan

belajar yaitu suatu keterampilan yang bisa mengembangkan kemandirian seorang

murid dalam belajar.

2.3.1 Jenis-jenis Keterampilan dalam Keterampilan Proses

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan-keterampilan

tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan

keterampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skills).

Keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) terdiri dari enam (6) keterampilan,

yakni: mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan,

dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan-keterampilan terintegrasi

terdiri dari: mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data

dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan

dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan

variabel secara operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen

(Funk, 1985:xiii).

Penjelasan mengenai keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dapat

diuraikan sebagai berikut:

1) Mengobservasi/mengamati

Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita yang

fantastis. Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan panca

indra : penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa/pencecap.

Informasi yang kita peroleh, dapat menuntut keingintahuan,

mempertanyakan, memikirkan, melakukan interpretasi tentang lingkungan

kita, dan meneliti lebih lanjut. Selain itu, kemampuan mengamati merupakan
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keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu pengetahuan

serta merupakan hal terpenting untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan proses yang lain.

Mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan peristiwa

alam dengan menggunakan panca indra. Dengan kata lain, melalui observasi

kita mengumpulkan data tentang tanggapan-tanggapan kita (Funk, 1985:4;

Gagne dan Berliner, 1984 : 349). Mengamati memiliki dua sifat utama, yakni

sifat kualitatif dan kuantitatif. Mengamati bersifat kualitatif apabila dalam

pelaksanaannya hanya menggunakan panca indra untuk memperoleh

informasi. Contoh kegiatan mengamati yang bersifat kualitatif ialah

menentukan warna dalam peta (penglihatan), menentukan kasar halus suatu

objek (perabaan) dan lain-lain. Mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam

pelaksanaannya selain mengunakan panca indra, juga menggunakan peralatan

lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. Contohnya menghitung

jarak di lapangan dengan cara mengalikan penyebut skala peta dengan jarak

garis pada peta, membedakan luas daerah satu dengan daerah lain, dan

kegiatan lain yang sejenis.

2) Mengklasifikasi

Agar kita memahami sejumlah besar objek, peristiwa dan segala yang ada

dalam kehidupan di sekitar kita, lebih muda apabila menentukan berbagai

jenis golongan. Kita menentukan golongan dengan mengamati persamaan,

perbedaan, dan hubungan serta pengelompokan objek berdasarkan kesesuaian

dengan berbagai tujuan. Syarat-syarat dasar dari berbagai sistem

pengelompokan adalah bahwa hal itu berguna sepenuhnya.
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Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah berbagai

objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga didapatkan

golongan/kelompok sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. Contoh

kegiatan yang menampakkan keterampilan mengklasifikasi pada materi peta

dan pemetaan adalah mengklasifiksikan peta berdasarkan skala dan isi,

mengklasifikasikan skala peta, dan lain-lain.

3) Memprediksi

Suatu prediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari

mungkin dapat diamati. Untuk dapat membuat prediksi yang dapat dipercaya

tentang objek dan peristiwa, maka dapat dilakukan dengan memperhitungkan

penentuan secara tepat perilaku terhadap lingkungan kita. Memprediksi dapat

diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal

yang akan terjadi pda waktu mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau

kecenderungan tertentu, atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip

dalam ilmu pengetahuan. Kegiatan yang dapat digolongkan sebagai

keterampilan memprediksi seperti : memprediksi waktu yang dibutuhkan

untuk menempuh jarak tertentu dengan menggunakan kendaraan yang

kecepatannya tertentu, dan kegiatan lain yang sejenis.

4) Mengukur

Mengukur berapa banyak, berapa jaraknya, berapa ukurannya, berapa

jumlahnya sering kita dengar atau ajukan dalam kehidupan sehari-hari, dan

perlu untuk memiliki kemampuan menjawabnya dengan mudah.

Pengembangan yang baik terhadap keterampilan-keterampilan mengukur

merupakan hal yang terpenting dalam membina observasi kuantitatif,
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mengklasifikasikan, dan membandingkan segala sesuatu di sekeliling kita,

serta mengkomunikasikan secara tepat dan efektif kepada yang lain.

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan

satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  Contoh-contoh

kegiatan yang menampakkan keterampilan mengukur antara lain: mengukur

panjang garis, mengukur berat badan, mengukur jarak di lapangan dengan

membandingkan jarak di peta, mengukur temperatur kamar, dan kegiatan-

kegiatan lain yang sejenis.

5) Menyimpulkan

Kita mempunyai suatu penghargaan dan penghayatan yang lebih baik

terhadap lingkungan kita, jikalau kita mampu menjabarkan dan menjelaskan

segala sesuatu yang membahagiakan dari sekitar kita. Pada umumnya

perilaku manusia didasarkan pada pembuatan kesimpulan tentang kejadian-

kejadian. Sebagai contoh: belajar merupakan suatu kesimpulan yang dibuat

dari perubahan dalam perilaku pebelajar yang diamati.

6) Mengkomunikasikan

Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk segala

yang kita kerjakan. Garfik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram,

persamaan matematik, dan demonstrasi visual, sama baiknya dengan kata-

kata yang ditulis atau dibicarakan, semuanya adalah cara-cara komunikasi

yang seringkali digunakan dalam ilmu pengetahuan. Komunikasi efektif yang

jelas, tepat, dan tidak samar-samar menggunakan keterampilan-keterampilan

yang perlu dalam komunikasi, hendaknya dilatih dan dikembangkan pada diri

siswa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua orang mempunyai



35

kebutuhan lain pada diri kita. Manusia mulai belajar pada awal-awal

kehidupan bahwa komunikasi merupakan dasar untuk memecahkan masalah.

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan memperoleh

fakta, konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara, visual, atau

suara visual. Contoh-contoh kegiatan dari keterampilan mengkomunikasikan

adalah mendiskusikan suatu masalah, membuat laporan, membaca peta, dan

kegiatan lain yang sejenis.

Enam keterampilan yang telah diuraikan di atas merupakan keterampilan-

keterampilan dasar (basic skills) dalam keterampilan proses, yang menjadi

landasan untuk keterampilan proses terintegrasi yang lebih kompleks.

Keterampilan proses terintegrasi yang pada hakikatnya merupakan keterampilan-

keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penelitian.

2.3.2 Keterampilan Dasar Peta dan Pemetaan

Menurut Somantri dan Huda dalam Sinaga (1999: 16) secara garis besar

keterampilan dasar peta dan pemetaan dibagi dalam lima tahapan, yaitu membaca

peta, analisis peta, interpretasi peta, memperbesar dan memperkecil peta, serta

membuat peta.

1) Keterampilan Membaca Peta

Pada tahap ini pengguna peta mengidentifikasi simbol, yaitu membaca apa arti

simbol. Pengguna harus mengerti bahasa peta. Bahasa peta adalah informasi tepi

peta yang meliputi judul, nomor lembar peta, skala, tanda orientasi, sumber

pembuat peta, proyeksi dan legenda.
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Beberapa hal yang perlu diketahui dalam membaca peta antara lain sebagai

berikut :

a. Isi peta dan tempat yang digambarkan, melalui judul.

b. Lokasi daerah, melalui letak garis lintang dan bujur.

c. Arah, melalui petunjuk arah (orientasi peta).

d. Jarak atau luas suatu tempat di lapangan, melalui skala peta.

e. Ketinggian tempat, melalui titik triangulasi (ketinggian) atau melalui garis

kontur.

f. Kemiringan lereng, melalui garis kontur dan jarak antara garis kontur yang

berdekatan.

g. Sumber daya alam, melalu keterangan atau legenda.

h. Kenampakan alam, seperti relief, pegunungan atau gunung, lembah, sungai,

jaringan lalu lintas, dan persebaran kota. Kenampakan alam ini dapat

diketahui melauli simbol-simbol peta dan keterangan peta.

2) Analisis Peta

Apabila sudah mengetahui apa yang digambarkan dalam peta, langkah selanjutnya

adalah analisis peta. Analisis peta meliputi kegiatan mengukur atau mencari nilai

dari unsur-unsur yang terdapat pada peta. Pada tahap ini diperlukan berbagai

peralatan untuk membantu menentukan nilai unsur yang bersangkutan. Unsur-

unsur geografis yang digambarkan dalam peta dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

a. Posisional, yaitu unsur yang tidak mempunyai dimensi atau luasan, seperti

titik ketinggian. Nilai dari unsur-unsur ini dapat dilihat dari angka yang ada.
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b. Garis (linear), yaitu unsur yang mempunyai luasan atau dimensi, seperti jalan,

rel kereta api, garis kontur, dan sungai.

c. Area, yaitu unsur yang memiliki luasan dua dimensi sehingga nilai ditentukan

berdasarkan luasnya. Bahkan unsur yang berdimensi tiga dapat ditentukan

volumenya, seperti volume waduk, jumlah curah hujan, dan vulume cadangan

bahan galian.

3) Interpretasi Peta

Tahap ketiga dalam keterampilan dasar peta dan pemetaan adalah interpretasi peta

atau menafsirkan peta. Misalnya, mengapa di bagian tertentu terjadi

pengelompokan (pola) yang berbeda dengan  pola di bagian lain dari peta yang

sama. Pola muka bumi terdiri atas dua jenis, pola fisik (alamiah) dan pola budaya

(buatan). Contoh pola alamiah seperti pola pegunungan dan pola aliran sungai.

Sedangkan pola buatan seperti pola permukiman penduduk dan pola jalan raya.

4) Memperbesar dan Memperkecil Peta

Sebuah peta dapat diperbesar dan diperkecil dengan cara-cara yang sama, yaitu

menggunakan sistem grid (kotak-kotak), fotokopi, dan mengunakan alat

pantograf.

5) Membuat Peta

Berkaitan dengan pembuatan peta, komposisi peta harus dibuat sedemikian rupa

dengan mempertimbangkan aspek keserasian, keseimbangan, keselarasan,

kerapihan, dan keindahan.
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2.3.3 Pengertian Peta

Di jaman yang semakin maju ini peta menjadi alat bantu yang sangat dibutuhkan

dalam perencanaan pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang pertanahan,

pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan, pelayaran, penerbangan,

pendidikan, tata ruang wilayah, politik dan keamanan, dan lain-lain. Terlebih

untuk peta-peta tematik yang sifatnya lebih khusus dan spesifik, sudah menjadi

kebutuhan hampir setiap lembaga, lebih-lebih yang bergerak di bidang

perencanaan dan pembangunan suatu wilayah dalam skala lokal, regional,

nasional dan internasional.

Pada hakekatnya peta adalah sebuah alat peraga (Sandy, 1986), karena melalui

peta seseorang akan dapat menyampaikan sesuatu ide kepada orang lain. Ide

tersebut dapat berupa gambaran tentang bentuk-bentuk muka bumi, distribusi

penduduk, penggunaan lahan di suatu tempat, kesuburan tanah, kedalaman air

laut, penyebaran iklim, dan lain-lain yang terutama berkaitan dengan aspek

keruangan (spasial). Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi

yang diperkecil dengan menggunakan skala dan digambar di atas bidang datar

sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dan ditambah dengan tulisan sebagai

identitas. Untuk mempelajari seluk beluk penggambaran permukaan bumi atau

peta diperlukan pengetahuan khusus yang mempelajari tentang peta yang

dinamakan Kartografi.



39

Prihandito dalam Sinaga (1999: 23), memaparkan tentang indikator keterampilan

dasar peta dan pemetaan adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan Pengertian Peta
2. Mengklasifikasikan peta
3. Menjelaskan komponen-komponen peta
4. Melakukan pengukuran arah dalam peta
5. Menginterpretasi peta
6. Menjelaskan syarat peta yang baik dan benar
7. Mengidentifikasi proyeksi peta
8. Mempraktikkan cara memperbesar / memperkecil peta
9. Mencari / menghitung skala peta
10. Menghitung kemiringan lereng pada peta kontur

2.3.4 Fungsi dan Tujuan Pembuatan Peta

1) Fungsi Peta :

a. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam

hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi).

b. Memperlihatkan ukuran (dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak

di atas permukaan bumi).

c. Memperlihatkan bentuk (benua, negara, provinsi, gunung, lembah, dll).

d. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikan

di atas peta, melalui media simbol.

2) Tujuan pembuatan peta :

a. Untuk komunikasi informasi ruang

b. Untuk menyimpan informasi

c. Untuk membantu pekerjaan: konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, media

pembelajaran.

d. Untuk membantu dalam suatu desain, misal: desain tata ruang wilayah,

jalan, dan lain-lain.
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e. Untuk analisis data spatial, misal: perhitungan volume, evaluasi lahan, dan

lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tindakan ini memfokuskan untuk meneliti

tentang keterampilan dasar membaca peta yang diambil dari pendapat Somantri

dan Huda (2010: 16) yaitu kemampuan siswa mengidentifikasi unsur-unsur

kelengkapan peta yang meliputi judul peta, garis lintang dan garis bujur,

menunjukkan arah melalui orientasi peta, mengartikan dan menghitung jarak

melalui skala peta, dan menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui

simbol peta.

2.4 Pembelajaran Geografi

Geografi berasal dari bahasa Yunani, asal kata “geo” yang berarti bumi dan

“graphein” yang berarti lukisan atau tulisan. Menurut (Sumaatmadja, 1988: 31)

pengertian bumi dalam Geografi tidak hanya berkenaan dengan fisik alamiah

bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan prosesnya. Baik itu gejala

proses alamnya, maupun gejala dan proses kehidupannya. Oleh karena itu dalam

hal gejala dan proses kehidupan didalamnya termasuk kehidupan tumbuh-

tumbuhan, binatang dan manusia sebagai penghuni bumi.

Bidang kajian ilmu geografi sangat luas mencakup beberapa aspek-aspek alamiah

yang sifatnya eksak dan bidang-bidang sosial yang non eksak. Interelasi dan

integritas keruangan gejala di permukaan bumi dari suatu wilayah ke wilayah lain

selalu menunjukkan perbedaan yang dikaji sebagai ciri umum suatu wilayah. Ciri

umum wilayah ini merupakan objek studi Geografi yang komprehensif.
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Pembelajaran Geografi merupakan pembelajaran ilmu yang menunjang kehidupan

sepanjang hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Bidang kajian Geografi

meliputi bumi, aspek dan proses pembentukannya, hubungan kausal dan spasial

manusia dengan lingkungan, serta interaksi manusia dengan tempat. Sebagai suatu

disiplin ilmu integratif, Geografi memadukan dimensi alam fisik dengan dimensi

manusia dalam menelaah keberadaan dan kehidupan manusia di tempat dan

lingkungannya.

Ilmu Geografi membangun dan mengembangkan pemahaman peserta didik

tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan lingkungan pada

muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan proses fisik yang

membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di

permukaan bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk

menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi manusia

tentang tempat dan wilayah. Pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang

diperoleh dalam mata pelajaran Geografi diharapkan dapat membangun

kemampuan peserta didik untuk bersikap, bertindak cerdas, arif dan bertanggung

jawab dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi dan ekologis.

2.5 Keterkaitan Geografi dengan IPS

Barr, Barth dan Shermis (1977: 2) mendefinisikan tentang Social Studies atau

Ilmu Sosial terdiri atas aspek-aspek Sejarah , Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi,

Antropologi, Psikologi, Geografi dan Filsafat yang dalam praktiknya dipilih untuk

tujuan pendidikan. Tujuan Pembelajaran IPS sesuai dengan (Puskurbuk-

kemendikbud, 2013) melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat
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menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta

warga dunia yang cinta damai.

Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki keterkaitan erat dengan ilmu Geografi, karena

ilmu sosial mempelajari tentang interaksi mahluk hidup dan lingkungan serta

kejadian, keadaan di bumi dan ruang lingkupnya, yang menjadi cakupan ilmu

Geografi. Keterkaitan Geografi dengan Ilmu Pengetahuan Sosial kita dapat lihat

dari ilmu-ilmu penunjang Geografi yaitu: Geologi, Geofisika, Kartografi,

Metereologi, Astronomi, Biogeografi, Geomorfologi, Hidrografi, Oseanografi,

Paleontologi, Antropogeografi, Geografi Matematik, Geografi Historik, Geografi

Regional, Geografi Politik, Geografi Fisik, Geografi Manusia. Selain itu para ahli

Ilmu Bumi telah membuat pengkhususan untuk Ilmu Bumi, baik secara fisik

(Geografi Fisik) maupun secara sosio-kultural (Geografi Sosial).

Geografi selain mengkaji mengenai bentuk dan struktur bumi, Geografi juga

mempelajari perubahan yang terjadi dalam unsur tata bumi.  Seperti tumbuhnya

perkotaan serta perkembangannya di masa mendatang. Tujuan pokok Geografi

sebenarnya terletak jauh di balik segala uraian dan pemetaan ciri fisik bumi,

karena geografi menjelaskan pola ruang yang berkaitan dengan ciri fisik bumi dan

unsur manusiawi. Pola dan variasi di pelajari bersama-sama dan tidak di pilah-

pilah, penjelasan tentang pola ruang di jelaskan secara global.

Semua itu menunjukkan Geografi berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial,

karena Geografi mempelajari tentang interaksi mahluk hidup dan lingkungan serta

kejadian dan keadaan di bumi dan ruang lingkupnya. Pada tingkatan pendidikan

dasar mata pelajaran Geografi diberikan sebagai bagian integral dari IPS,

sedangkan pada tingkat pendidikan menengah (khususnya SMA/MA) diberikan
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sebagai mata pelajaran secara terpisah namun diberikan hanya pada siswa jurusan

IPS untuk kelas XI dan XII.

2.6 Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembalajaran dalam

tutorial (Trianto, 2007: 51). Model ini merupakan karakteristik yang dimunculkan

dalam pembelajaran sebagai langkah untuk melaksanakan pembelajaran di kelas.

Model harus sesuai dengan materi yang diajarkan karena setiap materi atau

konsep memiliki karakteristik tersendiri sehingga bisa jadi suatu konsep tertentu

harus menggunakan model tertentu juga. Bila tidak menggunakan model yang

cocok maka pembelajaran menjadi tidak efektif yang dampaknya pada

pemahaman siswa.

Joyce dan Weil (1992 dalam Trianto: 51) menyatakan bahwa: Models of  teaching

are really models of learnign. As we help student acquireinformation, ideas, skills, value, way of

thinking and means of expressing them selves, we are also teching them how to learn. Ini

artinya guru harus membantu siswa dalam memperoleh informasi, ide,

keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. Jadi guru tidak

memberikan secara langsung tetapi bagaimana siswa diarahkan untuk menemukan

sendiri.
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2.7 Model-model Pembelajaran IPS

2.7.1 Model Pembelajaran Pemrosesan Informasi

Secara filosofis, model pembelajaran pemrosesan informasi tergolong dalam

pendekatan Psikologi Kognitif. Sebenarnya perspektif kognitif adalah anggota

tertua, tetapi sekaligus juga salah satu anggota termuda masyarakat psokologi.

Psikologi pendidikan menjadi tertarik dengan bagaimana orang berpikir,

mempelajari konsep, dan mengatasi masalah (Ausubel, 1963; Bruner, Goodnow &

Austin, 1956). Ketertarikan pada pembelajaran konsep (concept learning) dan

problem solving inilah yang memberi jalan bagi timbulnya ketertarikan pada

bagaimana pengetahuan dipresentasikan dalam pikiran dan khususnya bagaimana

pengetahuan itu diingat.

Para ahli Psikologi kognitif berasumsi bahwa proses mental memang ada, bahwa

mereka dapat dipelajari secara ilmiah, dan bahwa manusia adalah partisipan aktif

dalam tindakan kognisinya sendiri (Ashcraft, 2006). Secara keseluruhan Ormrod

(2009: 270-274) mengidentifikasi asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif yakni :

1. Proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari

2. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari

3. Makna diskonstruksi oleh pembelajar, bukan diambil langsung dari lingkunan

4. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peranan utama

dalam makna-makna yang dikonstruksi orang.

5. Perubahan pematangan dalam otak memungkinkan proses kognitif yang

semakin canggih seiring dengan bertambahnya usia.

6. Orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri.
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Ketika para siswa disaksikan bagaimana informasi itu diproses, keputusan dibuat,

kapasitas intelektual dikembangkan, serta kreativitas diekspresikan dan

ditingkatkan. Mereka berupaya memformat gagasan-gagasan dengan cara-cara

yang berbeda. Beberapa diantaranya ada yang membangun serta menguji konsep-

konsep, sedangkan yang lain menghafal informasi yang sudah ada, serta ada pula

siswa yang berupaya membuat gagasan-gagasan baru (Joyce, Weil, & Calchoun,

2009:95), adapun yang tergabung dalam model pemrosesan informasi ini adalah

metode pencapaian konsep (concept attainment), metode berpikir induktif model

taba, model induktif kata bergambar, dan metode belajar presentasi.

2.7.2 Model Pembelajaran Sosial

Model pembelajaran sosial bertolak dari asumsi-asumsi yang menurut Jarvis

(2000: 171) sebagai beikut : (a) Psikologi sosial menaruh perhatian pada semua

hal yang menyangkut pengaruh manusia terhadap manusia lainnya. (b) Pengaruh

utama pada perilaku seseorang adalah situasi sosial, tempat orang tersebut berada.

(c) Pendekatan sosial tidak terikat pada metode penelitian tertentu.

Model sosial sebagaimana namanya, menitikberatkan pada tabiat sosial
kita, bagaimana kita mempelajari perilaku sosial, dan bagaimana interaksi
sosial tersebut dapat meninggikan hasil capaian pembelajaran akademik.
Hampir semua penggagas teori model sosial percaya bahwa peran utama
pendidikan adalah untuk mempersiapkan warga negara yang akan
mengembangkan tingkah laku demokratis yang terpadu, baik dalam tataran
pribadi maupun sosial serta meningkatkan taraf kehidupan yang berbasis
demokrasi sosial yang produktif. Mereka juga percaya bahwa sebuah
usaha yang dilakukan bersama pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas
kehidupan, mendatangkan kebahagiaan dan semangat serta supel dan
mencegah adanya konflik sosial yang dekonstruktif. Selain itu usaha yang
dilakukan bersama-sama tidak hanya mendorong peningkatan aspek sosial,
namun juga mendorong aspek intelektual (Joyce, Weil, & Calchoun,
2009:295).

Oleh karena itu, beberapa tugas akademik yang dikerjakan dengan mengandalkan

interaksi sosial bisa disiasati sedemikian rupa untuk meningkatkan hasil
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pembelajaran. Hanya dengan meningkatkan satu formula ini, perkembangan

tingkah laku sosial yang prodiktif, keterampilan akademik, serta pengetahuan

akan sama-sama dicapai.

2.7.3 Model Pembelajaran Perilaku

Model pembelajaran perilaku dalam sejarahnya diilhami oleh eksperimentasi

conditioning klasik yang dilakukan oleh Pavlov (1928: 28) tentang refleks psikis

atau refleks yang dikondisikan dengan membawa bubuk makanan, anjing

merespons dengan mengeluarkan air liur. Selanjutnya kajian Throndike (1911;

1913; 1930) tentang koneksionisme bahwa aktivitas belajar adalah belajar

dengan uji coba (trial and error learning) atau yang menyebutnya pemilihan dan

pengaitan atau selecting and connecting (Hargenhahn dan Olson, 2009: 60).

Berikutnya yang tidak kalah penting adalah karya B.F. Skinner dalam Science and

Human Behavior (1953), terkenal dengan teoriinya berjudul Pengkondisian

Operan (Operant Conditioning) maupun behaviorisme radikal. Karya tersebut

merupakan sumber utama dari literatur-literatur mengenai teori dan aplikasinya

dalam pembelajaran. Beberapa tipe pembelajar tertentu dapat mencapai

kesuksesan akademik dengan menggunakan model ini. Bentuk-bentuk yang

digagas Skinner mengenai masalah dalam pembelajaran telah memberikan

tanggapan pada model perilaku ini dengan baik (Becker, 1977; Becker dan

Carnine, 1980; Englemnn, Carnine, dan Rhine, 1981). Jenis-jenis model

pembelajaran perilaku ini mencakup pengembangan pembelajaran tuntas (mastery

learning) yang digagas oleh Bloom (1971) dan Carol (1993), model pembelajaran

langsung (direct instruction model) oleh Good, Grouws, Ebmeier (1983), Hunter

(1982), dan Rosenshine dan Stevens (1986).
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2.8 Model Pembelajaran Berbasis Masalah / Problem Based Learning

Problem Based Learning (PBL) adalah kurikulum dan proses pembelajaran.

Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik

mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan

masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan

berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang

sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) memberikan definisi tentang

model pembelajaran berbasis masalah, yaitu sebagai berikut :

1) Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran

yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik

untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah,

peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real

world).

2) Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang

menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah

yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu

pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik,

sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan

masalah yang harus dipecahkan.

Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian

rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan
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masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan

peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran.

Berikut ini lima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis

masalah (PBL).

1) Permasalahan sebagai kajian.

2) Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman.

3) Permasalahan sebagai contoh.

4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses.

5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.

Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dapat

digambarkan berikut ini.

Guru sebagai Pelatih
Peserta Didik

sebagai Problem
Solver

Masalah sebagai
Awal Tantangan

dan Motivasi
o Asking about thinking

(bertanya tentang pemikiran).
o Memonitor pembelajaran.
o Probbing ( menantang

peserta didik untuk berpikir ).
o Menjaga agar peserta didik

terlibat.
o Mengatur dinamika

kelompok.
o Menjaga berlangsungnya

proses.

o Peserta yang
aktif.

o Terlibat langsung
dalam
pembelajaran.

o Membangun
pembelajaran.

o Menarik untuk
dipecahkan.

o Menyediakan
kebutuhan yang
ada hubungannya
dengan pelajaran
yang dipelajari.

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013)

Tujuan dan hasil dari model pembelajaran berbasis masalah ini adalah:

1) Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah

Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan

keterampilan berpikir tingkat tinggi.
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2) Pemodelan peranan orang dewasa.

Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani gap antara

pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis yang

dijumpai di luar sekolah. Berikut ini aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah

yang dapat dikembangkan.

 PBL mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas.

 PBL memiliki elemen-elemen magang. Hal ini mendorong pengamatan dan

dialog dengan yang lain sehingga peserta didik secara bertahap dapat memi

peran yang diamati tersebut.

 PBL melibatkan peserta didik dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang

memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena

dunia nyata dan membangun femannya tentang fenomena itu.

3) Belajar Pengarahan Sendiri (self directed learning)

Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus

dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana informasi

harus diperoleh, di bawah bimbingan guru.

Pendekatan PBL mengacu pada hal-hal sebagai berikut ini.

a. Kurikulum: PBL tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena memerlukan

suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat.

b. Responsibility: PBL menekankan responsibility dan answerability para peserta

didik ke diri dan panutannya.
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c. Realisme: kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa

dengan situasi yang sebenarnya. Aktifitas ini mengintegrasikan tugas otentik

dan menghasilkan sikap profesional.

d. Active-learning: menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan

keinginan peserta didik untuk menemukan jawaban yang relevan, sehingga

dengan demikian telah terjadi proses pembelajaran yang mandiri.

e. Umpan Balik: diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik

menghasilkan umpan balik yang berharga. Ini mendorong kearah pembelajaran

berdasarkan pengalaman.

f. Keterampilan Umum: PBL dikembangkan tidak hanya pada ketrampilan pokok

dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada

keterampilan yang mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan

self-management.

g. Driving Questions: PBL difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang

memicu peserta didik untuk berbuat menyelesaikan permasalahan dengan

konsep, prinsip dan ilmu pengetahuan yang sesuai.

h. Constructive Investigations: sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan

dengan pengetahuan para peserta didik.

i. Autonomy: proyek menjadikan aktifitas peserta didik sangat penting.

2.8.1 Kelebihan Menggunakan PBL

(1) Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik/mahapeserta

didik yang belajar memecahkan suatu masalah maka mereka akan

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui



51

pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat

diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep

diterapkan.

(2) Dalam situasi PBL, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan

ketrampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang

relevan.

(3) PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif

peserta didik didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok.

Metode ini memiliki kecocokan terhadap konsep inovasi pendidikan bidang

keteknikan, terutama dalam hal sebagai berikut :

1) peserta didik memperoleh pengetahuan dasar (basic sciences) yang berguna

untuk memecahkan masalah bidang keteknikan yang dijumpainya;

2) peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi

dan relevan dengan kenyataan sebenarnya, yang sering disebut student-

centered;

3) peserta didik mampu berpikir kritis, dan mengembangkan inisiatif.

2.8.2 Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses
Pembelajaran

Pembelajaran suatu materi pelajaran dengan menggunakan PBL sebagai basis

model dilaksanakan dengan cara mengikuti lima langkah PBL dengan bobot atau

kedalaman setiap langkahnya disesuaikan dengan mata pelajaran yang

bersangkutan.
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1) Konsep Dasar (Basic Concept)

Jika dipandang perlu, fasilitator dapat memberikan konsep dasar, petunjuk,

referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini

dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran

dan mendapatkan ‘peta’ yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Lebih

jauh, hal ini diperlukan untuk memastikan peserta didik memperoleh kunci utama

materi pembelajaran, sehingga tidak ada kemungkinan terlewatkan oleh peserta

didik seperti yang dapat terjadi jika peserta didik mempelajari secara mandiri.

Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besar

saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara mandiri secara

mendalam.

2) Pendefinisian Masalah (Defining the Problem)

Pada langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan dalam

kelompoknya, peserta didik melakukan berbagai kegiatan. Pertama, brainstorming

yang dilaksanakan dengan cara semua anggota kelompok mengungkapkan

pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga

dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Setiap anggota

kelompok memiliki hak yang sama dalam memberikan dan menyampaikan ide

dalam diskusi serta mendokumentasikan secara tertulis pendapat masing-masing

dalam kertas kerja. Selain itu, setiap kelompok harus mencari istilah yang kurang

dikenal dalam skenario tersebut dan berusaha mendiskusikan maksud dan artinya.

Jika ada peserta didik yang mengetahui artinya, segera menjelaskan kepada teman

yang lain. Jika ada bagian yang belum dapat dipecahkan dalam kelompok

tersebut, ditulis dalam permasalahan kelompok. Selanjutnya, jika ada bagian yang
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belum dapat dipecahkan dalam kelompok tersebut, ditulis sebagai isu dalam

permasalahan kelompok. Kedua, melakukan seleksi alternatif untuk memilih

pendapat yang lebih fokus. Ketiga, menentukan permasalahan dan melakukan

pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu

permasalahan yang didapat. Fasilitator memvalidasi pilihan-pilihan yang diambil

peserta didik. Jika tujuan yang diinginkan oleh fasilitator belum disinggung oleh

peserta didik, fasilitator mengusulkannya dengan memberikan alasannya. Pada

akhir langkah peserta didik diharapkan memiliki gambaran yang jelas tentang apa

saja yang mereka ketahui, apa saja yang mereka tidak ketahui, dan pengetahuan

apa saja yang diperlukan untuk menjembataninya. Untuk memastikan setiap

peserta didik mengikuti langkah ini, maka pendefinisian masalah dilakukan

dengan mengikuti petunjuk.

3) Pembelajaran Mandiri (Self Learning)

Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari berbagai

sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang

dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan,

halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi

memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) agar peserta didik mencari informasi dan

mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah

didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu

dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat

dipahami.

Di luar pertemuan dengan fasilitator, peserta didik bebas untuk mengadakan

pertemuan dan melakukan berbagai kegiatan. Dalam pertemuan tersebut peserta



54

didik akan saling bertukar informasi yang telah dikumpulkannya dan pengetahuan

yang telah mereka bangun. Peserta didik juga harus mengorganisasi informasi

yang didiskusikan, sehingga anggota kelompok lain dapat memahami relevansi

terhadap permasalahan yang dihadapi.

4) Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge)

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah

pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik

berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan

merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini

dapat dilakukan dengan cara peserrta didik berkumpul sesuai kelompok dan

fasilitatornya.

Tiap kelompok menentukan ketua diskusi dan tiap peserta didik menyampaikan

hasil pembelajaran mandiri dengan cara mengintegrasikan hasil pembelajaran

mandiri untuk mendapatkan kesimpulan kelompok. Langkah selanjutnya

presentasi hasil dalam pleno (kelas besar) dengan mengakomodasi masukan dari

pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan

setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan mengikuti

petunjuk.

5) Penilaian (Assessment)

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge),

kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan

pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan

dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR,

dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari
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penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun

kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap

dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam

diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran.

Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran

yang bersangkutan.

2.8.3 Contoh Penerapan

Sebelum memulai proses belajar-mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih

dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian

peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu tugas

guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan

masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya,

membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka.

Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar.

Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks

lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga dan masyarakat.

Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi peserta didik

untuk belajar diluar kelas. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh

pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar

merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka

mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar dan materi

pembelajaran.
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Tabel 2.1 Tahapan-Tahapan Model PBL

FASE-FASE PERILAKU GURU

Fase 1

Orientasi peserta didik
kepada masalah.

 Menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yg dibutuhkan.

 Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif
dalam pemecahan masalah yang dipilih.

Fase 2

Mengorganisasikan
peserta didik.

Membantu peserta didik mendefinisikan
danmengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut.

Fase 3

Membimbing
penyelidikan individu dan
kelompok.

Mendorong peserta didik untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah.

Fase 4

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya.

Membantu peserta didik dalam merencanakan
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, model dan berbagi tugas dengan
teman.

Fase 5

Menganalisa dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah.

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi
yang telah dipelajari /meminta kelompok
presentasi hasil kerja.

Sumber: Rusmono (2012: 81)

Fase 1: Mengorientasikan Peserta Didik pada Masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan ini sangat

penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan

oleh peserta didik dan juga oleh guru. serta dijelaskan bagaimana guru akan

mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan

motivasi agar peserta didik dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan

dilakukan. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu sebagai

berikut.
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1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi

baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah

penting dan bagaimana menjadi peserta didik yang mandiri.

2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban

mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai

banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan.

3) Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), peserta didik didorong

untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak

sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus

berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan temannya.

4) Selama tahap analisis dan penjelasan, peserta didik akan didorong untuk

menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Tidak ada ide

yang akan ditertawakan oleh guru atau teman sekelas. Semua peserta didik

diberi peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan

ide-ide mereka.

Fase 2: Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar

Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran

PBL juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu

masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab

itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok peserta didik dimana masing-masing kelompok akan memilih dan

memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip pengelompokan peserta didik

dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti:

kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
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efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan

mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan

dinamika kelompok selama pembelajaran.

Setelah peserta didik diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk

kelompok belajar selanjutnya guru dan peserta didik menetapkan subtopik-

subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama

bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua peserta didik aktif

terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini

dapat menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu

melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen,

berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan

eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus

mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data dan melaksanakan

eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami

dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik

mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka

sendiri.

Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya dari berbagai sumber, dan ia seharusnya mengajukan pertanyaan pada

peserta didik untuk berifikir tentang masalah dan ragam informasi yang

dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
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Setelah peserta didik mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan

tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan

penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelesan, dan pemecahan. Selama

pengajaran pada fase ini, guru mendorong peserta didik untuk menyampikan

semua ide-idenya dan menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus

mengajukan pertanyaan yang membuat peserta didik berpikir tentang kelayakan

hipotesis dan solusi yang mereka buat serta tentang kualitas informasi yang

dikumpulkan.

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artifak (Hasil Karya) dan

Mempamerkannya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artifak (hasil karya) dan pameran.

Artifak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape

(menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model

(perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program

komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat

dipengaruhi tingkat berpikir peserta didik. Langkah selanjutnya adalah

mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.

Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan peserta didik-peserta didik

lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau

memberikan umpan balik.

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk

membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri

dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase
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ini guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang

telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Siswa bersama-sama guru

merangkum materi, kemudian guru memberikan penilaian siswa melalui Lembar

Penilaian (LP) untuk materi yang telah dipelajari, dilanjutkan dengan pemberian

Pekerjaan Rumah (PR).

2.8.4 Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge),

kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan

pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan

dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR,

dokumen, dan laporan.

Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu

pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan

pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan

soft skill, yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama

dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian untuk ketiga

aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Penilaian pembelajaran dengan PBL dilakukan dengan authentic assesment.

Penilaian dapat dilakukan dengan portfolio yang merupakan kumpulan yang

sistematis pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang dianalisis untuk melihat

kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam kerangka pencapaian tujuan

pembelajaran. Penilaian dalam pendekatan PBL dilakukan dengan cara evaluasi

diri (self-assessment) dan peer-assessment.
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1) Self-assessment. Penilaian yang dilakukan oleh pebelajar itu sendiri terhadap

usaha-usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang

ingin dicapai (standard) oleh pebelajar itu sendiri dalam belajar.

2) Peer-assessment. Penilaian di mana pebelajar berdiskusi untuk memberikan

penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah

dilakukannya sendiri maupun oleh teman dalam kelompoknya.

Penilaian yang relevan dalam PBL  antara lain berikut ini.

1) Penilaian kinerja peserta didik.

Pada penilaian kinerja ini, peserta didik diminta untuk unjuk kerja atau

mendemonstrasikan kemampuan melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menulis

karangan, melakukan suatu eksperimen, menginterpretasikan jawaban pada suatu

masalah, memainkan suatu lagu, atau melukis suatu gambar.

2) Penilaian portofolio peserta didik.

Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik

dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik dapat berupa

hasil karya terbaik peserta didik selama proses belajar, pekerjaan hasil tes, piagam

penghargaan, atau bentuk informasi lain yang terkait kompetensi tertentu dalam

suatu mata pelajaran.

Dari informasi perkembangan itu peserta didik dan guru dapat menilai kemajuan

belajar yang dicapai dan peserta didik terus berusaha memperbaiki diri. Penilain

dengan portofolio dapat dipakai untuk penilaian pembelajaran yang dilakukan
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secara kolaboratif. Penilaian kolaboratif dalam PBL dilakukan dengan cara

evaluasi diri (self assesment) dan peer assesment.

Self assessment adalah penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri

terhadap usaha-usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan

yang ingin dicapai oleh peserta didik itu sendiri dalam belajar. Peer assessment

adalah penilian dimana peserta didik berdiskusi untuk memberikan penilaian

upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang diselesaikan sendiri maupun teman

dalam kelompoknya.

3) Penilaian Potensi Belajar

Penilaian yang diarahkan untuk mengukur potensi belajar peserta didik yaitu

mengukur kemampuan yang dapat ditingkatkan dengan bantuan guru atau teman-

temannya yang lebih maju. PBL yang memberi tugas-tugas pemecahan masalah

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan dan mengenali potensi

kesiapan belajarnya.

4) Penilaian Usaha Kelompok

Menilai usaha kelompok seperti yang dlakukan pada pembelajaran kooperatif

dapat dilakukan pada PBL. Penilaian usaha kelompok mengurangi kompetisi

merugikan yang sering terjadi, misalnya membandingkan peserta didik dengan

temannya. Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran

berbasis masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh peserta didik

sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara

bersama-sama.
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Penilaian proses dapat digunakan untuk menilai pekerjaan peserta didik tersebut,

penilaian ini antara lain: 1).assesment kerja, 2). assesment autentik dan 3).

portofolio. Penilaian proses bertujuan agar guru dapat melihat bagaimana peserta

didik merencanakan pemecahan masalah, melihat bagaimana peserta didik

menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya.

Penilaian kinerja memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dapat

mereka lakukan dalam situasi yang sebenarnya. Sebagian masalah dalam

kehidupan nyata bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan

konteks atau lingkungannya, maka di samping pengembangan kurikulum juga

perlu dikembangkan model pembelajaran yang sesuai tujuan kurikulum yang

memungkinkan peserta didik dapat secara aktif mengembangkan kerangka

berpikir dalam memecahkan masalah serta kemampuannya untuk bagaimana

belajar (learning how to learn). Kemampuan atau kecakapan tersebut diharapkan

peserta didik akan mudah beradaptasi. Dasar pemikiran pengembangan strategi

pembelajaran tersebut sesuai dengan pandangan kontruktivis yang menekankan

kebutuhan peserta didik untuk menyelidiki lingkungannya dan membangun

pengetahuan secara pribadi pengetahuan bermakna.

Tahap evaluasi pada PBM terdiri atas tiga hal : 1. bagaimana peserta didik dan

evaluator menilai produk (hasil akhir) proses 2. bagaimana mereka menerapkan

tahapan PBM untuk bekerja melalui masalah 3. bagaimana peserta didik akan

menyampaikan pengetahuan hasil pemecahan akan masalah atau sebagai bentuk

pertanggungjawaban mereka belajar menyampaikan hasil-hasil penilaian atau

respon-respon mereka dalam berbagai bentuk yang beragam, misalnya secara

lisan atau verbal, laporan tertulis, atau sebagai suatu bentuk penyajian formal
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lainnya. Sebagian dari evaluasi memfokuskan pada pemecahan masalah oleh

peserta didik maupun dengan cara melakukan proses belajar kolaborasi (bekerja

bersama pihak lain).

2.8.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut adalah beberapa hasil penelitian berkaitan dengan model PBL dan

keterampilan membaca peta:

1) Nurhayati, N. (2016). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning
Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas IV SD Inpres Jono Oge Kecamatan Sigi
Biromaru. Jurnal Kreatif Tadulako Online, 6(7)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan Problem
Based Learning pada pembelajaran IPS di SD Inpres Jono Oge, khususnya di
kelas IV. Dari tujuan tersebut penelitian ini memberikan manfaat sebagai
berikut :1) meningkatkan aktivitas belajar siswa dan melatih siswa untuk
bekerja sama dalam memecahkan masalah. Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2015 dengan jumlah siswa
sebanyak 27 orang pada siswa kelas IV SD Inpres Jono Oge yang dilaksanakan
dalam dua siklus yang mana pada setiap siklus dilaksanakn berdasarkan
tahapan penelitian sebagai berikut: perencanaan, tindakan, observasi, dan
refleksi. Fokus penelitian ini meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui
penerapan pendekatan Problem Based Learning dalam proses pembelajaran.
Hasil Penelitian yang dilakukan di kelas IV SD Inpres Jono Oge sebanyak dua
siklus menunjukkan hasil bahwa pada dasarnya penerapan pendekatan Problem
Based Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang didasari pada
perolehan rata-rata persentase pada siklus II, dimana hasil pengamatan aktivitas
guru mencapai 94,4% berada di kategori sangat baik. Begitu pula pada hasil
pengamatan aktivitas siswa mencapai 93,7% yang juga masuk dalam kategori
sangat baik.

2) Handayani, K. N., & Hadi, S. (2015). Peningkatan Kemampuan Analisis
Masalah Ekonomi Dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning
(Studi Pada Siswa Kelas X IIS 3 SMA 1 Bae Kudus Tahun Ajaran 2014/2015).
Economic Education Analysis Journal, 4(1).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan analisis
masalah ekonomi dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan
mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk
meningkatkan kemampuan analisis masalah ekonomi. Subyek penelitian ini
adalah siswa kelas X IIS 3 SMA 1 Bae Kudus. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Hasil penelitian ini
diperoleh data kemampuan analisis siswa siklus I nilai rata-rata 73,94 dengan
ketuntasan klasikal sebesar 52,94%, pada siklus II nilai rata-rata meningkat
menjadi 82,29 dengan ketuntasan klasikal sebesar 82,35%, aktivitas siswa pada
pembelajaran siklus I cukup dan pada siklus II meningkat menjadi sangat baik.
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3) Riyadi, P. M. S., Pujani, N. M., Si, M., Suswandi, I., & Si, M. (2016).
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan
Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Fisika Siswa. Jurnal Jurusan
Pendidikan Fisika, 2(1).
Penelitian ini bertujuan untuk 1) meningkatkan hasil belajar fisika siswa, 2)
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, dan 3) mendeskripsikan
respon siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Penebel tahun pelajaran 2015/2016
terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Hasil analisis
menunjukkan bahwa 1) penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ( XKB siklus I = 73,22 dengan
kategori baik, XKB siklus II = 84,04 dengan kategori baik. 2) penerapan model
pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar, untuk aspek
kognitif (XK) = 81,46, aspek psikomotor (XP) = 83,69 dan aspek afektif (XA)
= 76,14 (siklus I), XHB siklus II yaitu aspek kognitif (XK) = 83,04, aspek
psikomotor (XP) = 84,42 dan aspek afektif (XA) = 81,49 dan 3) tanggapan
siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah berkategori
positif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan model pembelajaran
problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan
hasil belajar fisika siswa.

4) Fidiati, I., Herpratiwi, H., & Asyik, B. (2015). Peningkatan Kemampuan
Membaca Peta Pelajaran IPS Melalui Metode Demonstrasi. Jurnal Teknologi
Informasi Komunikasi Pendidikan, 1(8).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) desain RPP yang dapat
diimplementasikan ke dalam pembelajaran materi membaca peta lingkungan
dengan menggunakan metode demonstrasi, (2) aktivitas pembelajaran materi
membaca peta lingkungan dengan menggunakan metode demonstrasi, (3)
pelaksanaan evaluasi hasil belajar materi membaca peta dengan metode
demonstrasi, dan (4) peningkatan kemampuan membaca peta dengan
menggunakan metode demonstrasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus. Subjek penelitian adalah siswa
kelas IV. Hasil penelitian dapat disimpulkan (1) desain RPP menggunakan
metode demonstrasi yang meliputi presentasi kelas dan belajar dalam
kelompok melalui tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, (2) pelaksanaan
pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas siswa
(3) sistem evaluasi pembelajaran dilakukan dengan (4) pencapaian KKM pada
siklus pertama sebanyak 48%, siklus kedua 68%, dan siklus ketiga 84%.

5) Prabowo, D. (2015). Peningkatan Membaca Peta Lingkungan Provinsi
Setempat Dengan Strategi Picture And Picture Learning Mata Pelajaran IPS
Kelas IV SD Negeri 01 Gagaksipat Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015
(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan siswa dalam membaca peta
lingkungan provinsi setempat dengan menggunakan skala sederhana melalui
strategi Picture and Picture Learning. pada siswa kelas IV SD Negeri 01
Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran
2014/2015. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek
pemberi tindakan adalah guru dan subyek penerima tindakan adalah siswa
kelas IV SD Negeri 01 Gagaksipat yang berjumlah 39 siswa. Teknik
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pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi, dan
tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan membaca peta
lingkungan provinsi setempat pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Gagaksipat.
Adapun peningkatan membaca peta lingkunan provinsi setempat pada pra
siklus adalah 20,5%. Pada siklus I meningkat menjadi 61,5%. Pada siklus II
sebesar 82%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan strategi Picture
and Picture Learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca
peta lingkungan provinsi setempat

2.9 Kerangka Pikir

Proses pembelajaran mempunyai pengaruh yang besar dalam tercapainya tujuan

pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar

mengajar memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran,

karena fungsi utama adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan

mengevaluasi pembelajaran.

Berdasarkan observasi awal, hasil belajar siswa pada materi pembelajaran

Geografi khususnya keterampilan dasar dalam membaca peta sebagian besar di

bawah KKM. Siswa belum bisa membaca peta dengan baik seperti belum mampu

menunjukkan letak judul peta, menunjukkan wilayah melalui garis lintang dan

bujur, menunjukkan arah melalui orientasi peta, menghitung jarak melalui skala

peta, dan belum mampu membedakan kenampakan alam dan budaya melalui

simbol peta.

Model pembelajaran yang digunakan sangat monoton dan hanya berpusat pada

guru, hal ini menyebabkan rendahnya keterampilan membaca peta siswa.

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat memancing atau memotivasi

siswa untuk lebih terampil sehingga akan berdampak pada hasil belajar yang baik.



67

Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan

para peserta didik aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara

mental maupun secara fisik. Inovasi model pembelajaran yang digunakan oleh

guru dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna jika

diselengagarakan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi, menantang siswa

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas,

kemandirian, bakat, minat serta psikologis siswa.

Peneliti ingin mencoba memperkenalkan model pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning/PBL). Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah

pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga

merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan

pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk

memecahkan masalah dunia nyata, dengan penggunaan model PBL ini diharapkan

akan meningkatkan keterampilan membaca peta siswa.

Berdasarkan uraian, landasan teori dan permasalahan yang telah dikemukakan di

atas, selanjutnya dapat disusun kerangka pikir yang menghasilkan suatu hipotesis,

dimana kerangka pikir mempunyai arti suatu konsep pola pemikiran dalam rangka

memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

Berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian tindakan ini ke halaman

selanjutnya.
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Peningkatan Keterampilan Dasar Membaca Peta

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning
Siswa Kelas XII IPS MAN 1 Tanggamus

2.10 Hipotesis

Pada penelitian tindakan kelas “Peningkatan Keterampilan Dasar Membaca Peta

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning siswa Kelas XII IPS

MAN 1 Tanggamus”, maka peneliti mengambil jawaban sementara yaitu:

1) Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menjelaskan isi peta dan tempat yang digambarkan melalui judul

siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

Keterampilan dasar
membaca peta
siswa rendah

Pembelajaran berpusat
pada Guru

Metode dan Model
Pembelajaran kurang menarik

Model Pembelajaran
Problem Based
Learning/PBL

Keterampilan dasar
membaca peta

siswa meningkat
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2) Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam mengetahui lokasi daerah melalui letak garis lintang dan bujur

siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

3) Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menunjukkan arah melalui orientasi peta siswa kelas XII IPS 1

MAN 1 Tanggamus.

4) Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menghitung jarak suatu tempat di lapangan melalui skala peta

siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.

5) Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta dilihat dari kemampuan

siswa dalam menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui simbol peta

siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (Classroom

Action Research) yang direncanakan minimal tiga siklus dengan tahapan-tahapan

pelaksanaan meliputi : Perencana tindakan, Pelaksanaan tindakan, Observasi dan

Refleksi.

Secara umum,”action research” digunakan untuk menemukan pemecahan perma-

salahan yang dihadapi seseorang guru dalamtugasnya sehari-hari di sekolah.

Dengan demikian para peneliti “action research” tidak berasumsi bahwa hasil

penelitiannya akan menghasilkan teori yang dapat digunakan secara umum atau

general. Hasil ”action research” hanya terbatas pada kepentingan penelitinya

sendiri, yaitu agar dapat melaksanakan tugas di tempat kerjanya sehari-hari

dengan lebih baik.

Menurut Hardjodipuro (2011: 17) Penelitian tindakan adalah suatu pendekatan

untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru

untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik

tersebut dan agar bersedia untuk mengubahnya. Penelitian tindakan bukan sekedar

mengajar, penelitian tindakan mempunyai makna sadar dan kritis terhadap

pembelajaran, dan menggunakan kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri untuk

bersiap terhadap proses perubahan dan perbaikan proses pembelajaran.
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Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas (PTK)

adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif terhadap pelaku tindakan, untuk

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam

melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang

dilakukan, serta memperbaiki dimana praktik-praktik pembelajaran dilaksanakan.

Arah dan tujuan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sudah jelas, yaitu

demi kepentingan peserta didik dalam memperoleh hasil belajar yang memuaskan

(Arikunto, dkk, 2011: 2).

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang

bertujuan memperoleh gambaran yang rasional dan lebih mendalam dengan

memperoleh data yang ekstensif pada beberapa variable dengan pendekatan

naturalistik inkuiri (Suprapto, 2013: 34). Dalam penelitian ini, peneliti bertindak

sebagai pengamat dan pemberi tindakan. Sebagai pengamat, peneliti mengamati

aktivitas yang terjadi dalam proses pembelajaran berlangsung dibantu oleh teman

sejawat. Sedangkan sebagai pemberi tindakan, peneliti bertindak sebagai pengajar

yang membuat rancangan, disamping itu juga sebagai pengumpul data dan

penganalisis data serta sebagai pelapor hasil penelitian.

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji penerapan

model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan keterampilan

dasar membaca peta pada mata pelajaran geografi di kelas XII IPS 1 MAN 1

Kabupaten Tanggamus.

Sedangkan prosedur tindakan pada penelitian ini mengikuti model penelitian

tindakan kelas yang mengacu pada model spiral dari Kemmis dan Taggart.
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Stephen Kemmis dalam Pargito mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah

suatu bentuk inquity reflektif diri yang dilakukan oleh para guru dalam situasi

sosial tertentu dan bertujuan mengembangkan rasionalitas dan kebenaran dalam

memberdayakan kualitas pekerjaannya secara berkolaborasi (kerja sama) (Pargito,

2011: 37). Secara garis besar, dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) Pelaksanaan,

(3) pengamatan, (4) refleksi (Arikunto,dkk, 2011: 16).

Berikut gambar tahapan penelitian tindakan kelas pada halaman selanjutnya.
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Gambar 3.1 Prosedur Tindakan
Peningkatan Keterampilan Dasar Membaca Peta

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning
Siswa Kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus

Pelaksanaan II

SIKLUS III
(dilakukan jika masih

ada yang belum tercapai
berdasarkan siklus II dan

rekomendasi siklus II

Hasil

Perencanaan III

Pelaksanaan III

Observasi II

Refleksi II

SIKLUS II
(melakukan perbaikan

berdasarkan siklus I dan
rekomendasi siklus I)

Perencanaan II

Observasi I

SIKLUS I

Refleksi I

Pelaksanaan I

Perencanaan I

Observasi III
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3.2 Setting Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas XII IPS 1 MAN 1 Kabupaten

Tanggamus. Kelas XII IPS 1 merupakan kelas yang didalamnya terdiri dari siswa

yang mempunyai tingkat kecerdasan sedang dan rendah.  Sedangkan MAN 1

Tanggamus merupakan sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Agama

yang terletak di Kotaagung, tetapi input MAN 1 Tanggamus sebagian besar

berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tingkat pendidikan

dan pengetahuan orang tuanya juga sedang dan rendah bahkan sebagian besar

siswanya berasal dari daerah pedesaan dengan mayoritas bekerja sebagai petani.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016.

3.2.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Kabupaten

Tanggamus Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 32 siswa yang terdiri dari laki-

laki 11 orang  dan perempuan 21 orang.  Guru mata pelajaran Geografi bertindak

sebagai peneliti, dalam penelitian tindakan kelas ini objek yang akan diteliti

adalah keterampilan dasar membaca peta siswa kelas XII IPS 1 MAN 1

Tanggamus. Peneliti mengambil objek penelitian keterampilan dasar membaca

peta dikarenakan siswa di kelas XII IPS 1 sebagian besar tidak bisa membaca peta

dengan benar seperti mengartikan simbol-simbol peta, menghitung skala peta,

letak/ garis astronomis, dan lain-lain. Ini dapat terlihat dari hasil uji blok 1 pada

materi keterampilan dasar peta dan pemetaan menunjukkan bahwa hanya 43,75 %
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siswa yang berhasil mencapai KKM mata pelajaran, sedangkan 56,25 % siswa

tidak berhasil mencapai KKM mata pelajaran.

3.3 Fokus Tindakan

Rencana fokus tindakan pada penelitian tindakan kelas ini minimal ada tiga siklus.

Untuk setiap siklusnya dilakukan pada tiga kali pertemuan.

3.3.1 Siklus 1

a. Perencanaan (Planning)

Kegiatan ini meliputi pembuatan skenario pembelajaran antara lain menetapkan

metode pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan siswa dengan metode

diskusi dan penugasan. Segala keperluan pelaksanaan penelitian tindakan kelas

disiapkan mulai dari bahan ajar, rencana pembelajaran, model pembelajaran,

subjek penelitian dan instrumen penelitian. Hal-hal yang dilakukan pada tahap

perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1) Guru menetapkan kelas penelitian. Kelas XII IPS MAN 1 Tanggamus terdiri

dari kelas XII IPS 1, 2, 3, dan 4. Pada penelitian tindakan ini peneliti memilih

kelas XII IPS 1 yang berjumlah 32 siswa.

2) Menyiapkan dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang

mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan

materi yang telah ditetapkan dengan menggunakan model problem based

learning.

3) Menyiapkan media pembelajaran, berupa atlas, globe, LCD, lembar kerja

siswa, dan peta wilayah yang berwarna.

4) Menyusun dan menyiapkan instrumen keterampilan membaca peta siswa.
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b. Pelaksanaan Tindakan (Acting)

1. Pendahuluan

 Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai siswa terlebih dahulu berdoa dan

membaca Al-Quran.

 Guru memberi salam dan mengabsensi kehadiran siswa.

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan Inti

Berikut langkah-langkah model problem based learning dalam meningkatkan

keterampilan dasar membaca peta yang akan dilaksanakan:

Tahap 1: mengorganisasikan siswa kepada masalah

 Guru menginformasikan tentang komponen-komponen peta.

 Guru menyampaiakan 5 indikator keterampilan dasar membaca peta.

 Guru memberi motivasi kepada siswa agar terlibat dalam kegiatan

pemecahan masalah yang ada.

Tahap 2: mengorganisasikan siswa untuk belajar

 Guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang

berhubungan dengan indikator keterampilan dasar membaca peta.

 Guru menyiapkan media LCD dan Proyektor dalam menjelaskan materi

peta dan pemetaan.

 Guru membentuk kelompok diskusi siswa yang terdiri dari 5 kelompok.

3 kelompok terdiri dari 6 siswa, dan 2 kelompok terdiri dari 7 siswa.

 Setiap kelompoknya mendiskusikan tentang peta dan pemetaan dengan

acuan lembar kerja siswa dan peta wilayah yang berwarna.
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Tahap 3: membantu penyelidikan mandiri dan kelompok

 Guru menyiapkan lembar pengamatan keterampilan dasar membaca peta.

 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi tentang

komponen-komponen peta dan mencari penjelasannya, mulai dari judul

peta, skala, garis astronomis, simbol, inset, legenda, orientasi peta, dan

lain-lain.

 Guru mengamati dan menilai siswa secara mandiri selama kegiatan diskusi

berlangsung di dalam kelompok dengan menggunakan rubrik penilaian

yang telah disiapkan.

Tahap 4: mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta pameran.

 Siswa membuat laporan sederhana hasil diskusi kelompoknya.

 Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

 Guru memberi motivasi kepada siswa yang belum berani mengemukakan

pendapat dan mengambil keputusan, agar muncul keberanian untuk

berpendapat dan mengambil keputusan.

Tahap 5: menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

 Guru membantu siswa untuk melakukan proses evaluasi terhadap kinerja

mereka.

3. Kegiatan Akhir

 Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan guru

memberikan penguatan serta motivasi kepada peserta didik.

 Guru memberikan evaluasi berupa tes tertulis (post test).
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c. Pengamatan (Observation)

Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Alat yang digunakan

untuk melakukan pengamatan adalah instrumen pengamatan keterampilan

membaca peta siswa.

d. Refleksi

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan segera dianalisis.

Berdasarkan hasil observasi inilah peneliti dapat melakukan refleksi terhadap

pembelajaran yang telah dilaksanakan, Setelah siklus I selesai dilakukan refleksi

dengan menganalisis hasil observasi,  melihat apa kelemahan atau kekurangan

yang terjadi yang kemudian direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk

siklus selanjutnya.

3.3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil refleksi siklus sebelumnya dilakukan perbaikan pada siklus

selanjutnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II dimaksudkan sebagai

perbaikan dari siklus I. Tahap kerja pada siklus II mengikuti tahap kerja pada

siklus I yaitu diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan

tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus III, IV dan seterusnya dimungkinkan akan

dilaksanakan jika dari hasil siklus II masih terdapat banyak kekurangan atau

belum berhasil.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik

pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap

yang nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan
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data dilaksanakan mulai dari siklus I pertemuan 1 dan diteruskan sampai siklus

berikutnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  lembar

observasi, dokumentasi, dan foto.

3.4.1 Lembar Observasi Pemahaman Keterampilan Dasar Membaca Peta

Lembar observasi digunakan peneliti sebagai pedoman melakukan observasi atau

pengamatan. Jenis pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah

pengamatan langsung. Proses pengamatan ini dibantu oleh seorang guru mitra

(kolaborator/ observer) yaitu Santiyani, S.Pd. untuk mengamati aktivitas siswa

pada saat pembelajaran Geografi tentang keterampilan dasar membaca peta.

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman

keterampilan dasar membaca peta siswa dan kegiatan guru pada saat melakukan

pembelajaran Geografi di dalam kelas yang berkaitan dengan proses pembelajaran

menggunakan model Problem based learning. Lembar observasi juga digunakan

untuk memonitor dan mengevaluasi setiap tindakan agar kegiatan observasi tidak

terlepas dari konteks permasalahan dan tujuan penelitian. Hasil observasi

merupakan data faktual yang di catat secara cermat dan sistematis oleh peneliti

dan kolaborator, data tersebut disatukan dan diinterpretasikan bersama untuk

diperoleh hasil observasi yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan yang

merupakan instrumen dari hasil observasi. Adapun yang dilakukan pada

pengamatan dalam penelitian tindakan ini adalah:

1. Peneliti dibantu kolaborator mengamati jalannya proses pembelajaran.

2. Peneliti dibantu kolaborator mengamati dan mencatat aktivitas peserta

didik yang berhubungan dengan keterampilan membaca peta.
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3. Peneliti dibantu kolaborator menilai aktivitas keterampilan membaca peta

siswa pada saat kegiatan belajar mengajar dan pada saat berdiskusi

kelompok.

4. Peneliti dan dibantu kolaborator mencatat kondisi kelas yang terkait

dengan pembelajaran yang diteliti.

5. Kolaborator menilai aktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan lembar pebilaian kinerja guru, yang dilakukan selama

penelitian sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan

pembelajaran dan pelaksanaan tindakan.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Observasi Keterampilan Dasar Membaca Peta

No Nama Peserta Didik
Aspek Yang Diamati

Jumlah
1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6

dst.

Keterangan:
1. Menunjukkan letak judul peta
2. Menunjukkan wilayah melalui garis lintang dan bujur
3. Menunjukkan arah melalui orientasi peta
4. Menghitung jarak melalui skala peta
5. Menunjukkan kenampakan alam dan budaya melalui simbol peta

Skor:
1. Kurang Terampil
2. Cukup Terampil
3. Terampil
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Tabel 3.2 Rubrik Kriteria Penyekoran

No Indikator
Kurang Terampil

(1)
Cukup terampil

(2)
Terampil

(3)
1 Menunjukkan letak

judul peta
Tidak bisa
menunjukkan
letak judul peta
yang benar

Ragu-ragu dalam
menunjukkan letak
judul peta

Mampu
menunjukkan letak
judul peta yang
benar

2 Menunjukkan
wilayah melalui garis
lintang dan bujur

Tidak bisa
menunjukkan
wilayah
berdasarkan garis
lintang dan bujur

Ragu-ragu dalam
menunjukkan wilayah
berdasarkan garis
lintang dan bujur

Mampu
menunjukkan
wilayah
berdasarkan garis
lintang dan bujur

3 Menunjukkan arah
melalui orientasi peta

Tidak bisa
menunjukkan
batas-batas
wilayah (utara,
selatan, barat dan
timur)berdasarkan
orientasi peta

Masih belum tepat
dalam menunjukkan
batas-batas wilayah
(utara, selatan, barat
dan timur)berdasarkan
orientasi peta

Mampu
menunjukkan
batas-batas
wilayah (utara,
selatan, barat dan
timur)berdasarkan
orientasi peta

4 Menghitung jarak
melalui skala peta

Tdak bisa
menghitung jarak
melalui skala peta

Masih ada kesalahan
dalam penghitungan
skala peta

Mampu
menghitung jarak
melalui skala peta
dengan tepat

5 Menunjukkan
kenampakan alam dan
budaya melalui
simbol peta

Tidak bisa
menunjukkan
kenampakan alam
dan budaya
melalui simbol
peta

Ragu-ragu dalam
membedakan
kenampakan alam dan
budaya melalui simbol
peta

Mampu
membedakan dan
menunjukkan
bentang alam dan
budaya melalui
simbol peta

3.4.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapat data-data primer yang berupa

data jumlah siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar

penilaian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data

daftar nilai ujian semester genap mata pelajaran Geografi tahun pelajaran

2014/2015.

3.4.3 Foto

Peneliti menggunakan foto dalam penelitian tindakan ini untuk mempermudah

mengingat kembali peristiwa yang sudah terjadi karena kemampuan mengingat

peneliti yang terbatas, sehingga foto menjadi salah satu pelengkap data dan

merupakan bagian penting dalam melaksanakan observasi. Kolaborator membantu
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peneliti untuk mengambil foto kegiatan pembelajaran yang dilakukan saat

penelitian tindakan berlangsung. Melalui foto memungkinkan peneliti melakukan

perbaikan pada tindakan selanjutnya.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2011: 61) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini adalah adalah keterampilan dasar membaca peta.

Keterampilan dasar membaca peta yang dimaksud adalah menjelaskan dan

menunjukkan macam-macam komposisi peta atau komponen-komponen dalam

peta.

Pada penelitian tindakan ini, indikator keterampilan dasar membaca peta yang

digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator Keterampilan Dasar Membaca Peta

Variabel Indikator Pengukuran
Keterampilan
dasar membaca
peta

1. Menunjukkan letak judul peta Lembar
pengamatan

2. Menunjukkan wilayah melalui garis lintang
dan bujur.

Lembar
pengamatan

3. Menunjukkan arah, melalui orientasi peta Lembar
pengamatan

4. Menghitung jarak melalui skala peta Lembar
pengamatan

5. Menunjukkan kenampakan alam dan
budaya melalui simbol peta.

Lembar
pengamatan

Kriteria yang digunakan untuk indikator 1 yaitu dikatakan terampil apabila siswa

mampu menunjukkan letak judul peta yang tapat dan benar, tanpa ragu-ragu yaitu

berada di bagian atas tengah. Untuk kriteria indikator 2, dikatakan terampil

apabila siswa mampu menunjukkan wilayah-wilayah mana saja yang terletak
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disebelah barat dan timur garis bujur, dan di sebelah utara dan selatan garis

lintang. Kriteria yang digunakan pada indikator 3 yaitu dikatakan terampil apabila

siswa mampu menunjukkan batas utara, selatan, timur, dan barat suatu wilayah

melalui orientasi peta. Kriteria untuk indikator 4 yang digunakan yaitu dikatakan

terampil apabila siswa mampu menghitung jarak di permukaan bumi melalui

perhitungan skala pada peta yang digunakan, dan untuk kriteria yang digunakan

pada indikator 5 yaitu dikatakan terampil apabila siswa mampu membedakan dan

menunjukkan objek yang berupa kenampakan alam dan kenampakan budaya

seperti sunagi, jalan raya, dataran tinggi, datarn rendah, pelabuhan, bandar udara

dan lain-lain.

Indikator menunjukkan ketinggian tempat, melalui titik triangulasi (ketinggian)

atau melalui garis kontur dan indikator mengetahui kemiringan lereng, tidak

digunakan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan ndikator tersebut membutuhkan data

garis kontur. Sementara data garis kontur tersebut tidak ada pada peta yang

digunakan. Peta tersebut hanya berupa peta umum saja, bukan peta topografi yang

memiliki data garis kontur. Sehingga untuk membahas indikator tersebut sangat

sulit dilakukan. Selain itu, waktu yang digunakan pada penelitian tindakan ini

juga terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk mengunakan semua indikator.

3.6 Teknik Analisa Data

Ada dua jenis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yaitu data

kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis dengan statistik

deskriptif dan data kualitatif  yaitu data yang berupa kalimat yang dapat

memberikan gambaran mengenai ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman
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terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), data ini dapat dianalisis secara kualitatif

(Arikunto, dkk, 2011: 131).

Teknik analisis yang digunakan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan

menarik kesimpulan. Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan,

uraian singkat dan pengelolaan data kedalam pola yang lebih terarah. Penyajian

data dilakukan untuk mengorganisasikan data dari reduksi data. Penarikan

kesimpulan berarti pemberian makna pada data yang diperoleh dengan triangulasi,

yaitu proses memastikan sesuatu dari berbagai sudut pandang, fungsinya untuk

meningkatkan ketajaman hasil pengamatan melalui berbagai cara dalam

pengumpulan data. Analisis data dilakukan sejak data diperoleh dari hasil

observasi oleh peneliti. Analisis data dari sumber-sumber informasi hasil

penelitian tersebut berupa analisis data observasi.

Dalam penelitian tindakan ini, data kualitatif diperoleh melalui lembar observasi

keterampilan membaca peta siswa dan lembar observasi guru. Data hasil observasi

guru dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian antara pembelajaran yang

dilakukan dengan pembelajaran yang seharusnya terjadi.

Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran melalui model problem based

learning dan observasi pemahaman keterampilan dasar membaca peta siswa

dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran pelaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning.
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3.7 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila guru dapat melaksanakan

pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan baik diikuti

dengan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar, dan setelah

pelaksanaan belajar mengajar siswa dapat menunjukan unjuk kerja yang positif.

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian membutuhkan acuan untuk

mempertimbangkan hasil yang akan dicapai setelah dilakukan tindakan. Menurut

Djamarah dan Zain (2010: 107) tingkat keberhasilan proses pembelajaran

dikatakan optimal apabila sebagian besar (76% – 99%) bahan pelajaran dikuasai

siswa. Jadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah; keterampilan dasar

membaca peta siswa dikatakan meningkat dari siklus sebelumnya ke siklus

selanjutnya.

Dalam penelitian tindakan ini, indikator keberhasilannya apabila adanya

peningkatan keterampilan membaca peta minimal 75% dari jumlah siswa kelas

XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus telah menguasai 5 indikator keterampilan membaca

peta.
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BAB V
SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data penelitian tindakan kelas XII IPS 1

MAN 1 Tanggamus, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan model problem based learning dapat diimplementasikan untuk

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta siswa. Hal ini didasarkan pada

hasil penelitian sebagai berikut:

1) Peningkatan keterampilan membaca peta siswa dengan menggunakan model

pembelajaran problem based learning dilaksanakan dengan cara mengikuti

lima langkah/ tahapan-tahapan yaitu: (1) orientasi peserta didik kepada

masalah, dengan cara memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan

masalah yang berkaitan dengan keterampilan membaca peta, (2)

mengorganisasikan peserta didik, seperti membantu siswa mendefinisikan dan

mengorganisasikan tugas belajar dalam hal peta dan pemetaan, (3)

membimbing penyelidikan individu dan kelompok, dengan cara mendorong

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai tentang komposisi peta dan

bagaimana membaca peta yang benar, (4) mengembangkan dan menyajikan

hasil karya, seperti menumbuhkan partisipasi siswa melalui interaksi guru,

siswa dan sumber belajar dengan memanfaatkan media peta, globe, dan atlas,

(5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu
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melakukan penilaian berdasarkan unjuk kerja dan presentasi siswa di depan

kelas yang mendorong peningkatan keterampilan membaca peta.

2) Penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan keterampilan dasar membaca peta siswa dilihat dari

kemampuan siswa: 1) menjelaskan isi peta dan tempat yang digambarkan

melalui judul, 2) mengetahui lokasi daerah melalui letak garis lintang dan garis

bujur, 3) menunjukkan arah melalui orientasi peta, 4) menghitung jarak suatu

tempat di lapangan melalui skala peta, dan 5) menunjukkan kenampakan alam

dan budaya melalui simbol peta. Pada siklus I siswa yang terampil membaca

peta hanya 12 siswa atau 38% dengan indikator keterampilan membaca peta

yang dikuasai siswa yaitu indikator 1, 2, dan 3, sedangkan indikator yang

belum dikuasai yaitu indikator 4 dan 5. Pada siklus II terjadi peningkatan

sebesar 21%, dari sebelumnya 38% menjadi 59% pada siklus II, dengan

indikator keterampilan membaca peta yang dikuasai yaitu indikator 1, 2, 3,

dan 5, sedangkan indikator yang belum dikuasai yaitu indikator 4;

menghitung jarak suatu tempat di lapangan melalui skala peta. Pada siklus

III siswa yang terampil membaca peta mencapai 84% sehingga peningkatan

siklus kedua dengan siklus ketiga sebesar 25% dengan indikator keterampilan

membaca peta yang dikuasai sebanyak 5 indikator atau seluruh indikator

keterampilan membaca peta. Berdasarkan data tersebut ternyata telah

terpenuhi indikator keberhasilan penelitian, yaitu apabila adanya peningkatan

keterampilan membaca peta siswa minimal sebanyak 75% dari jumlah siswa

kelas XII IPS 1 MAN 1 Tanggamus telah menguasai 5 indikator keterampilan

membaca peta.
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5.2 Saran

Sehubungan dengan simpulan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa

saran sebagai berikut:

5.2.1 Kepada Guru

1) Untuk meningkatkan kompetensi siswa khususnya keterampilan membaca

peta, hendaknya guru menyusun rencana pembelajaran yang efektif, kreatif,

inovatif, dan menyenangkan. Guru dapat menggunakan model pembelajaran

problem based learning sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan

kualitas pembelajaran di kelas.

2) Hendaknya guru menguasai dengan baik materi peta dan pemetaan, karena

untuk materi tersebut membutuhkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan

yang lebih baik. Sehingga informasi yang disampaikan kepada peserta didik

dapat diterima dengan baik oleh siswa, hal ini akan berdampak pada

peningkatan keterampilan membaca peta siswa.

5.2.2 Kepada Siswa

1) Bagi siswa agar dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan teknologi

khususnya yang berkaitan dengan peta dan pemetaan sehingga siswa akan

memiliki kemampuan terampil dalam membaca peta yang nantinya

bermanfaat dikehidupan sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun orang

lain.

2) Siswa hendaknya lebih membangkitkan dan meningkatkan motivasi dan

semangat belajar yang berasal dari dalam diri sendiri, misalnya memiliki tujuan

masuk Perguruan Tinggi Negeri favorit atau memilik cita-cita tinggi untuk

menjadi sukses dimasa depan.
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5.2.3 Kepada Sekolah

1) Bagi sekolah model pembelajaran problem based learning dapat memberikan

suatu solusi untuk meningkatkan kemampuan keterampilan membaca peta

siswa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kebermaknaan belajar

siswa di sekolahan tersebut.

2) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan para guru khususnya sarana dan

prasarana pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerja yang

harmonis dan kekeluargaan.

3) Menggerakkan dan mengoptimalkan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) khususnya di tingkat kabupaten/kota, sehingga guru bidang studi

dapat bertukar pikiran dan pengetahuan serta dapat mengembangkan

keilmuannya.

4) Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas serta

kemampuan guru dalam pembelajaran.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian kembali dengan mengadakan perubahan baik dari

segi tempat atau lokasi yang baru dan juga variabel yang baru sehingga dapat

menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi para guru.

5.3.2 Implikasi Teoritis

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan

dan mengembangkan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi

sekolah dan peserta didik. Peningkatan dan pembinaan kemampuan serta kualitas
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pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta

mengoptimalkan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

5.3.3 Implikasi Kebijakan

Pesan yang harus dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan

keterampilan membaca peta siswa hendaknya dilakukan oleh guru untuk

memberi rekomendasi kepada pihak sekolah agar dapat melengkapi sarana dan

prasarana pembelajaran khususnya buku-buku pelajaran terutama buku pelajaran

geografi, peta, globe, peralatan komputer dan LCD proyektor. Sehingga kegiatan

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat menarik minat belajar

siswa.

5.3.4 Implikasi Praktis

Untuk meningkatkan kemampuan keterampilan membaca peta siswa perlu

dilakukan pada siswa di kelas lainnya dengan menggunakan model

pembelajaran problem based learning. Semakin sering digunakan model

pembelajaran problem based learning ini maka proses pembelajaran di kelas

akan semakin berkualiatas dan bermakna.
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