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ABSTRACT 

TEACHERS PROBLEM LEARNING INTEGRATED SOSIAL SCIENCE 

IN JUNIOR HIGH SCHOOL LABUHAN  RATU DISTRICT  

BANDAR LAMPUNG CITY LESSON YEAR 2016/2017 

 

By 

Fahmi Astathi 

The purpose of this research is to know information about the problem that 

learning on the Integrated social science to map's matrial. This research method is 

qualitative methods descriptive form of a case study. Totalied population in this 

study are 11 teachers and sampling purposive amounted to 2 teachers. Data are 

collected by using the interview, observation, and documentation. The data were 

analyzed using descriptive analysis. 

 

The results of this research showed  problem found in this research both derived 

from geographic background and non-geographical education that is the teacher is 

less mastering the map material because the teacher's educational background is 

not derived from the education background of map's matrial, the delivery of 

material does not refer to the RPP and syllabus, teacher mindset to the material 

affect the material delivered, the teacher is less mastering the method of learning, 

the teacher is less use of instructional media, teachers are less precise in choosing 

evaluation techniques, teachers are not aware of the problem that arise within the 

learning process and after  learning in the class. 
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ABSTRAK 

KENDALA GURU DALAM PEMBELAJARAN IPS TERPADU  

DI SMP  KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Oleh 

Fahmi Astathi 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang kendala yang 

ditemukan dalam pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta. Metode penelitian 

ini adalah metode kualitatif deskriptif bentuk studi kasus. Populasi pada penelitian 

ini berjumlah 11 guru dan pengambilan sampel bentuk purposif dengan berjumlah 

2 guru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskripsi. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini 

baik yang berasal dari pendidikan geografi maupun non geografi yaitu guru 

kurang menguasai materi peta, penyampaian materi tidak merujuk pada RPP dan 

silabus, pola pikir guru terhadap materi mempengaruhi materi yang disampaikan, 

guru kurang menguasai metode pembelajaran, guru kurang memanfaatkan media 

pembelajaran, guru kurang tepat dalam memilih teknik evaluasi, guru tidak 

menyadari kendala yang muncul didalam diri saat proses pembelajaran 

berlangsung maupun setelah berlangsungnya pembelajaran di kelas. 

 

Kata Kunci: kendala, pembelajaran IPS Terpadu, materi peta. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

IPS Terpadu merupakan mata pelajaran yang hanya terdapat pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu 

sosial. Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Dasar (KD) meliputi cabang-cabang 

ilmu dalam rumpun sosial yaitu geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi. Guru 

dituntut untuk dapat menguasai semua ilmu yang bergabung dalam IPS Terpadu dan 

tidak memandang latar belakang pendidikan guru atau kompetensi guru. 

 

Kendala di dalam dunia pendidikan sangatlah wajar apabila ditemukan, termasuk 

kendala di dalam kelas saat proses pembelajaran. Hasil wawancara yang sudah 

dilakukan kebeberapa guru IPS bahwasanya sebagian besar guru-guru tersebut 

mengalami kendala dalam proses pembelajaran khususnya pada materi peta yang 

termasuk materi geografi dan materi patriotisme pada mata pelajaran sejarah. 

   
Hasil wawancara pada penelitian pendahuluan dijadikan rujukan sebagai penentuan 

penelitian terhadap materi peta, hal tersebut mengingat kompetensi keilmuan pada 

pada penelitian ini adalah geografi. Materi peta pada pembelajaran IPS Terpadu yang 

terdapat pada kelas VII semester II (dua) dan kelas IX semester II (dua). Pada kelas 

VII materi peta masuk kedalam standar Kompetensi (SK) mengenai pemahaman usaha 

manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. Kompetensi dasar pada 

materi peta mencakup kelas VII yaitu menggunakan peta, atlas dan globe untuk 
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mendapatkan informasi keruangan, dan membuat sketsa dan peta wilayah yang 

menggambarkan objek geografi. Pada kelas IX materi peta masuk kedalam standar 

kompetansi memahami hubungan manusia dengan bumi, kompetensi dasarnya 

mencakup menginterpretasi peta dengan pola-pola bentuk muka bumi. 

 
 
Pemaparan di atas menyatakan bahwa materi peta lebih banyak berada di kelas VII,  

sehingga penelitian ini lebih berfokus pada guru-guru yang mengajar IPS Terpadu 

kelas VII. Materi IPS Terpadu pada materi peta mengacu pada silabus IPS Terpadu 

kelas VII dengan materi  pelajaran yang yang mencakup  pengertian peta, atlas dan 

globe, jenis peta dan bentuk peta, penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang dan garis 

bujur untuk mencari informasi geografis pada peta, skala peta, mempebesar dan 

memperkecil peta, sketsa wilayah dan objek geografi, dan simbol-simbol geografi pada 

peta. 

 

Materi peta merupakan materi IPS Terpadu yang terdapat di SMP yang hanya 

menggunakan kurikulum KTSP dan materi peta berada di kelas VII semester genap 

dan IX semester genap. Hasil pengumpulan data pada kurikulum pendidikan tahun 

2016 di Kota Bandar Lampung bahwasanya Kecamatan Labuhan Ratu merupakan 

Kecamatan yang memiliki 6 SMP baik negeri maupun swasta dan seluruh SMP 

tersebut menggunakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di bandingkan 

Kecamatan-kecamatan lain di Kota Bandar Lampung yang terdapat SMP yang 

menerapkan kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

terdapat pada satu Kecamatan, sehingga penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Labuhan Ratu karena Kecamatan tersebut seluruh SMP yang terdapat di Kecamatan 

Labuhan Ratu menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) baik 

sekolah negeri maupun swasta.  
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Tabel 1. Daftar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Labuhan Ratu 

No NISN Sekolah Kurikulum Status 

1.  10807220 SMP Al Azhar 1 Bandar Lampung KTSP Swasta 

2. 69830708 SMP IT Permata Bunda KTSP Swasta 

3.  10807256 SMP Muh. 3 Bandar Lampung KTSP Swasta 

4.  69947561 SMP N 34 Bandar Lampung KTSP Negeri 

5.  10807193 SMP N 8 Bandar Lampung KTSP Negeri 

6.  10807174 SMP Sriwijaya KTSP Swasta 

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 

 

Tabel di atas bersumber dari data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun 2016 bahwasanya Kecamatan Labuhan Ratu memiliki 6 SMP baik negeri 

maupun swasta, setiap SMP menerapkan kurikulum KTSP sehingga penelitian 

mengenai kendala guru dalam pembelajaran IPS Terpadu dapat dilaksanakan di 

Kecamatan Labuhan Ratu. Materi peta terdapat pada materi IPS Terpadu dimana 

materi tersebut hanya tersedia di SMP yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

 
Pengumpulan data yang sudah dilaksanakan pada penelitian pendahuluan di SMP yang 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Kecamatan Labuhan 

Ratu dengan menggunakan teknik wawancara pada tanggal 28 September 2016  

kepada Septi Mustika, S. Pd.  guru IPS Terpadu yang mengajar kelas IX di SMP Al-

Azar 1 Bandar Lampung menyatakan bahwa materi peta merupakan materi yang 

cukup sulit khususnya  terletak pada materi skala seperti menghitung skala di peta dan 

skala di lapangan, dan lebih memutuskan untuk menyampaikan informasi yang hanya 

terdapat pada buku saja, itupun hanya buku paket yang disediakan oleh pihak sekolah. 

Kerap kali belajar sehari atau semalam sebelum mengajar keesokan harinya, hal 

tersebut untuk mengingat apa yang akan disampaikan keesokan harinya, apabila  masih 

kurang memahami, maka pemberian materi secara sekilas lalu melewatkan karena 

kurang memahami materi menjadi alternatif dalam menutupi kekurang fahaman 

terhadap materi.  

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10807220
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=69830708
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10807256
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=69947561
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10807193
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10807174
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Terbatasnya penguasaan pada materi akan berdampak pada jenis evaluasi yang 

dilakukan, dan berakhir pada penugasan yang sudah tersedia dibuku paket atau 

merangkum materi pada buku paket menjadi salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan. Kurangnya penguasaan pada materi peta terletak pada latar belakang 

pendidikan Septi Mustika, S. Pd.,  yaitu Pendidikan Ekonomi sehingga materi yang 

harus dikuasai tidak selaras dengan latar belakang pendidikan.  

 

Mila Haswati, S. Pd., merupakan guru IPS Terpadu kelas IX di SMP Muhammadyah 3 

Bandar Lampung yang memiliki latar belakang pendidikan geografi berpendapat 

bahwa, guru yang mengajar IPS Terpadu khususnya materi peta bertahun-tahun dapat 

dikatakan menguasai materi khususnya materi peta, hal tersebut dapat dilihat dari latar 

belakang pendidikan yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Latar belakang 

pendidikan yang selaras tidak menjamin seorang guru tidak memiliki kendala dalam 

penyampaian materi atau penggunaan metode pembelajaran, tidak semua guru 

menguasai, sehingga materi yang akan disampaikan mampu diserap secara utuh oleh 

siswa, meskipun secara meteri seseorang mampu dikatakan menguasai. Menurutnya 

guru merupakan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian, menguasai materi tidak 

lah cukup, apabila tidak mampu diimbangi oleh cara penyampaian yang menarik. 

Akibat kurangnya penguasaan pada metode pembelajaran seperti metode yang kurang 

efektif dan kurang maksimal dalam penggunaanya sehingga berdampak pada materi 

yang disampaikan hanya sebatas disampaikan saja, tetapi tidak mampu diterima, dan 

berakibat pada kesia-siaan dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. 

 
Kesulitan bukan hanya terletak pada pemahaman materi dan penggunaan metode 

pembelajaran saja, tetapi pada pengadaan dan penggunaan media pada proses 

pembelajaran materi peta berlangsung. Bukan hanya itu, M. Syahrudin GS, S.Pd.,  

guru IPS Terpadu yang mengajar kelas VII, VIII dan IX di SMP IT Permata Bunda 
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yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi menyatakan bahwa, ketersediaan 

fasilitas belajar di sekolah mampu mempengaruhi kesuksesan belajar di kelas, fasilitas 

di sekolah juga mampu mempengaruhi motivasi belajar guru. Tidak tersedianya 

fasilitas akan membuat guru tidak termotivasi untuk memperdalam atau mencari tahu 

sesuatu yang dianggap kurang dikuasai baik secara materi, penggunaan metode secara 

tepat atau cara mengoprasikan media pembelajaran melalui media bacaan berupa buku 

atau media internet, adapun guru hanya mencari informasi mengenai materi hanya 

melalui buku panduan atau buku paket di sekolah tanpa mencari sumber buku lain. 

 
Fasilitas belajar di sekolah mempengaruhi media pembelajaran di kelas, sehingga 

penggunaan media pembelajaran di kelas bergantung dengan ketersediaan fasilitas di 

sekolah atau kreatifitas setiap guru. Elsri Puryanti, S. Pd., merupakan salah satu guru 

IPS Terpadu yang mengajar kelas VII di SMP N 34 Bandar Lampung yang memiliki 

latar belakang pendidikan sejarah menyatakan bahwa kerapkali menemukan kendala 

dalam mempersiapkan media pembelajaran salah satunya peta dan menentukan 

evaluasi pembelajaran. Tidak tersedianya  peta di sekolah tempat responden mengajar 

karena sekolah tempat responden mengajar merupakan sekolah yang baru diresmikan 

sehingga keberadaan media pembelajaran sangatlah minim dan mempengaruhi media 

yang diterapkan pada proses pembelajaran berlangsung dan berakibat pada media yang 

digunakan hanya buku paket yang disediakan disekolah saja. Materi peta merupakan 

yang sangat erat kaitanya dengan media pendukung yang berupa peta, atlas, dan globe, 

akan tetapi tidak tersedianya media pembelajaran mempengaruhi proses pembelajaran 

yang erat kaitanya dengan praktik itu sendiri seperti materi menggunakan daftar isi, 

daftar indek, memperbesar dan memperkecil peta dengan menggunakan garis 

koordinat serta materi sketsa objek dan wilayah geografi pada peta yang sangat 

membutuhkan media peta, atlas dan globe. Ketidak tersedianya media tersebut 

mengakibatkan materi pembalajaran dilewatkan atau hanya disampaikan secara 
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sepintas saja dan berakibat pada evaluasi pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi, hal tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai 

jenis evaluasi berdasarkan jenis materi. 

 
Pemaparan dari beberapa responden yang berasal dari pendidikan geografi mamupun 

non geografi  secara acak pada saat penelitian pendahuluan bahwasanya menguasai 

materi saja tidaklah cukup, kesesuaian metode pembelajaran yang diterapkan serta 

media yang digunakan mampu menimbulkan kendala dalam proses pembelajaran, 

kesesuaian teknik evaluasi akan mampengaruhi informasi guru terhadap siswa, 

pemahaman serta hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kendala-kendala 

yang ditemukan berdasarkan wawancara pada penelitian pendahuluan mengenai 

kurangnya penguasaan pada materi peta, kurangnya maksimalisasi dalam penerapan 

metode pembelajaran, ketersediaan dan pengoprasian media pembelajaran  yang 

kurang serta penerapan jenis evaluasi yang tidak sesuai dengan jenis materi 

pembelajaran, hal tersebut bahwa para guru tidak mampu mengatasi berbagai 

masalah atau kendala yang ditemukan pada saat proses pembelajaran. Kendala yang 

ditemukan tidak terlalu dianggap sebagai kendala bahkan kendala yang ditemukan 

tidak disadari oleh guru tersebut, sehingga kendala yang ditemukan terus didiamkan 

tanpa ada usaha untuk mengatasi kendala tersebut dan berakibat munculnya kendala-

kendala lain dalam proses pembelajaran, khususnya kendala dalam proses 

pembelajaran IPS Terpadu khususnya pada materi peta. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian kendala guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan geografi maupun non geografi dalam pembelajaran IPS Terpadu di SMP 

Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2016/2017 bahwa guru kurang menguasai dalam 

penguasaan materi dan penyampaian materi, penggunaan metode, media  serta jenis 
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evaluasi yang diterapkan pada proses pembelajaran pada materi peta yang mencakup 

materi pengertian peta, atlas dan globe, jenis dan bentuk peta, penggunaan indeks, 

daftar isi, garis lintang dan garis bujur, skala peta, memperbesar dan memperkecil peta, 

sketsa dan simbol-simbol geografi pada peta. 

 

1.3. Fokus masalah 

Fokus masalah pada penelitian kendala guru yang memiliki latar  belakang pendidikan 

geografi maupun non geografi dalam pembelajaran IPS Terpadu di SMP Kecamatan 

Labuhan Ratu adalah kendala-kendala yang ditemukan baik dalam keadaan sadar atau 

kendala yang muncul tanpa disadari guru IPS Terpadu saat proses pembelajaran di 

kelas pada materi peta. Materi tersebut mencakup materi pengertian peta, atlas  dan 

globe, materi jenis dan bentuk peta, penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang dan 

garis bujur untuk mendapatkan informasi geografis, materi skala peta, materi 

memperbesar dan memperkecil peta, materi sketsa wilayah dan objek geografi, serta 

materi simbol-simbol geografi pada peta. Komponen mengajar guru IPS Terpadu yang 

berupa penyampaian materi, penerapan metode dan penggunaan media pembelajaran, 

serta jenis penilaian atau evaluasi yang digunakan disetiap materi peta peta kelas VII 

semester dua. 

 

1.4. Rumusan  Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian kendala guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan geografi maupun non geografi dalam pembelajaran IPS Terpadu di SMP 

Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2016/2017  sebagai berikut: 

1. Kendala apa saja yang ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

geografi maupun non geografi dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta yang terletak pada latar belakang pendidikan guru? 
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2. Kendala apa saja yang ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

geografi maupun non geografi dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta yang terletak pada materi pembelajaran? 

3. Kendala apa saja yang ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

geografi maupun non geografi dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta yang terletak pada metode pembelajaran? 

4. Kendala apa saja yang ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

geografi maupun non geografi dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta yang terletak pada media pembelajaran? 

5. Kendala apa saja yang ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

geografi maupun non geografi dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta yang terletak pada evaluasi pembelajaran? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian kendala guru 

dalam pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan informasi kendala apa saja yang ditemukan guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan geografi maupun non geografi dalam proses 

pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta yang terletak pada latar belakang 

pendidikan guru. 

2. Untuk mendapatkan informasi kendala apa saja yang ditemukan guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan geografi maupun non geografi dalam proses 

pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta yang terletak pada materi 

pembelajaran. 

3. Untuk mendapatkan informasi kendala apa saja yang ditemukan guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan geografi maupun non geografi dalam proses 
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pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta yang terletak pada metode 

pembelajaran. 

4. Untuk mendapatkan informasi kendala apa saja yang ditemukan guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan geografi maupun non geografi dalam proses 

pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta yang terletak pada media 

pembelajaran. 

5. Untuk mendapatkan informasi kendala apa saja yang ditemukan guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan geografi maupun non geografi dalam proses 

pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta yang terletak pada evaluasi 

pembelajaran. 

1.6. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian kendala guru yang memiliki latar belakang pendidikan geografi 

maupun non geografi dalam pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1. Secara Teoritis 

Kegunaan penelitian secara teoritis pada kendala guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan geografi maupun non geografi dalam mengajar pada materi peta di SMP 

Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2016/2017 secara teoris adalah sebagai berikut: 

a) Dapat memberikan  masukan  dalam rangka mendukung teori yang berkaitan 

dengan kendala guru dalam pembelajaran materi IPS Terpadu pada materi peta. 

b) Bermanfaat dalam memperluas pengetahuan  dibidang  pendidikan  yang  terkait  

dengan  kendala guru dalam pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta. 

Wawasan pengetahuan ini juga dapat menjadi wacana pengetahuan bagi 

mahasiswa dilingkungan pendidikan, khususnya di Universitas Negeri Lampung. 
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c) Dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai obyek 

penelitian yang sama. 

1.6.2. Secara Praktis  

Kegunaan penelitian secara praktis  pada kendala guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan geografi maupun non geografi dalam pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kendala guru yang memiliki latar 

belakang pendidikan geografi maupun non geografi dalam pembelajaran IPS Terpadu 

pada materi peta serta mampu memperbaiki kemampuan guru dalam  penguasaan 

materi, penggunaan metode pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran serta 

evaluasi pembelajaran. 

b) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa  sebagai  wahana  penerapan  ilmu  

yang  diperoleh  selama kuliah  dan  memperbanyak  ilmu  pengetahuan  yang  didapat 

sehingga dapat menjadi bekal di masa depan serta penelitian ini dapat digunakan 

sebagai penelitian sejenis. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat  menambah  dan meningkatkan  wawasan,  pengetahuan yang  

berkaitan  dengan kendala  guru dalam pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta 

serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Geografi di 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. 



11 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah kendala guru mengajar pada materi peta. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru IPS Terpadu di kendala guru dalam mengajar 

pada materi peta di SMP Kecamatan Labuhan Ratu Tahun ajaran 2016/2017. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian pada penelitian ini adalah SMP Kecamatan Labuhan Ratu. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016/2017. 

5. Bidang Ilmu 

Bidang ilmu yang diteliti dalam penelitian adalah Ilmu Pendidikan dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Terpadu (Materi Peta). 

 

Driyarkara dalam Hasbullah (2009:7) menyatakan bahwa ilmu pendidikan adalah 

pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut pendidikan (mendidik dan 

didik), pemikiran ilmiah bersifat kritis, metodis dan sistematis. Ilmu pengetahuan 

sosial (sosial studies) adalah suatu kajian terpadu terhadap masalah-masalah sosial 

yang dikemas secara sosial-psikologis untuk tujuan pendidikan (Pargito, 2010:7). 

Trianto (2014:171) menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Materi Peta merupakan materi yang 

terdapat pada mata pelajaran IPS Terpadu terletak pada standar kompetensi 

memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya dengan 

kompetensi dasar adalah menggunakan peta, atlas dan globe untuk mendapatkan 

informasi keruangan dan membuat sketsa peta wilayah yang menggambarkan 

objek geografi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka pada penelitian kendala guru mengajar materi peta pada mata 

pelajaran IPS Terpadu di SMP Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut: 

2.1.1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Aunurrahman (2010:33) menyatakan bahwa belajar adalah sebuah kegiatan penting 

setiap orang, termasuk di dalamnya belajar bagimana seharusnya belajar. Dimyati dan 

Mudjiono (2006:295) menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan memperoleh 

pengetahuan, prilaku dan keterampilan dengan cara mengolah bahan pelajaran. Belajar 

menurut Nana Sudjana (1991:5)  adalah suatu perubahan yang relatif  permanen dalam 

suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. Syaiful 

Sagala  (2013:37)  menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan prilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. 

 
Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli di atas maka belajar adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

membentuk prilaku berdasarkan pengalaman dari hasil pengetahuan dan keterampilan 

yang sudah didapat. Belajar merupakan bentuk fitrah dari manusia karena belajar sudah 

dilakukan seseorang dalam kandungan hingga akhir hayat. 
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Dimyati dan Mudjiono (2006:297) menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan 

guru secara terprogram dalam desain intruksional untuk membuat siswa belajar secara 

aktif dan guru adalah sebagai subjek yang mengajar atau membelajarkan.  

Zainal Arifin Ahmad (2012:11) menyatakan bahwa pembelajaran adalah: 

“suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik yang berisi berbagai 

kegiatan yang bertujuan agar proses belajar (perubahan tingkah laku) pada diri 

peserta didik. Pembelajaran yang tidak mampu membuat peserta didik belajar, 

pada hakekatnya belum bisa disebut pembelajaran, tetapi mungkin baru 

menyampaikan materi.” 

 

Berdasarkan pengertian pembelajaran menurut para ahli di atas bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi yang terprogram dengan tujuan tujuan tertentu. 

Pembelajaran bukan hanya menyampaikan materi saja akan tetapi seorang guru 

memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan setiap tujuan dari materi yang 

disampaikan dengan berupa perubahan sikap dan pola pikir yang nyata dikehidupan 

mendatang, karena siswa sesungguhnya adalah calon masyarakat yang akan 

mengendalikan masa depan bangsa, dengan demikian melaksanakan  persiapan dalam 

proses pembelajaran dengan tujuan menciptakan pembelajaran secara efektif. 

 

Pembelajaran yang efektif merupakan sebuah jantung dalam pendidikan, sehingga 

kesiapan guru salah satunya penguasaan pada sepuluh kompetensi guru  dalam proses 

pembelajaran sangatlah berpengaruh, hal tersebut sesuai dengan pendapat  Richard 

Dunne dan Ted Wragg dalam Zainal (2012:12) yang menyatakan bahwa: 

“pembelajaran efektif adalah jantung sekolah efektif atau sekolah yang berhasil 

mencapai tujuannya. Kotak hitam (black box) pendidikan sesungguhnya ada di 

ruang kelas atau pada proses pembelajaran. Akibat kurang bermutunya proses 

pembelajaran, tidak sedikit siswa menjadi korban salah ajar (malteaching). 

Selama ini pikiran siswa tidak tersekolahkan (unschool mind) akibat dari 

pembelajaran yang kurang efektif, hal tersebut karena kurang siapnya guru dalam 

perencanaan pembelajaran.”  
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Pemaparan di atas menyatakan bahwa pembelajaran merupakan hal yang sangat 

sensitif, sehingga dalam prosesnya harus dilaksanakan dengan penuh persiapan atau 

perencanaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, bila tidak 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka akan berakibat siswa hanya fisik saja yang 

bersekolah tetapi tidak dengan pikiran. Perencanaan pembelajaran memiliki urgensi 

(arti penting) bagi peningkatan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran serta 

perencanaan sangatlah penting dan memiliki banyak fungsi.  

Selain memiliki banyak fungsi, pembelajaran juga memiliki komponen-komponen yang 

memiliki fungsi tertentu yang saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Roestijah N.K., dalam Zainal Arifin Ahmad (2012:56), menyatakan 

bahwa komponen-komponen sistem pembelajaran meliputi: 

1. Tujuan pembelajaran. 

2. Materi pembelajaran. 

3. Metode pembelajaran. 

4. Sumber belajar. 

5. Media pembelajaran. 

6. Manajemen interaksi belajar mengajar. 

7. Evalusai pembelajaran. 

8. Anak yang belajar. 

9. Guru yang mengajar. 

Komponen-komponen di atas merupakan komponen yang terdapat pada sistem 

pembelajaran. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan komponen-komponen, 

dimana masing-masing komponen memiliki fungsi tertentu yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan memiliki tujuan tertentu. 

Pembelajaran memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain 

yang tidak dapat dipisah. Setiap komponen memiliki urgensi (arti penting) tersendiri 

dalam suatu proses pembelajaran dimana setiap komponen tersebut memiliki fungsi 

yang berbeda-beda. Komponen pada penelitian ini menitik beratkan pada komponen 
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pembelajaran mulai dari materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut: 

2.1.1.1. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan salah satu perangkat penting dalam bahan ajar. 

Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, (2013:1) menyatakan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, 

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau sub 

kompetensi dengan segala kompleksitasnya.  Salah satu komponen dalam bahan ajar 

adalah materi pelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari 

kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/subtopik dan 

rinciannya, (Ruhimat, 2011:152). 

Pemaparan di atas menyatakan bahwa materi pembelajaran merupakan salah satu 

perangkat dalam bahan ajar. Pada penelitian ini materi pelajaran atau isi kurikulum 

termasuk kedalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana bidang 

studinya adalah IPS Terpadu, dan topiknya mengenai materi peta. 

2.1.1.2. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, 

dengan adanya metode pembelajaran maka materi yang ingin disampaikan mampu 

disampaikan dengan menggunakan metode pembelajaran. Setiap guru pasti memiliki 

metode pembelajaran yang sangat bervariatif, tidak ada guru yang tidak mengguanakan 

metode pembelajaran. Nana Sudjana (2005:76) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 
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dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. M. Sobri Sutikno (2009:88) 

menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya 

untuk mencapai tujuan. 

 
Pemaparan para ahli di atas menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah segala 

sesuatu atau cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi demi mencapai 

suatu tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Mengajar bukanlah dimana lebih 

penting seorang guru menyampaikan informasi ke siswa tetapi bagaimana membuat 

siswa mampu memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuannya. 

 
Metode pembelajaran menekankan pada proses belajar siswa dengan harapan siswa 

lebih aktif dalam menerima materi. Setiap metode pembelajaran memiliki 

keunggulannya dan kelemahan antara metode satu dengan metode yang lain. Ada 

metode yang  ampuh pada suatu materi tertentu tetapi tidak ampuh bila diterapkan pada 

materi lain. Kerap kali dalam proses pembelajaran menggunakan atau menggabungkan 

beberapa metode pembelajaran atau menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 

Untuk menerapkan suatu metode pembelajaran pada pembelajaran tertentu haruslah 

dipikirkan atau dipilih secara sesuai sehingga mampu memperoleh metode 

pembelajaran yang tepat. Ketepatan menggunakan metode pembelajaran bergantung 

pada kesesuaiannya terhadap beberapa faktor. Sumiati dan Asra (2008:92) 

mengungkapkan bahwa  terdapat delapan faktor yang mempengaruhi kesesuaian 

metode pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Kesesuaian metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. 

2. Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran 

3. Kesesuaian metode pembelajaran dengan kemampuan guru 

4. Kesesuaian metode pembelajaran dengan kondisi siswa. 

5. Kesesuaian metode pembelajaran dengan sumber dan fasilitas tersedia. 

6. Kesesuaian metode pembelajaran dengan situasi kondisi belajar mengajar. 

7. Kesesuaian metode pembelajaran dengan waktu yang tarsedia. 
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8. Kesesuaian metode pembelajaran dengan tempat belajar. 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa pemilihan metode pembelajaran sangat berpengaruh 

terhadap kinerja metode yang digunakan. Pemilihan metode haruslah memperhatikan 

faktor-faktor kesesuaiannya. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat akan 

membawa dampak yang positif bagi pembelajaran di kelas khususnya bagi siswa, baik 

dapat menarik perhatian siswa, keaktifan siswa, motivasi, minat belajar siswa yang 

akan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa sehingga seorang guru harus mampu 

memilih jenis metode yang akan digunakan atau guru dapat menggabungkan beberapa 

metode dalam sauatu pembelajaran tertentu, dengan harapan membuat proses belajar di 

kelas lebih efektif.  

 
Memilih dan menerapkan suatu metode pembelajaran yang tepat berdasarkan situasi 

yang ada haruslah memahami atau meneliti keadaan atau kondisi kelas pada 

pengalaman sebelumnya sehingga pemilihan metode dapat dilakukan dengan tepat dan 

guru mampu memahami tata cara penerapan metode tersebut. Menurut Sumiati dan 

Asra (2008:98) terdapat beberapa jenis metode pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Metode ceramah. 

b. Metode simulasi. 

c. Metode demostrasi dan eksperimen. 

d. Metode inkuiry dan discovery. 

e. Metode latihan dan praktek. 

 

Jenis metode pembelajaran di atas sangatlah bervariatif. Masing-masing jenis metode 

pembelajaran memiliki kekurang dan kelebihan, tidak semua jenis metode dapat 

diterapkan dalam semua mater, dengan demikian  dalam pemilihan penggunaan metode 

pembelajaran haruslah memahami kekurangan dan kelebihan matode yang akan 

digunakan. Pelaksanaan pembelajaran tidak terdapat metode yang mampu dianggap 

sempurna dalam setiap situasi, ada metode yang dianggap tepat pada situasi tertentu 

dan tidak tepat pada situasi yang lain. Guru diharapkan mampu peka terhadap 
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lingkungan serta kreatif dalam memilih dan menggabungkan metode, sehingga mampu 

melahirkan metode yang tepat pada situasi tertentu. Menggabungkan atau membuat 

metode lebih bervariasi tidaklah mudah, tetapi hal tersebut mampu membuat situasi 

pada proses bembelajaran berlangsung lebih efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan. 

Metode bervariasi akan membuat siswa untuk tidak jenuh dan bosan, serta mampu 

melahirkan kepercayaan diri siswa yang dilihat pada keaktifannya di kelas, dan dapat 

dibuktikan dengan meningkatnya motivasi dan prestasi belajar di kelas. 

 

2.1.1.3. Media Pembelajaran 

Media sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyaluran informasi yang diberikan 

oleh guru ke siswa dalam proses pembelajaran. Media merupakan kata jamak dari 

“medium”, yang berarti perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai 

kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet 

atau panas dalam bidang teknik.  

Zainal Aqib (2013:50) menyatakan bahwa media adalah perantara atau sebuah 

pengantar, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar 

(siswa). Rossi dan Breidle dalam Wina Sanjaya (2011:163) mengemukakan bahwa 

media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat  dipakai untuk mencapai 

tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Gagne 

dan Briggs dalam Ashar Arsyad (2000:4) menyatakan bahwa media adalah alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari, 

buku, tape-recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), 

foto, gambar, garfik, televisi dan komputer. 
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Pengertian media pada penelitian mengenai kendala guru dalam mengajar pada materi 

peta mata pelajaran IPS Terpadu adalah sebuah komponen belajar yang mempermudah 

proses pembelajaran, menarik perhatian serta mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan 

mampu memahami materi lebih mudah dan lebih cepat melalui media. Metode dan 

Media pembelajaran merupakan suatu kesatuan pembelajaran yang mampu 

mempermudah proses pembelajaran di kelas. Media mempengaruhi atmosfer di ruang 

kelas, dan setiap media yang didesain serta dipilih memiliki fungsi yang berbeda-beda 

tetapi tujuannya tetap sama yaitu mampu meningkatkan prestasi belajar di kelas. 

Fungsi media pembelajaran menurut Sumiati dan Asra (2008:162) bahwa: 

1. Menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak (tidak nyata) 

menjadi kongkrit (nyata). 

2. Memberi pengalaman yang nyata dan langsung karena siswa dapat 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajar. 

3. Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. 

4. Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar 

terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. 

5. Menarik perhatian siswa. 

6. Membantu siswa belajar secara individual, kelompok atau klasikal 

(memusatkan perhatian siswa pada suatu materi pembelajaran yang 

disampaikan melalui media pembelajaran). 

7. Mempermudah dan mempercepat guru menyajikan meteri pembelajaran 

dalam proses pembelajaran, sehingga mempermudah siswa untuk mengerti 

dan memahami. 

8. Mengatasi keterbatasan ruang. 

9. Mengatasi keterbatasan waktu. 

10. Mengatasi keterbatasan indra. 

 

Pemaparan mengenai fungsi media pembelajaran di atas bahwasanya media 

pembelajaran memiliki fungsi yang bervariatif mulai dari menjelaskan materi 

pembelajaran atau objek yang tidak nyata menjadi nyata, memberi pengalaman yang 

nyata, mampu mempelajarai materi pembelajaran secara berulang-ulang, 

memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu 

materi pembelajaran atau objek, menarik perhatian siswa, membantu siswa belajar 

secara individual, kelompok atau klasikal (memusatkan perhatian siswa pada suatu 
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materi pembelajaran yang disampaikan melalui media pembelajaran), mempermudah 

dan mempercepat guru menyajikan meteri pembelajaran dalam proses pembelajaran, 

sehingga mempermudah siswa untuk mengerti dan memahami, mengatasi keterbatasan 

ruang, mengatasi keterbatasan waktu hingga mengatasi keterbatasan indra. Betapa 

pentingnya media pembelajaran dalam proses pembelajaran, sehingga para pendidik 

harus lebih menyadari pentingnya media, meskipun tidak semua media yang 

dibutuhkan terdapat disebuah sekolah, akan tetapi kreatifitas guru dalam pengadaan 

media sangat mempengaruhi proses pembelajaran, guru bukan hanya mampu 

memanfaatkan yang sudah ada, tetapi seorang guru haruslah mampu mengadakan yang 

belum ada secara sederhana, sehingga motivasi mengajarkan materi dengan 

menggunakan alat peraga menjadikan sebuah kebiasaan. 

 

Media pembelajaran sangat beraneka ragam dan hampir semua media membawa 

dampak positif  bagi proses pembelajaran di kelas. Media akan bermanfaat bila 

disesuaikan dengan materi. Pemilihan media yang tepat dapat setiap meteri yang 

disampaikan akan sangat mempengaruhi efektivitas  setiap fungsi media sehingga guru 

dituntut untuk selektif memilih media berdasarkan dengan materi, situasi dan kondisi 

ruang kelas. 

 

Media pembelajaran pada mata pelajaran IPS Terpadu khususnya materi peta terdapat 

beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu peta, atlas, globe, gambar-

gambar yang berkaitan dan buku paket. Media pembelajaran yang beranekaragam dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga para guru dituntut untuk selektif memilih media 

yang akan digunakan sesuai dengan meteri serta kondisi dan situasi di dalam ruangan 

dan jumlah siswa, adapun terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih media pembelajaran menurut Sumiati dan Asra (2008:165) adalah sebagai 

berikut: 
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1. Jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan. 

2. Kegunaan dari berbagai jenis media pembelajaran itu sendiri. 

3. Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media pembelajaran. 

4. Fleksibilitas (lentur), tahan lama dan kenyamanan media pembelajaran. 

5. Keefektifan suatu media pembelajaran dibandingkan dengan jenis media lain 

untuk digunakan dalam pembelajaran suatu materi pembelajaran tertentu. 

 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran haruslah 

diperhatikan sesuai dengan pemaparan di atas,  mulai dari tujuan media yang akan 

digunakan, keguaannya, kemapuan guru untuk mengoprasikannya, ketahanan dan 

kenyamana, serta mampu membandingkan media satu dengan media yang lain untuk 

menentukan media yang paling efektif. Semakin jelaslah dalam pemilihan media 

pembelajaran harus benar-benar memperhatikan berbagai hal untuk mendapatkan 

media pembelajaran yang sesuai. Melalui media siswa lebih mudah paham, serta 

pemberian tugas akan lebih mudah dimengerti. Pemilihan media yang dilakukan oleh 

guru tidak boleh asal dengan kata lain penggunaan media yang sembarangan akan 

membawa dampak buruk atau tidak optimalnya manfaat media yang digunakan 

sehingga para guru harus selektif atau berhati-hati dalam pemilihan media 

pembelajaran. 

 

Penggunaan media pada materi peta merupakan salah satu cara efektif yang dapat 

dilakukan serta penggunaan media gambar untuk mengetahui macam-macam bentuk 

peta, meskipun sudah menentukan media yang akan digunakan tetap saja dalam 

prosesnya harus merujuk pada langkah-langkah pemanfaatan media agar dalam proses 

pembelajaran berlangsung, penggunaan media dapat dioptimalkan dan materi dapat 

tersalurkan secara utuh. 
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2.1.1.4. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi adalah salah satu komponen sistem pembelajaran dalam pendidikan. W.S 

Winkel (2004:531) menyatakan bahwa: 

“Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau 

bernilai. Evaluasi terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan terhadap 

Proses Mengajar Belajar  mengandung penilaian terhadap hasil belajar atau 

proses belajar itu, sampai beberapa jauh keduanya dapat dinilai baik. Sebenarnya 

yang dinilai hanyalah Proses Mengajar Belajar , tetapi penilaian atau evaluasi itu 

diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti Proses Mengajar Belajar  dan melalui peninjauan terhadap perangkat 

komponen yang sama-sama membentuk Proses Mengajar Belajar .” 

Pemaparan di atas menyatakan bahwasanya evaluasi merupakan suatu penilaian 

terhadap sesuatu untuk melakukan perbandingan sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk 

meninjau apakah hasil dalam proses pembelajaran dapat dikatakan baik. Evaluasi 

pembelajaran bukan hanya untuk menilai  hasil pembelajaran saja akan tetapi evaluasi 

pembelajaran memiliki fungsi yang lain selain menilai hasil pembelajaran.  

Sudiyono (2001:12) menyatakan bahwa sedikitnya evaluasi memiliki lima macam 

fungsi diantaranya: 

“evaluasi sedikitnya memiliki lima macam fungsi yaitu 1) untuk memberikan 

landasan untuk menilai hasil usaha (prsetasi) yang telah dicapai oleh peserta 

didiknya, 2) memberikan informasi yang sangat berguna, guna mengetahui posis 

masing-masing peserta didik ditengah-tengah kelompoknya, 3) memberikan 

bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta 

didik, 4) memberikan pedoman untuk mencari dan menentukan jalan keluar bagi 

peserta didik yang memang memerlukannya, 5) memberikan petunjuk tentang 

sudah sejauh manakah program pembelajaran yang telah ditentukan dapat 

dicapai.” 

 

Hasil pemaparan di atas mempertegas bahwa evaluasi memiliki fungsi yang beragam, 

bukan hanya mengetahui hasil belajar seorang peserta didik saja akan tetapi mengetahui 

posisi pesesrta didik dalam proses pembelajaran sehingga mampu dijadikan sebagai 
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pedoman dalam menentukan status peserta didik. Seorang guru dituntut untuk selektif 

dalam memilih jenis evaluasi yang berupa jenis item atau tugas guna mendapatkan 

informasi-informasi yang diharapkan. Bentuk tes yang dipilih memiliki kelemahan dan 

kelebihan satu sama lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan pemaparan Kusaeri 

(2012:66) bahwa: 

“ada tujuan atau kompetensi yang lebih tepar diukur atau dinyatakan dengan 

menggunakan tes tertulis bentuk pilihan ganda dan ada pula tujuan kompetensi 

yang lebih tepar diukur dengen tes tertulis bentuk uraian. Bentuk piliha ganda 

maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Tidak menutup 

kemungkinan pula, ada tujuan atau kompetensi yang tidak bisa diukur dengan tes 

tertulis, tetapi perlu digunakan alat ukur non tes.” 

 

Pemaparan di atas mengenai jenis  tes yang dapat digunakan yaitu bentuk tes dan non 

tes. Tidak semua materi dapat digunakan jenis penugasan untuk mendapatkan informasi 

yang ingin dikumpulkan. Pada penelitian kendala guru dalam mengajar pada materi 

peta bahwasanya materi yang disampaikan berdasarkan silabus dengan melihat 

penilaian berdasarkan teknik dan bentuk instrumennya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Penilaian Penilaian Berdasarkan Teknik dan Bentuk Instrumen Pada   

Materi Peta 

No Materi Penilaian 

Teknik Bentuk Instrumen 

1 Pengertian peta, atlas dan globe Tes tertulis Tes Uraian 

2 Jenis peta dan bentuk peta Tes tertulis Tes Uraian 

3 Penggunaan indeks, daftar isi, garis 

lintang dan garis bujur untuk 

mencari informasi geografi pada 

peta 

Tes untuk kerja Tes indentifikasi 

4 Skala peta Tes tertulis Tes Uraian 

5 Memperbesar dan memperkecil 

peta 

Tes untuk kerja Petik uji kerja 

produk 

6 Sketsa wilayah dan objek geografi Tes untuk kerja Petik uji kerja 

produk 

7 Simbol-simbol geografi pada peta Tes untuk kerja Tes indentifikasi 

Sumber:Silabus IPS Terpadu kelas VII semester II. 
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Hasil data dari tabel di atas menunjukan bahwa pada materi peta penilaian yang 

digunakan pada materi peta berupa tes tertulis dan tes untuk kerja. Tes tertulis masuk 

kedalam kategori verbal test dan tes untuk kerja masuk kedalam kategori nonverbal 

test. Sudiono (2001:74) membedakan bentuk tes dengan dua golongan yaitu: 

1. Verbal Test, yakni suatu tes yang menghendaki respon (jawaban) yang 

tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, baik secara lisan 

maupun tulisan. 

2. Nonverbal Test, yakni tes yang menghendaki respon (jawaban) dari testee 

bukan ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau  

tingkah laku, jadi respon yang dikehendaki muncul dari testee adalah berupa 

perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. 

 

Materi pengertian peta atlas dan globe, penilaian menggunakan teknik tes tertulis 

dengan bentuk instrumen yang berupa tes uraian, salah satu contoh tes uraian 

berdasarkan silabus yaitu menjelaskan perbedaan peta dan atlas. Meteri jenis dan 

bentuk peta menggunakan menggunakan teknik tes tertulis dengan bentuk instrumen 

yang berupa tes uraian, salah satu contoh tes uraian berdasarkan silabus adalah 

menjelaskan perbedaan peta umum dan peta khusus.  

 
Materi penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang dan garis bujur untuk mendapatkan 

informasi geografi pada peta menggunakan teknik tes untuk kerja dengan bentuk 

instrumen yang berupa tes identifikasi, salah satu contoh yang berupa tes identifikasi 

berdasarkan silabus seperti pencarian kota Ampenan pada atlas dengan menggunakan 

indeks. Pada materi skala peta menggunakan teknik tes tertulis dengan bentuk 

instrumen yang berupa tes uraian, salah satu contoh tes uraian berdasarkan silabus yaitu 

mencari jarak sebenarnya dengan keterangan skala dan jarak pada peta.  

  
Materi memperbesar dan memperkecil peta menggunakan teknik tes untuk kerja 

dengan bentuk instrumen yang berupa petik uji kerja produk, salah satu contoh tes yang 

berupa petik uji kerja produk yaitu dengan memilih salah satu pulau di Indonesia dalam  
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atlas, kemudian diperbesar dua kali. Pada materi sketsa wilayah dan objek geografi 

menggunakan teknik tes untuk kerja dengan bentuk instrumen yang berupa petik uji 

kerja produk, salah satu contoh tes yang berupa petik uji kerja produk yaitu membuat 

sketsa  tempat tinggal. 

 
Materi simbol-simbol geografi pada peta menggunakan teknik tes untuk kerja dengan 

bentuk instrumen yang berupa tes identifikasi, salah satu contoh tes identifikasi 

berdasarkan silabus adalah menetukan simbol-simbol objek yang ada di lingkungan  

tempat tinggal dan menepatkan pada sketsa yang telah dibuat. Berdasarkan uraian di 

atas bahwasanya pemilihan jenis penugasan itu penting, dan harus mempertimbangkan 

materi yang telah disampaikan, hal tersebut untuk mendapatkan informasi atau fungsi 

evaluasi secara utuh. 

2.1.2. Pengertian Guru dan Perananannya 

Guru merupakan suatu profesi yang mulia, bayak orang yang menganggap bahwa guru 

merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Imran (2010:23) menyatakan bahwa guru adalah 

jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

menengah. Suparlan (2008:12) berpendapat bahwa guru dapat diartikan sebagai orang 

yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua 

aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya 

Pemaparan mengenai pengertian guru oleh para ahli di atas, bahwasanya pengerian 

guru pada penelitian ini bahwa guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat 

keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang 

memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 
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menengah dan atas, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua 

aspek. 

Mulyasa (2007:37) mengidentifikasikan sedikitnya sembilan belas peran guru dalam 

pembelajaran. Kesembilan belas peran guru dalam pembelajaran yaitu: 

“sedikitnya sembilan belas peran guru dalam pembelajaran yaitu guru sebagai 1) 

pendidik, 2) pengajar, 3) pembimbing, 4) pelatih, 5) penasehat, 6) pembaharu 

(innovator), 7) model dan teladan, 8) pribadi, 9) peneliti, 10) pendorong 

kreativitas, 11) pembangkit pandangan, 12) pekerja rutin, 13) pemindah kemah, 

14) pembawa cerita, 15) aktor, 16) emansivator,17) evaluator,  18) pengawet, dan 

19) sebagai kulminator.” 

 

Pemaparan Mulyasa (2007:37) di atas bahwa seorang guru bukan hanya bertugas 

sebagai mediator atau hanya menyampaikan materi saja, akan tetapi seorang guru 

memiliki paling sedikit sembilan belas peranan. Peranan guru sangatlah penting dan 

saling berkaitan satu sama lain dibidang pendidikan yang kelak akan berpengaruh 

terhadap kemajuan atau penciptaan  anak bangsa yang berkarakter. 

 

2.1.3. Pengertian Mengajar dan Karakteristiknya 

Peranan guru dalam dunia pendidikan modern seperti sekarang ini semakin meningkat 

dari sekedar menyampaikan materi tetapi mendidik. Salah satu tugas pokok guru adalah 

mengajar. Menurut Oemar Hamalik (2010:7) bahwa mengajar memiliki beberapa 

definisi penting, diantaranya: 

a) Mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di 

sekolah. 

b) Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui 

lembaga pendidikan sekolah. 

c) Mengajar adalah usaha mengorganisasikan lingkungan sehingga menciptakan 

kondisi belajar bagi siswa. 

d) Mengajar atau mendidik itu adalah memberikan bimbingan belajar kepada 

murid.  

e) Mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga Negara 

yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat.  

f) Mengajar adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 
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Penjelasan di atas mengenai mengajar adalah sebuah pekerjaan dimana seseorang 

dituntut mampu menyampaikan pengetahuan, mewariskan kebudayaan, 

mengorganisasikan lingkungan, memberi bimbingan, mempersiapkan anak bangsa, dan 

membantu menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan demikian seorang 

pengajar bukan hanya menyampaikan ilmu yang ia miliki tetapi mampu membuat siswa 

siap memenuhi tuntutan masa depan. Mengajar merupakan pekerjaan profesional yang 

memerlukan keahlian khusus yang ditempuh melalui pendidikan dan pengalaman 

sehingga tidak semua orang “dapat menjadi guru” yang baik. Peran guru sebagai 

penghubung atau perantara, antara pengetahuan dan keterampilan dengan siswa yang 

membutuhkannya sangat berpengaruh terhadap hasil  Proses Mengajar Belajar   (PMB).  

Motivasi belajar guru mampu mempengaruhi Proses Mengajar Belajar  (PMB)  dalam 

pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono (2006:80) menyatakan bahwa: 

“motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termaksud  perilaku belajar, dan memiliki 

komponen utama yaitu kebutuhan, dorongan, dan  tujuan. Kebutuhan terjadi bila 

individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa  yang ia miliki dan ia 

harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental  berorientasi pada pemenuhan 

harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang  berorientasi pada tujuan tersebut 

merupakan inti motivasi. Tujuan adalah hal yang  ingin dicapai oleh seorang 

individu.” 

 

Pemaparan mengenai motivasi di atas bahwasanya motivasi dipandang sebagai suatu 

dorongan mental yang mengarahkan manusia untuk belajar atau bergerak kearah yang 

ingin dicapai meskipun sesorang tidak memiliki bekal untuk menuju apa yang ingin 

dituju, akan tetapi dengan adanya dorongan maka akan membuat seseorang untuk 

bergerak maju dan menutupi semua kekurangan dalam diri. Motivasi sangatlah 

mempengaruhi kehidupan manusia dalam mencapai suatu hal, baik secara pikiran 

maupun prilaku, sehingga  dalam mencapai suatu suatu membutuhkan motivasi. Setiap 

orang memiliki motivasi yang bebeda-beda terhadap sesuatu, begitupula dengan 
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karakteristik seseorang ataupun karakteristik setiap guru dalam Proses Mengajar 

Belajar   (PMB). 

     
Supriyadi (2013:68) menyatakan bahwa guru memiliki karakteristik yang erat 

kaitannya dengan Proses Mengajar Belajar   (PMB), mencakup: 

1. Karakteristik intelektual guru yang meliputi: Potential ability (kapasitas ranah 

cipta bawaan) dan actual ability kemampuan ranah cipta yang nyata. 

2. Kecakapan ranah karsa guru, seperti: tingkat kefasihan berbicara, tingkat 

kecermatan menulis dan memperagakan keterampilan-keterampilan lainnya. 

3. Karakteristik ranah rasa guru yang meliputi: tingkat minat, keadaan emosi,  

sikap terhadap siswa, pengelolaan pembelajaran dan sebagainya. 

4. Usia guru yang berhubungan dengan bidang tugas yang diemban misalnya: 

pengajaran yang berorientasi pada penanaman budi pekerti akan lebih cocok 

bila dilakukan oleh guru yang berusia relatif lebih lebih tua dari guru-guru 

lainnya. 

5. Jenis kelamin guru yang berhubungan dengan bidang tugas yang diemban, 

umpamanya: pengajaran bahasa dan kesenian akan lebih cocok bila dilakukan 

oleh wanita meskipun tidak mutlak. 

6. Kelas sosial guru yang berhubungan dengan minat dan sikap guru terutama 

terhadap profesinya. Guru yang berasal dari strata sosial menengah kebawah 

lebih positif dan bangga menjadi guru dibanding dengan guru yang berasal 

dari strata sosial yang tinggi. 

 

Pemaparan di atas  merupakan karakteristik yang erat kaitanya dengan Proses Mengajar 

Belajar (PMB). Terdapat enam karakteristik yang mampu dijadikan tolak ukur 

seseorang dalam melaksanakan Proses Mengajar Belajar (PMB). Tiap karakteristik 

memiliki kaitan satu sama lain sehingga guru diharapkan memiliki karakteristik yang 

mampu menunjang dalam Proses Mengajar Belajar (PMB), akan tetapi dalam proses 

pembelajaran bukan hanya pembentukan karakter saja yang mampu pempengaruhi 

proses pembelajaran tetapi persiapan atau perencanaan dalam proses pembelajaran juga 

harus diperhatikan sehingga pada saat proses pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran itu sendiri dan mampu meminimalisir kendala-kendala yang akan 

ditemukan dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan pendapat Dewi 

Salma Prawiradilaga (2008:3) menyatakan bahwa: 
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“seseorang pengajar dimanapun ia mengajar bertugas menyajikan ilmu yang dia 

miliki kepada peserta didiknya. Agar dapat menularkan ilmu tersebut ia 

memerlukan pengalaman, pengetahuan tentang siapa peserta didik, serta 

bagaimana menyampaikan ilmu tersebut dengan baik. Ia perlu mendalami 

kompetensi dan memberi bekal kepadanya untuk memoles atau memperbaiki 

terutama cara menyajikan topik menjadi lebih menarik, teratur, dan terpadu 

dengan kompetensi yang terkandung dalam materi. Hal ini merupakan bagian 

integral dari teaching performace (kinerja mengajar) seseorang pengajar untuk 

segala jenjang pendidikan. Kinerja mengajar tidak hanya ditinjau dari bagaimana 

pengajar tersebut menjelaskan isi pelajaran. Ia harus tahu bagaimana menghadapi 

peserta didik, membantu memecahkan masalah, mengelola kelas, menata bahan 

ajar, menentukan kegiatan kelas, menyusun asesmen belajar, menentukan   

metode, media, atau bahkan menjawab pertanyaan dengan bijaksana.” 

 

Pemaparan di atas menyatakan bahwa seorang pengajaran bertugas menyajikan ilmu 

yang ia miliki kepada siswa, dengan berbagai cara yang harus diperhatikan seperti 

pengalaman, analisis karekter siswa, penggunaan metode hingga media yang mampu 

menarik perhatian siswa. Seorang pengajar bukan hanya menyampaikan materi saja, 

akan tetapi seorang pengajar dituntut untuk mengetahui cara menghadapi peserta didik, 

membantu memecahkan masalah, mengelola kelas, menata bahan ajar, menentukan 

kegiatan kelas, menyusun asesmen belajar, menentukan   metode, media, atau bahkan 

menjawab pertanyaan dengan bijaksana semua hal yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran yaitu membuat persiapan sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan mampu berjalan secara efektif. 

 

2.1.4. Kendala Dalam Proses Pembelajaran 

Kendala dalam kemus besar bahasa Indonesia merupakan halangan; rintangan; 

masalah, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah 

pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan, hal (khususnya 

bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau 

suatu sistem. Roestiyah (2012:77) berpendapat bahwa: 
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“Di dalam pelaksanaan perencanaan instruksional, kadang-kadang timbul 

masalah yang tidak diduga sejak semula, sehingga mungkin akan menjadi 

penghambat untuk kelancaran pelaksanaan instruksional tersebut. Maka 

seseorang desainer harus sudah memikirkan waktu merencanakan suatu desain 

instruksional, kemungkinan timbul masalah itu. Dengan harapan paling tidak 

sudah dapat meramalkan dan mencari jalan  keluar untuk pemecahannya.” 

 

Hasil pemaparan Roestiyah (2012:77) bahwasanya seorang desainer atau dalam 

pembelajaran disebut seorang guru haruslah memikirkan atau meramalkan masalah-

masalah yang akan timbul dalam proses pembelajaran yang akan berakibat menjadi 

kendala dalam merealisasikan dari tujuan pembelajaran tersebut. Kendala dalam 

penelitian ini mencakup kendala-kendala dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Kendala dari materi pelajaran. 

2. Kendala dari metode pembelajaran. 

3. Kendala dari media pembelajaran. 

4. Kendala dari evaluasi pembelajaran. 

5. Kendala dari latar belakang pendidikan. 

 

Kendala-kendala yang muncul pada saat proses pembelajaran bukanlah kendala yang 

permanen, akan tetapi kendala-kendala tersebut mampu diatasi bahkan mampu dicegah. 

Kendala yang muncul saat proses pemlajaran adalah sebagai berikut: 

 

2.1.4.1. Materi Pembelajaran 

Devis dalam Roestiyah (2012:79) menyatakan kendala-kendala dalam materi dan 

sistem penyajian bahan, isi pelajaran dan urutan-urutan pelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru kurang menguasai materi. 

b. Materi yang disajikan tidak relevan dengan tujuan. 

c. Konsekuen dari materi pelajaran tidak berstruktur. 

d. Materi yang diberikan sangat luas. 

e. Konsekuen materi tidak sistematis dan tidak logis. 

f. Guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu 

yang tersedia. 

g. Guru kurang trampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran. 

h. Guru kurang mampu mengembangkan materi pelajaran yang diberikan. 
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i. Guru kurang mempertimbangkan urutan tingkat kesukaran dari materi yang 

diberikan. 

 

Pemaparan di atas mengenai kendala dalam penyampaian isi pelajaran dan urutan-

urutan pelajaran bahwasanya kendala tersebut sangat bervariatif, mulai dari guru 

kurang menguasai materi, materi yang disajikan tidak relevan dengan tujuan, 

konsekuen dari materi pelajaran tidak berstruktur, pemberian materi sangat luas, 

konsekuen materi tidak sistematis dan tidak logis, guru kurang mampu dalam 

menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia, guru kurang trampil dalam 

mengorganisasikan materi pelajaran, guru kurang mampu mengembangkan materi 

pelajaran yang diberikan, hingga guru yang kurang mempertimbangkan urutan tingkat 

kesukaran pada materi. Semua kendala yang muncul memiliki pasti memiiki cara-cara 

untuk mencegah berbagai kendala yang akan muncul.  

Devis dalam Roestiyah (2012:80) memaparkan cara-cara untuk mencegah 

kemungkinan itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Menguasai materi pelajaran dengan baik. 

b. Manyususun materi yang relevan dengan tujuan. 

c. Membuat konsekuen materi pelajaran yang berstruktur. 

d. Membatasi daerah materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

e. Menyususun sistematika dan logika dari urutan materi pelajarannya. 

f. Mempertimbangkan urutan tingkat kesukaran. 

g. Menyesuaikan penyajian bahan denga waktu yang tersedia. 

h. Guru harus trampil dalam mengorganisasikan materi  pelajaran, sehingga 

menimbulkan kegiatan belajar yang menarik. 

i. Mempu mengembangkan bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencegah munculnya kendala. Pemaparan di atas 

memaparkan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencegah munculnya kendala-

kendala yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Mencegah kendala yang muncul 

dapat dicegah dengan cara menguasai materi pelajaran dengan baik, menyususun 

materi yang relevan dengan tujuan, membuat konsekuen materi pelajaran yang 

berstruktur, membatasi daerah materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 
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menyususn sistematika dan logika dari urutan materi pelajarannya, mempertimbangkan 

urutan tingkat kesukaran, menyesuaikan penyajian bahan denga waktu yang tersedia, 

guru harus trampil dalam mengorganisasikan materi  pelajaran, sehingga menimbulkan 

kegiatan belajar yang menarik, mempu mengembangkan bahan pelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

 
Segala bentuk cara yang mampu dilakukan untuk mencegah terjadinya kendala 

harusnya diterapkan karena semua akan lebih baik untuk mencegah suatu kendala yang 

akan muncul pada kemudianharinya dibandingkan harus mengatasi kendala yang 

muncul, karena mengatasi akan lebih sulit dibandingkan dengan mencegah. Apabila 

guru tidak memperhatikan berbagai kemungkinan kendala yang akan muncul maka 

kendala yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran akan muncul yang berakibat 

dari keadaaan pelajaran semacam itu, siswa merasa tidak senang kepada pelajaran yang 

diberikan oleh guru yang berakibat siswa tidak mau belajar.  

2.1.4.2. Metode Pembelajaran 

Devis dalam Roestiyah (2012:81) menyatakan bahwa kendala yang muncul pada 

metode dan penyajian bahan adalah sebagai berikut: 

a. Guru kurang menguasai beberapa sistem penyajian yang menarik dan efektif. 

b. Pemilihan metode kurang relevan dengan tujuan pembalajaran dan materi 

pelajaran. 

c. Kurang trampil dalam menggunakan metode pelajaran. 

d. Kurang bervariasi dalam menggunakan metode. 

e. Cara menyajikan kurang membangkitkan motivasi. 

f. Sangat terikat pada satu metode saja. 

g. Guru tidak memberikan feel-back pada tugas yang yang dikerjakan siswa. 

 

Pemaparan di atas mengenai kendala yang muncul pada metode dan penyajian bahan 

yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran dan sistem penyajian 

bahan  bahwasanya kendala yang muncul sangatlah bervariatif. Kendala muncul mulai 

dari guru yang kurang menguasai beberapa sistem penyajian yang menarik dan efektif 
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pemilihan metode kurang relevan dengan tujuan pembalajaran dan materi pelajaran, 

guru yang kurang trampil dalam menggunakan metode pelajaran, guru yang kurang 

bervariasi dalam menggunakan metode, cara menyajikan kurang membangkitkan 

motivasi, guru yang terbiasa terikat pada satu metode saja, hingga guru yang tidak 

memberikan feel-back pada tugas yang yang dikerjakan siswa.  

Akibat berbagai kendala yang muncul  maka akan berakibat pada siswa menjadi bosan 

mendengarkan pelajaran. Perhatiannya tidak tertarik pada pelajaran, mungkin dapat 

menjadi benci kepada guru yang berujung pada benci pada mata pelajaran yang 

disampaikan oleh guru tersebut. Guru tidak berusaha meningkatkan kegiatan belajar 

siswa, dengan menggunakan sistem menyajian yang menarik maka perlu menguasai 

beberapa teknik sistem penyajian dapat memilih penyajian yang tepat untuk setiap 

materi tertentu yang akan disajikan dalam bahan tersebut. Devis dalam Roestiyah 

(2012:81) memaparkan kendala-kendala yang ditemukan dalam memilih dan 

menyajikan pelajaran dapat dicegah dengan alternatif seperti dibawah ini: 

a. Guru menguasai beberapa/banyak sistem penyajian yang efektif. 

b. Guru lebih memilih sistem penyajian yang relevan dengan tujuan dan  materi 

pelajaran. 

c. Terampil menggunakan setiap metode dengan baik. 

d. Pandai menyusun variasi motode. 

e. Menggunakan metode yang menimbulkan motivasi. 

f. Memberikan feel-back pada tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. 

 

Pemaparan di atas mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah 

munculnya kendala mengenai metode dan penyajian data sangatlah bervaristif sesuai 

dengan kendala yang bervariatif pula. Guru hendaknya memperhatikan atau 

mengantisipasi hal-hal sekiranya, dengan demikian guru mampu mencegah segala 

sesuatu yang mampu menimbulkan kendala. 
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2.1.4.3. Media Pembelajaran 

Devis dalam Roestiyah (2012:83) menyatakan bahwa kendala yang muncul pada media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Gutu tidak menggunakan media yang tepat. 

b. Keberadaan media yang kurang. 

c. Guru tidak memanfaatkan media yang sudah tersedia akibat pengetahuan guru 

dalam mengoprasikan media pembelajaran yang kurang. 

 

Pemaparan di atas merupakan kendala yang muncul pada media pembelajaran baik 

penggunaanya, keberadaanya maupun pengoprasiannya. Kendala yang muncul bukan 

hanya berasal dari keberadaan media pembelajaran saja tetapi pada cara pengoprasian 

media pembelajaran. Kendala-kendala yang muncul bukanlah kendala permanen yang 

tidak dapat diatasi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala 

yang muncul pada saat proses pembelajaran.  

Devis dalam Roestiyah (2012:83) berpendapat bahwa terdapat cara-cara yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kendala yang berasal dari media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis media yang akan digunakan dan menyesuaikan dengan materi 

yang akan disampaikan. 

b. Pengadaan media secara sederhana dengan meningkatkan kreativitas. 

c. Menggunakan perpustakaan untuk mencari cara untuk mengoprasikan media 

pembelajaran atau bertanya langsung dengan ahli media yang bersangkutan 

atau melaksanakan pelatihan-pelatihan. 

 

Cara-cara yang dipaparkan oleh Devis dalam Roestiyah (2012:83) bahwa guru harus 

lebih berperan aktif dalam pengadaan dan pengoprasian media pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki banyak sekali fungsi dan keguaannya sehingga dalam 

pengadaan dan pengoprasiannya harus dilakukan dengan optimal demi kebaikan dan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. 
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2.1.4.4. Evaluasi Pembelajaran 

Devis dalam Roestiyah (2012:84) menyatakan bahwa kendala yang muncul pada 

evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Guru dalam menyusun kreteria keberhasilan tidak jelas. 

b. Prosedur evaluasi tidak jelas. 

c. Guru tidak melaksanakan prinsip-prinsip evaluasi yang efisien dan efektif. 

d. Kebanyakan guru memiliki cara penilaian yang tidak seragam. 

e. Dalam merumuskan tujuan evaluasi tidak jelas. 

f. Guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi. 

g. Guru menggunakan instrumen evaluasi tidak tepat. 

h. Guru tidak melakukan administrasi hasil evaluasi dengan baik. 

i. Guru tidak memanfaatkan analisa hasil evaluasi sebagai bahan feed-back.  

 

Pemaparan di atas merupakan kendala yang muncul pada evaluasi pembelajaran baik 

pemilihan intrumen dan teknik evaluasi, tujuan evaluasi yang tidak tercapai hingga 

hasil evaluasi yang membaut siswa tidak puas. Kendala-kendala yang muncul bukanlah 

kendala permanen yang tidak dapat di atasi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

guna mengatasi kendala yang muncul pada saat proses pembelajaran. Devis dalam 

Roestiyah (2012:84) berpendapat bahwa terdapat cara-cara yang dapat dijadikan 

alternatif  untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam evaluasi pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan kriteria keberhasilan yang jelas. 

b. Menyusun prosedur evaluasi yang jelas. 

c. Melaksanakan prinsip evaluasi yang efektif dan efisien. 

d. Menyeragamkan sistem evaluasi. 

e. Merumuskan tujuan evaluasi yang jelas. 

f. Menguasai teknik-teknik evaluasi. 

g. Menggunakan instrumen evaluasi dengan tepat. 

h. Mengadministrasi hasil evaluasi dengan baik. 

i. Menggunakan analisa hasil evaluasi untuk bahan umpan balik. 

 

Cara-cara yang dipaparkan oleh Devis dalam Roestiyah (2012:84) bahwa guru harus 

lebih selektif dalam memilih intrumen dan teknik pada saat akan melakukan evaluasi. 

Analisis matari, tujuan pembelajaran serta kompetensi yang harus dicapai dapat 

dijadiakan sebagai acuan dalam memilih intrumen dan teknik evaluasi yang akan 
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dilakukan. Evaluasi pembelajaran bukan hanya untuk mengetahui hasil belajar siswa 

saja tetapi evaluasi pembelajaran juga mampu mengetahui hasil pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru guna mencapai pembelajaran yang lebih baik, baik pengajarannya, 

pengguaan metode, media, serta evaluasi yang akan diguanakan.  

 

2.1.4.5. Latar Belakang Pendidikan 

Kendala dalam dunia pendidikan juga mampu berasal dari latar belakang pendidikan. 

Devis dalam Roestiyah (2012:86) menyatakan bahwa kendala yang muncul pada latar 

belakang pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Profesi tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan. 

b. Motivasi yang kurang dalam mempelajari materi yang bukan dari latar belakang 

pendidikan. 

 

Pemaparan di atas merupakan kendala yang muncul pada latar belakang pendidikan 

yang tidak sesuai dengan profesi atau keilmuan yang akan berakibat pada kurang 

maksimalnya dalam menjalankan profesi tersebut. Kendala-kendala yang muncul 

bukanlah kendala permanen yang tidak dapat di atasi, ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan guna mengatasi kendala yang muncul pada saat proses pembelajaran. Devis 

dalam Roestiyah (2012:86) berpendapat bahwa terdapat cara-cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam latar belakang pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyesuaiakan profesi berdasarkan pada keilmuan atau latar belakang 

pendidikan. 

b. Motivasi yang lebih untuk mengejar ketinggalan dalam keilmuan lain yang 

bukan berasal dari latar belakang pendidikan atau sesuai dengan tuntutan 

profesi. 

 

Cara-cara yang dipaparkan oleh Devis dalam Roestiyah (2012:86) bahwa guru harus 

menyesuaikan profesi berdasarkan dengan keilmuan atau keahlian, dan apabila 

terpakasa menjalakan profesi yang tidak sesuai dengan keilmuan makan harus tetap 
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mengedepankan tuntutan profesi yang sudah dipilih. Guru yang bertugas pada suatu 

pendidikan dituntut terampil profesional, sehingga dapat menghindari praktek-peraktek 

menyimpang dari kaidah pedagogis dan edukatif yang dapat dikategorikan sebagai 

malpraktek dibidang keguruan.  

 

Malpraktek di dunia pendidikan dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan prilaku guru, 

baik secara pedagogis, kepribadian, sosial, maupun akademik atau substansi yang 

diajarkan serta melanggar kode etik guru. Said Hamid Hasan dalam Sudarwan Danim 

(2012:18), terdapat tiga kategori tindakan malpraktek dalam dunia pendidikan: 

a. Pelaksanaan tugas mengajar oleh guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi 

latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan  oleh peraturan tentang profesi 

guru.  

b. Malpraktek terjadi ketika seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan 

guru tetapi dia melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan keilmuannya. 

c. Malpraktek guru mungkin memiliki kewenangan sebagai guru tetapi 

melakukan tindakan  profesi yang salah seperti bullying, memberi penjelasan 

yang menyesatkan, melakukan diskriminasi terhadap siswa karena latar 

belakang (sosial, ekonomi, psikologi, agama, etnis, dan gander) meilihat 

prestasi belajar siswa secara salah dan mengambil keputusan/tindakan salah. 

 

Selian berasal latar belakang pendidikan guru, malpraktek juga berasal dari 

karakteristik guru yang kurang pantas atau tidak patut untuk dicontoh dan sangat 

merugikan peserta didik segi ekonomi dan fisik yang mampu berdampak pada kondisi 

psikologis anak, baik rasa tidak nyaman maupun rasa ketidak percayaan pada diri siswa 

tersebut serta percaya terhadap guru. Hilangnya rasa kepercayaan akan berdampak pada 

tingkat menerima informasi atau materi dari guru sehingga tujuan dari pembelajaran 

sulit tercapai hingga tidak tercapai, hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarwan 

Danim (2012:20) yang menegaskan bahwa: 

“bentuk lain memungut uang dari siswa tanpa alasan yang jelas, memberikan 

keuntungan atau kerugian karena preferensi pribadi terhadap salah seorang atau 

sekumpulan siswa. Dalam kategori ini, apabila perbuatan ini dilakukan oleh guru 

berulang kali dan menimbulkan ketidak nyamanan dan ketidak percayaan dari 

siswa, maka guru itu telah melakukan malpraktek. Secara teori malpraktek oleh 
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guru utamanya dalam bentuk tindakan kekerasan yang masuk dalam kategori 

bullying tidak dapat dibenarkan apalagi dalam kapasitas sebagai seorang 

pendidik.” 

 

2.1.4.6. Kendala yang Menjadi Hambatan-Hambatan 

Devis dalam Roestiyah (2012:88) menyatakan bahwa kendala yang menjadi hambatan-

hambatan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Banyak guru kurang menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. 

b. Guru kurang membimbing bagian seharusnya cara belajar efektif. 

c. Guru kurang kompeten. 

d. Guru kurang memperhatikan dan memanfaatkan assessment siswa. 

e. Guru kurang mempertimbangkan latar belakang siswa yang tidak sama. 

f. Guru kurang mengerti tentang kemampuan dasar siswa yang kurang. 

g. Kurangnya buku-buku bacaan ilmiah. 

h. Keadaan sarana yang kurang. 

i. Jumlah buku-buku yang berbahasa Indonesia masih terbatas. 

j. Guru dan siswa kurang mampu dalam menguasai bahasa Inggris. 

 

Pemaparan di atas mengenai kendala yang muncul dan beresiko akan menjadi 

hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran sangatlah bervariatif, mulai dari 

kesadaran dalam diri, kurang peka terhadap lingkungan hingga tidak mampu 

memanfaatkan keadaan yang mampu menunjang pencegahan kendala. Menemukan 

kendala yang mampu menghambat tujuan pembelajaran dan menjadikannya tidak 

lancar maka guru mengalami kesulitan dalam meningkatkan proses mengajar, agar 

hasilnya efektif dan efisien. Begitu juga siswa sendiri kurang bersemangat untuk 

mendalami setiap bagian pengetahuan yang diperolehnya dibangku sekolah. Akibatnya 

siswa menerima begitu saja kebenaran yang didengarnya tanpa daya kritik dan tanpa 

keinginan untuk meneliti lebih lanjut. Devis dalam Roestiyah (2012:88)  menyatakan 

bahwa terdapat cara yang dapat dilakukan untuk mencegah keadaan tersebut, guru perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dapat memanfaatkan perpustakaan dan sumber-sumber belajar yang lain. 

b. Menguasai bahasa Inggris  agar mampu membaca buku-buku aslinya. 
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c. Memperhatikan siswa baik kemampuan dasar, ataupun kemampuan-

kemampuan siswa lain. 

d. Mengusahakan memperbanyak buku-buku bacaan ilmiah. 

e. Meningkatkan kompetensi guru. 

 

Pemaparan mengenai hal-hal yang mampu mecegah munculnya kendala yang beresiko 

akan menjadi penghambat sehingga haruslah disadari. Faktor-faktor penghambat yang 

ditemukan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengajaran yang telah disiapkan 

menuru Devis dalam Roestiyah (2012:89)  adalah sebagai berikut: 

a. Penguasan guru pada bahasa asing kurang, sehingga tidak mampu membaca 

buku-buku sumber aslinya. 

b. Guru telalu banyak kegiatan di luar lingkungan sekolah untuk mencari 

tambahan biaya hidup. 

c. Kurang perhatian untuk mengingkatkan kesejateraan guru. 

d. Kurang mendapat pelatihan guru yang intensif, juga pendidikan pre-service. 

e. Guru kurang menyadari pentingnya perumusan tujuan. 

f. Kurang berminat pada inovasi, kurang pengarahan. 

g. Kurang motivasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. 

h. Guru kurang memperhatikan siswa secara individual, dan siswa kurang 

berminat meningkatkan proses belajar. 

i. Kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. 

 

Kendala yang muncul tidak senantiasa muncul begitu saja, akan tetapi kendala yang 

muncul memiliki pemicu atau yang menyebapkan kandala itu muncul. Faktor-faltor 

yang mampu menimbulkan kendala dan mampu membuat kendala yang muncul sulit di 

atasi atau memperlambat proses pemulihan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat 

hingga munculnya kedala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan 

pembelajaran mulai dari kesadaran guru, motivasi hingga komunikasi. Faktor-faktor 

yang mampu menunjang kelancaran dan meminimalisir kendala yang ditemuakan 

dengan cara benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada, baik di dalam sekolah 

maupun di luar sekolah menurut Devis dalam Roestiyah (2012:89), yaitu: 

a. Adanya usaha untuk menyiapkan perpustakaan disetiap sekolah, dan usaha 

memperbanyak jumlah buku-buku yang diperlukan siswa. 

b. Adanya laboratorium. 

c. Diadakan pelatihan-pelatihan dan workshop bagi guru disegala bidang. 

d. Adanya IKIP untuk dapat menghasilkan guru yang kualified. 
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e. Adanya perlengkapan sarana, walaupun masih sederhana. 

f. Adanya biaya untuk mengembangkan disegala bidang. 

g. Adanya dedikasi dari guru-guru yang cukup tinggi. 

 

Setiap kendala yang muncul pasti memiliki jalan keluar atau cara mengatasi yang 

berbeda-beda, akan tetapi mencegah akan lebih baik dari pada mengobati, sehingga 

sebelum kendala itu muncul maka harus memiliki persiapan atau melakukan 

antisispasi. Antisipasi yang dapat dilakukan yaitu mulai dari pengadaan perpustakaan 

disetiap sekolah, laboratorium, pelatihan, IKIP, sarana, biaya dan dedikasi terhadap 

guru, semua hal tersebut merupakan fasilitas penunjang untuk mencegah munculnya 

kendala dalam proses pembelajaran. Adanya faktor-faktor yang menunjang pengajaran, 

meskipun  banyak kendala yang ditemukan dalam perencanaan, pengembangan, dan 

pelaksanaan pengajaran masih dapat di atasi sehingga mampu mencapai tujuan 

pendidikan seperti yang sudah dirumuskan.  

2.1.4.7. Kendala yang Muncul dan Menjadi Sorotan 

Kendala-kendala yang ditemui seorang guru dilapangan sangatlah bervariasi. Kendala-

kendala yang bervariasi tersebut menjadi sorotan, hal itu karena mempertimbangkan 

rasional menurut Devis dalam Roestiyah (2012:90)  sebagai berikut: 

a. Tujuan intruksional menentukan arah dan strategi Proses Mengajar Belajar . 

b. Guru belum mampu merumuskan tujuan secara oprasional. 

c. Isi dan urutan pelajaran kurang berorientasi pada tujuan pelajaran. 

d. Kurang penguasaan materi oleh guru. 

e. Kemampuan guru yang kurang dalam memilih dan menunjukan sumber-

sumber yang ada. 

f. Metode mengajar adalah sistem penyajian untuk mencapai tujuan. 

g. Kemampuan guru dalam menggunakan  metode yang tepat untuk menunjang 

interaksi belajar mengajar yang efektif. 

h. Guru kurang objektif dalam memberikan evaluasi. 

i. Siswa merasa tidak puas dengan sistem evaluasi yang subyektif  itu, dan 

mudah bosan. 

j. Lulusan kurang kompeten, kurang trampil dalam mengajar, kompetensi ilmu 

yang tidak sesuai dengan profesi walaupun hal itu merupakan pendapat umum. 
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Pemaparan rasional mengenai kendala yang ditemukan di atas bahwasanya di dunia 

pendidikan khususnya mengenai proses pembelajaran masih banyak kendala yang 

muncul, serta kendala-kendala tersebut sangatlah bervariasi, tujuan pembelajaran yang 

belum jelas yang bersumber dari guru yang belum mampu merumuska tujuan secara 

oprasional, penguasaan materi yang masih kurang, penggunaan metode, pemilihan 

media, hingga kurang objektivnya dalam memberikan evaluasi. Berdasarkan 

pernyataan Devis dalam Roestiyah (2012:91) bahwa terdapat kendala-kendala yang 

muncul memiliki tujuan agar: 

a. Agar setiap guru selalu berorientasi pada tujuan dalam pengajarannya. 

b. Agar guru berusaha meningkatkan proses belajar-mengajar, sehingga 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

c. Agar guru mampu menyusun isi dan urutan bahan pelajaran yang relevan 

dengan tujuan instruksional. 

d. Agar guru menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa 

dengan segala masalahnya. 

e. Agar guru menyadari bahwa  metode adalah instrumen untuk menunjang 

tujuan instruksional. 

f. Agar guru menyadari pentingnya evaluasi secara obyektif kepada siswa. 

g. Agar guru mampu meningkatkan minat siswa untuk belajar lebih lanjut. 

 

Uraian di atas memaparkan bahwa kendala yang muncul memiliki tujuan tersendiri 

agar guru peka terhadap kendala yang muncul sehingga guru menyadari akan 

pentingnya tujuan dalam pengajaran, pentingnya penguasaan materi, penggunaan 

metode, media dan guru menyadari pentingnya melakukan evaluasi secara objektif. 

Meskipun seorang guru tidak mampu menanggulangi semua kendala tersebut tetapi 

diharapkan seorang guru mampu meminimalisir kendala yang muncul dengan 

menggunakan alternatif menurut Devis dalam Roestiyah (2012:92)  sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran. 

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengorganisasi materi. 

3. Guru bersedia mencari informasi dengan jalan: 

a. Pertemuan ilmiah. 

b. Membaca buku. 

c. Studi komperatif. 

d. Diskusi bertukar pengalaman. 

e. Konsultasi dengan ahli. 
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4. Banyak latihan merumuskan tujuan instruksional. 

5. Guru harus selalu mengomunikasikan tujuan. 

6. Pelatihan guru-pelatihan guru dalam segala bidang. 

7. Melengkapi dan menyempurnakan  segala fasilitas belajar. 

8. Selalu mengusahakan teknik evaluasi dengan kriteria keberhasilan yang jelas 

dan dijabarkan dalam tujuan instruksional. 

 

Beberapa alternatif yang ditawarkan di atas bertujuan untuk mengatasi kendala yang  

muncul baik kendala mengenai penguasaan materi hingga penggunaan teknik evaluasi 

yang tepat. Secara garis besar alternatif-alternatif di atas dapat meninjau secara 

keseluruhan faktor yang mungkin menimbulkan kendala-kendala yang mengakibatkan 

sebagai penghambat  dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengajaran yang telah 

disiapkan.  

 

2.1.5. Konsep IPS Terpadu 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS merupakan salah satu materi yang sudah ada sejak 

sekolah dasar, dimana sejak dini sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial 

diharapkan peka terhadap keadaan sosial di sekitar seperti lingkungan keluarga, 

lingkungan bermain hingga di dunia pendidikan. Pargito (2010:7) menyatakan bahwa  

ilmu pengetahuan sosial (sosial studies) adalah suatu kajian terpadu terhadap masalah-

masalah sosial yang dikemas secara sosial-psikologis untuk tujuan pendidikan. Trianto 

(2014:171) menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya.  

Ilmu pengetahuan sosial pada penelitian ini adalah suatu kajian ingegrasi dari beberapa 

bidang ilmu sosial yang dikemas secara sosial untuk tujuan pendidikan. Ilmu 

pengetahuan sosial yang diterapkan di SMP yang mengguankan KTSP masuk kedalam 

ilmu pengetahuan sosial terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki beberapa pengertian 
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dari beberapa pakar pembelajaran, pengertian pembelajaran terpadu menurut pakar 

pembelajaran dalam Pargito (2010:13)  adalah sebagai berikut: 

1. Cohen dan Manion (1992),  serta Brand (1991) 

Terdapat tiga kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan 

dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif 

yaitu kurikulum terpadu (integrated curriculum), hari terpadu (integrated 

day), dan pembelajaran terpadu (integrated learning). 

2. Prabowo (2000) 

Pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan 

berbagai bidang studi. 

 

IPS Terpadu merupakan keterpaduan dari beberapa disiplin ilmu yang dibungkus rapi 

sehingga peserta didik mampu mencari, menggali, dan menemukan konsep prinsip 

secara holistik dan otentik. Suatu proses pembelajaran IPS Terpadu tidaklah mudah 

karena IPS Terpadu menuntut seorang guru memahami segala bantuk materi di 

dalamnya serta tidak memandang latar belakang pendidikan (sejarah, geografi, 

sosiologi, ekonomi, Pkn, dll). 

Departemen pendidikan dan kebudayaan dalam Pargito (2010:15) menyatakan 

pembelajaran terpadu memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar anak releven dengan tingkat 

perkembangannya. 

b. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 

c. Kegiatan belajar bermakna bagi anak, sehingga hasilnya dapat bertahan lama. 

d. Keterampilan berpikir anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. 

e. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai dengan lingkungan anak. 

f. Keterampilan sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu, 

keterampilan sosial ini antara lain adalah:kerja sama, komunikasi, dan mau 

mendengarkan pendapat orang lain. 

 

Hasil pemaparan di atas bahwasanya  pembelajaran terpadu dianggap mampu membuat 

siswa lebih memperoleh pengalaman belajar secara langsung, dan mampu menerima 

materi secara terpadu sehingga tidak mengkotak-kotakan mata pelajaran IPS dan siswa 

mampu menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Pembelajaran terpadu 
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sangat mempengaruhi perkembangan anak baik sikap, komunikasi, dan hasil yang 

diberikan akan bertahan lama. 

 

Materi peta termasuk dalam materi geografi, dimana materi geografi merupakan salah 

satu dari ilmu sosial. Sumadi  (2010:17) menyatakan bahwa geografi merupakan 

ungkapan atau kata dari bahasa Inggris geography yang terdiri dari dua kata yaitu; geo 

yang berarti bumi dan graphy (yang dalam bahasa Yunani graphein) yang berarti 

pencitraan, pelukisan atau deskripsi. Geografi adalah pencitraan, pelukisan atau 

deskripsi tentang keadaan bumi. Sutikno dalam Sumadi  (2010:20) menyatakan bahwa 

geografi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang pernah disebut sebagai induk ilmu 

pengetahuan (mother of sciences), mengalami pasang surut peranannya untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.   

 
Nursid Sumaatmadja (2001:12) berpendapat bahwa geografi pada hakikatnya 

mempelajari tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan 

keseluruhan gejala alam dan kehidupan  umat manusia dengan variasi kewilayahannya. 

Definisi geografi menurut hasil Seminar dan Lokakarya (SEMLOK) yang dilaksanakan 

di Jurusan Geografi, IKIP Semarang kerjasama dengan IGI tahun 1988 dalam Sumadi  

(2010:21) adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer 

dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan.  

 
Gegografi pada penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari seluruh kehidupan di bumi 

dan sekitarnya, baik manusia, hewan, tumbuhan serta alam. Pembelajaran geografi pada 

penelitian ini adalah kegiatan atau interaksi peserta didik dalam merubah tingkah laku 

melalui pola pikir anak yang melalui pengetahuan kehidupan di bumi, sehingga lebih 

peka terhadap perubahan sikap manusia, dan alam sebagai bentuk keagungan Tuhan 

Yang Maha Esa. 
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Sumadi  (2010:100) menyatakan bahwa pembelajaran geografi di sekolah seharusnya 

memiliki tujuan yang hidup, bukan sekedar untuk menghafal deretan nama kota, 

gunung, sungai, pulau, danau, atau menceritakan kehidupan disekitar. Selain 

mengusulkan struktur program pembelajaran geografi dari tingkat SD sampai SLTA, 

seminar ilmu bumi tahun 1972 juga mengusulkan sejumlah tujuan pengajaran geografi 

yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, antara lain: 

1. Menanamkan kesadaran keTuhanan Yang Maha Esa. 

2. Mengembangkan cara berpikir untuk memahami interelasi dan interaksi 

gejala fisis maupun sosial dalam konteks keruangan. 

3. Menanamkan kesadaran bermasyarakat. 

4. Menanamkan rasa etnis dan estetis. 

5. Menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa hormat pada sesama manusia. 

6. Menanamkan kesadaran memelihara dan memanfaatkan alam sekitar. 

7. Mengembangkan keterampilan pengamatan, analisis dan evaluasi. 

8. Memupuk keterampilan membuat deskripsi dan membuat peta. 

9. Memupuk kesadaran ekologi. 

10. Memupuk kesadaran keseimbangan potensi wilayah dan penduduk. 

 

Pemaparan di atas memaparkan bahwasanya geografi bukan hanya semata-mata 

menghafal deretan nama kota, gunung, sungai, pulau, danau, atau menceritakan 

kehidupan disekitar, akan tetapi geografi memiliki tujuan yang luas, mulai dari 

kesadara terhadap keTuhanan YME, pengembangan cara berfikir, kesadaran 

bermasyarakat, memiliki rasa etnis, rasa cinta tanah air, memelihara alam sekitar, 

mampu membuat dan sedkripsi peta, kesadaran ekologi hingga kesadaran 

keseimbangan potensi wilayah dan penduduk. Geografi tidak hanya bertujuan secara 

fisik dari bumi saja, akan tetapi secara sosial dan keTuhanan. 

 

2.1.6. Konsep Materi Peta 

Materi peta merupakan salah satu materi ajar yang terdapat pada materi geografi. 

Materi ajar perupakan salah satu  perangkat yang ada dalam bahan ajar. Bahan ajar 

merupakan merupakan komponen penting dalam sebuah pembelajaran, dengan adanya 
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bahan ajar maka pembelajaran yang sesuai  dan selaras akan berlangsung sesuai dengan 

tujuan dari bahan ajara tersebut. Merancang dan menyiapkan bahan ajar haruslah 

dilaksanakan dengan cermat dan sistematis, hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Iskandar Agung (2013:54) yang menyatakan bahwa: 

“bahan ajar merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dari guru kepada anak didiknya. Agar proses  pembelajaran terhadap anak didik 

dapat berlangsung baik, merancang dan menyiapkan bahan ajar/materi 

pembelajaran pun harus baik pula, cermat dan sistematis. Rancangan atau 

persiapan bahan ajar/materi pembelajaran berfungsi sebagai pemberi arah 

pelaksanaan, pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat terarah baik dan 

efektif.” 

 

Bahan ajar merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dalam 

proses merancang dan menyiapkan bahan ajar khususnya materi pembelajaran pun 

harus baik pula, cermat dan sistematis yang kemudian dijadikan sebagai arah dalam 

penyampaian materi.  Pada penelitian kendala guru mengajar materi peta lebih terpaku 

pada materi IPS Terpadu, khususnya untuk materi peta. 

 

Materi peta terdapat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII semester dua dan 

kelas IX semester dua pada mata pelajaran IPS Terpadu. Standar kompetensi 

memahami usaha manusia untuk menggali perkembangan lingkungan, khususnya 

terdapat pada kompetensi dasar mengenai penggunaan peta, atlas dan globe untuk 

mendapatkan informasi keruangan,  dan membuat sketsa dan peta wilayah yang 

menggambarkan objek geografi pada kelas VII  dan kelas IX semester dua terletak pada 

standar kompetensi mengenai pemahaman hubungan manusia dengan bumi, khususnya 

terletak pada kompetensi dasar pada interpretasi peta tentang pola dan bentuk-bentuk 

muka bumi.  

 
Materi peta merupakan materi geografi yang terdapat dalam IPS Terpadu, materi peta 

yang berada pada IPS Terpadu digunakan untuk memberi gambaran secara umum atau 
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pengenalan sebelum lebih rinci atau mendalam pada Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Materi pembelajaran pada materi peta kelas VII mencakup materi, 1) pengertian peta 

atlas dan globe, 2) jenis dan bentuk peta, 3) penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang 

dan garis bujur untuk mencari informasi geografi pada peta, 4) skala peta, 5) 

memperbesar dan memperkecil peta, 6) sketsa wilayah dan objek geografi, 7) simbol-

simbol geografi pada peta. Tujuan pembelajaran materi peta berdasarkan silabus 

mengenai indikator pencapaian pada kelas VII diharapkan siswa mampu: 

1. Membedakan peta, atlas dan globe. 

2. Mengidentifikasi jenis, bentuk dan manfaat peta. 

3. Mengidentifikasi informasi geografis dari peta, atlas dan globe. 

4. Mengartikan berbagai skala. 

5. Memperbesar dan memperkecil peta dengan bantuan garis-garis koordinat. 

6. Membuat sketsa wilayah dan objek geografi. 

7. Menentukan simbol-simbol geografis pada peta. 

Alokasi waktu pada pembelajaran materi peta di kelas VII yaitu 12 jam pelajaran dan 

kelas IX yaitu 2 jam pelajaran. Indikator pencapaian pada kelas IX mengenai materi 

peta yaitu siswa mampu menganalisis bentuk muka bumi pada peta. Materi peta kelas 

IX mencakup materi peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi.  Materi peta 

merupakan materi yang ditemukan dalam dua kali, yaitu dikelas VII dan kelas IX. Pada 

penelitian ini kendala guru mengajar pada meteri peta lebih menekankan dikelas VII 

karena materi peta lebih kompleks dikelas VII.  
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2.2. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan pada penelitian kendala guru mengajar materi peta pada mata 

pelajaran IPS Terpadu di Kecamatan Labuhan Ratu tahun 2016/2017 adalah sebagai 

berikut: 

1. Kendala guru dalam mengajar IPS di SMP Swasta Pada Kecamatan Natar tahun 

ajaran 2014/2015 yang diteliti oleh Linda Dwi Yulianti pada tahun 2015. Metode 

penelitian yang digunakana adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Populasi yang digunakan 

adalah 18 guru dengan menjadikan sampel sebagi penelitian populasi atau seluruh 

dari jumlah sampel. Analisis data menggunakan menggunakan rumus persentase. 

Hasil dari penelitian kendala guru dalam mengajar IPS di SMP swasta pada 

Kecamatan Natar tahun ajaran 2014/2015 adalah hasil penelitian menunjukan 1) 

Terdapat sebanyak 12 guru (66,7%) tidak memiliki persiapan dalam mengajar dan 

sebanyak 6 guru (33,3%) mengalami persiapan dalam mengajar.  2) Terdapat 

sebanyak 13 guru (72,2%) tidak menguasai metode saat mengajar dan sebanyak 5 

guru (27,8%) menguasai metode saat mengajar 3)  Terdapat sebanyak 10 guru 

(55,6%) tidak menggunakan media saat mengajar dan sebanyak 8 guru (44,4%) 

menggunakan media saat mengajar. 4) Terdapat sebanyak 11 guru (61,1%) tidak 

membuat RPP saat mengajar dan sebanyak 7 guru (38,9%) membuat RPP saat 

mengajar. 

2. Kendala guru geografi dalam mengajar materi penginderaan jauh di SMA Negeri 1 

Gedong Tataan tahun pelajaran 2014-2015 yang diteliti oleh Nisa Aulia Ningsih 

pada tahun 2013. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Populasi 

yang digunakan adalah seorang  guru  geografi  yang  mengajar  kelas  XII  IPS  di  

SMA  Negeri  1 Gedong Tataan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
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wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan dengan 

mengubah data kemudian dianalisis dan menjadikannya dalam bentuk kata-kata.  

Hasil penelitian kendala guru geografi dalam mengajar materi penginderaan jauh di 

SMA Negeri 1 Gedong Tataan tahun pelajaran 2014-2015 menunjukan, 1) guru 

kurang menguasai materi penginderaan jauh sehingga masih menjadi kendala 

dalam memahami dan menyampaikan materinya, 2) guru kurang menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar penginderaan jauh, 3) guru 

dalam proses pembelajaran tidak menggunakan media yang sesuai dengan materi, 

4) guru tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh 

lembaga pendidikan. 

3. Problematika guru geografi pada materi penginderaan jauh dan SIG di SMA 

Negeri Kota Bandar Lampung tahun 2012-2013 yang diteliti oleh Putri Dwi 

Wulanayu pada tahun 2013.  Metode penelitian menggunakan metode deskriptis 

dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai cara 

menggumpulkan data. Populasi yang digunakan yaitu seluruh guru yang mengajar 

kelas XII di SMA  Negeri Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan sampel 

seluruh dari populasi yaitu berjumlah 17 guru. Teknik analisis data menggunakan 

rumus persentase. Hasil penelitian menunjukan, 1) guru geografi di Kota Bandar 

Lampung kurang menguasai materi penginderaan jauh dan SIG, hal ini terbukti 

bahwa terdapat 13 orang (76,47%) guru menjawab kurang menguasai materi 

penginderaan jauh dan SIG dalam penggunaan aplikasinya, 2) guru geografi di 

Kota Bandar Lampung mengalami kendala dalam menggunakan metode 

pembelajaran, hal ini terbukti bahwa terdapat 9 orang (52,94%) guru menjawab 

berkendala dalam menggunakan metode pembelajaran penginderaan jauh dan SIG, 

3) guru geografi di Kota Bandar Lampung mengalami kendala dalam penggunaan 

media pembelajaran, hal ini terbukti bahwa terdapat 8 orang (47,05%) guru 
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menjawab berkendala dalam penggunaan media pembelajaran penginderaan jauh 

dan SIG, 4) guru geografi di Kota Bandar Lampung mengalami kendala dalam 

penyediaan sarana dan prasarana, hal ini terbukti bahwa terdapat 16 orang 

(94,11%) guru menjawab ada kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana 

dalam pemebalajaran materi penginderaan jauh dan SIG, 5) guru geografi di Kota 

Bandar Lampung mengalami kendala dalam motivasi belajar, hal ini terbukti 

bahwa terdapat 12 orang guru (70,59) menjawab belum pernah mengikuti pelatihan 

yang dapat meningkatkan penguasaan materi penginderaan jauh dan SIG. 

2.3 Kerangka Pikir 

Mata pelajaran IPS Terpadu merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu sosial. 

Guru dituntut untuk dapat menguasai semua ilmu yang  bergabung dalam IPS Terpadu 

dan mampu menyampaikan materi-materi tersebut secara terpadu kepada siswa. Saat 

ini kemampuan menguasai materi saja tidaklah cukup untuk menyampaikan ilmu secara 

sebenarnya dan mampu diserap dengan utuh. Pemilihan metode pembelajaran yang 

kurang efektif akan berdampak buruk terhadap minat mendengarkan dan 

memperhatikan dalam proses penyampaian materi, fasilitas yang berada di sekolah 

sangatlah mempengaruhi fasilitas dalam pembelajaran atau media dalam pembelajara 

yang menunjang, karena dengan adanya media yang tepat maka akan mampu 

mempengaruhi motivasi serta tinggkat penyerapan materi yang lebih cepat. Selain 

penyampaian materi, pemilihan metode serta penggunaan media pembelajaran yang 

mampu mempengaruhi proses pembelajaran akan tetapi pemilihan teknik evaluasi atau 

pemberian tugas akan mempengaruhi apakah materi tersebut mampu diserap oleh 

siswa, bila hasil evaluasi memuaskan maka proses pembelajaran yang sudah 

dilakasanakan sebelumnya sudah berhasil, akan tetapi apabila hasilnya sebaliknya maka 
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proses pembelajaran yang sebelumnya belumlah berhasil, sehingga harus diperbaiki 

lagi dalam sistem pembelajarannya. 

 

Variabel pada penelitian kendala guru dalam mengajar materi peta adalah latar 

belakang pendidikan,  materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

dan evaluasi evaluasi pembelajaran. Indikator pada penelitian ini adalah adalah materi 

peta yang mecakup materi pengertian peta, atlas dan globe, materi jenis dan bentuk 

peta, materi penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang dan garis bujur, materi skala 

peta, materi memperbesar dan memperkecil peta dengan koordinat (garis grid), materi 

sketsa wilayah dan objek geografi, serta materi simbol-simbol geografi pada peta 

dengan Definisi Oprasional Variabel (DOV) sesuai dengan variabel penelitian.  

Definisi oprasional variabel pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada proses 

pembelajaran atau pada saat mengajar di kelas berdasarkan tiap materi pembelajaran, 

hal tersebut kerena kendala yang akan muncul dengan berbagai bervariasi disetiap 

materi yang diajarkan. Kendala yang muncul dalam proses pembelajaran adalah 

kendala-kendala yang disadari oleh responden utama dan kendala yang tidak disadari 

oleh responden utama, kendala tersebut mampu terdeteksi oleh siswa dan hasil belajar. 
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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Sugiyono menyatakan bahwa (2013:3) metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

yang digunakan dalam penelitian mengenai kendala guru dalam pembelajaran materi 

peta pada mata pelajaran IPS Terpadu yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif dalam bentuk studi kasus.  

 
Creswell dalam Emzir (2011:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi, tetapi membawa 

ide-ide yang sama dan lebih menekankan pada suatu gambaran kompleks dan holistik, 

suatu rujukan pada naratif secara kompleks, mengajak pembaca ke dalam dimensi 

jamak dari sebuah masalah atau isu dan menyajikannya dalam semua 

kompleksitasnya. Mohammad Ali (1985:120) berpendapat bahwa metode deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

pada masa sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data dan 

analisa atau pengolahan data, membuat kesimpulan tentang suatu keberadaan secara 

objektif dalam suatu deskripsi situasi.  

 

Menurut sukardi (2007:157), penelian deskriptif juga merupakan penelitian dimana 

pengumpulan data untuk mengetes pernyataan penelitian atau hipotesis yang berkaitan 
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dengan keadaan dan kejadian sekarang. Emzir (2011:3) menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambaran dari pada angka-angka. 

Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan 

menyediakan bukti. Data deskripsi mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, 

fotografi, vidiotape¸dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. 

Penelitian kualitatif tidak mereduksi halaman demi halaman dari narasi dan data lain 

ke dalam simbol-simbol numerik. Penelitian kualitatif mencoba menganalisis data 

dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan 

transkipnya.  

 
Bentuk penelitian studi kasus menurut Emzir (2011:20) bahwa studi kasus merupakan 

bentuk penelitian kualitatif yang berusaha dalam menemukan makna, menyelidiki 

proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi. Penelitian studi kasus dapat mengumpulkan data dengan  

menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, observasi, dan kadang-kadang 

pemeriksaan dokumen dan afterfak dalam pengumpulan data. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel pada penelitian kendala guru dalam pembelajaran IPS Terpadu  

pada materi peta  di SMP Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017  adalah sebagai berikut: 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012:80). Populasi adalah himpunan 

individu atau objek yang banyaknya terbatas adalah himpunan individu atau objek 
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yang dapat diketahui atau diukur dengan jelas jumlah maupun batasnya (Moh. 

Pabudu Tika, 2005:24).  

 

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan hanya guru-guru yang pembelajaran 

kelas VII saja kerena materi peta paling dominan atau paling banyak berada di kelas 

VII yang mencakup materi pengertian peta, atlas  dan globe, materi jenis dan bentuk 

peta, penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang dan garis bujur untuk mendapatkan 

informasi geografis, materi skala peta, materi memperbesar dan memperkecil peta, 

materi sketsa wilayah dan objek geografi, serta materi simbol-simbol geografi pada 

peta. Populasi pada penelitian ini mengkelompokan kedalam dua jenis berdasarkan 

latar belakang pendidikan, yaitu berdasarkan latar belakang pendidikan geografi dan 

berdasarkan latar belakang pendidikan non geografi.  

Tabel 3.  Populasi Pada Penelitian Kendala Guru Dalam Pembelajaran Pada 

Materi Peta Di Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Latar 

Belakang Pendidikan Geografi 

No Nama Pendidikan terakhir Tempat pembelajaran 

1 Wina Triani, S. Pd. S1 SMPN 34 Bandar Lampung 

Sumber:  Data Observasi di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung tahun 

2016 

Berdasarkan data di atas bahwasanya populasi guru yang mengajar IPS Terpadu yang 

pembelajaran kelas VII dan memiliki latar belakang pendidikan geografi hanya 

berjumlah satu orang, hal tersebut mengingat bahwasanya lulusan yang berasal dari 

pendidikan geografi sangatlah minim, hal tersebut karena program studi pendidikan 

geografi di Provinsi Lampung hanya ada di Universitas lampung, dan tidak ada selain 

di Universitas tersebut di Provinsi Lampung. 
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Tabel 4.  Populasi Pada Penelitian Kendala Guru Dalam Pembelajaran Pada 

Materi Peta Di Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Latar 

Belakang Pendidikan Non Geografi 

 

No Nama Pendidikan 

Terakhir 

Tempat pembelajaran 

1 Ni Komang Suhadnyani, 

S.E. 

S1 SMPN 8 Bandar Lampung 

2 Sam Aini,S. Pd. S1 SMPN 34 Bandar Lampung 

3 Elsri Puryanti, S. Pd. S1 SMPN 34 Bandar Lampung 

4 Dra. Gumalawati, S. Pd. S1 SMPN 34 Bandar Lampung 

5 Astuti, S. Pd. S1 SMPN 34 Bandar Lampung 

6 Ujang effendi, S. E. S1 SMPN 34 Bandar Lampung 

7 Irawati, S. Pd. S1 SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung 

8 Andi Prayogo, S.Pd. S1 SMP Al-Azar 1 Bandar Lampung 

9 M. Syahrudin GS, S.Pd. S1 SMP IT Permata Bunda 

10 Aprilita, S. Pd. S1 SMP Sriwijaya 

Sumber:  Data Observasi di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung tahun 

2016 

Berdasarkan populasi pada guru yang memiliki latar belakang pendidikan non 

geografi pada penelitian ini berjumlah 10 guru yang mengajar kelas VII. Pada tabel 

bahwasanya tiap guru memiliki kesamaan dalam pendidikan terakhir yang ditempuh 

yaitu S1 yang mengajar dibeberapa sekolah baik negeri maupun swasta yang terletak 

di Kecamatan Labuhan Ratu tahun pelajaran 2016/2017.  

 

3.2.2. Sampel 

Sampel menurut Moh Pabundu Tika (2005:24) adalah sebagian dari objek atau 

individu-individu yang mewakili suatu populasi. Penelitian kendala guru dalam 

pembelajaran pada materi peta menggunakan teknik sampel acak sederhana dan 

sampel populasi. Sampel acak sederhana (simple random sampling) menurut Moh 

Pabudu Tika (2005:32) adalah cara mengambil sampel dengan memberi kesempatan 

yang sama untuk dipilih bagi tiap individu atau unit dalam keseluruhan observasi. 
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Pada penelitian ini, sampel yang dipilih yaitu dua guru yang mewakili setiap 

kelompok populasi berdasarkan latar belakang pendidikan, yaitu yang berasal dari 

pendidikan geografi dan pendidikan non geografi. Pengambilan sampel pada guru 

yang memiliki latar belakang pendidikan non geografi menggunakan sampel acak 

sederhana dengan melakukan beberapa tahap yaitu: 

1. Pendataan calon sampel disebuah kertas yang sudah dipotong sepuluh bagian. 

2. Pemberian nomor atau pengkodean berdasarkan nomor urut tiap calon responden. 

3. Memasukan potongan kertas yang sudah diberi nomor atau kode dalam bentuk 

gulungan kedalam sebuah gelas. 

4. Menutup bagian atas gelas lalu membolak-balikan gelas tersebut agar tiap kertas 

gulungan tercampur, lalu mengambil satu dari sepuluh gulungan yang mewakili 

guru yang memiliki latar belakang pendidikan non geografi. 

5. Melihat nomor atau kode didalam gulungan kemudian dijadikan responden pada 

penelitian ini, tempat penelitian disesuaikan pada responden yang sudah terpilih. 

 

Pada penelitian ini, responden yang mewakili latar belakang pendidikan non geografi 

adalah Aprilita, S. Pd., yang mengajar di SMP Sriwijaya. Pada responden yang 

berasal dari pendidikan geografi menggunakan sampel populasi, atau mengambil 

semua sampel pada populasi, hal tersebut karena populasi yang mewakili latar 

belakang pendidikan geografi hanya satu orang. Sampel yang mewakili latar 

belakang pendidikan geografi adalah Wina Triani, S. Pd., yang mengajar di SMP N 

34 Bandar Lampung. 

 

Selain responden utama yang mewakili tiap latar belakang pendidikan yang sudah 

ditetapkan pada penelitian ini, pengumpulan data tambahan juga dilakukan untuk 

memastikan data yang akan diperoleh tidak bersifat objektif atau hanya sepihak dan 

mampu menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Responden 
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lain yang akan dijadikan sebagai responden tambahan yang mampu memberikan 

informasi tambahan yaitu: 

1. Teman sejawat 

2. Siswa 

Pemilihan teman sejawat dan siswa dilakukan dengan menggunakan teknik sampel 

purposife  (judgement sampling) dan sampel acak sederhana. Sampel purposife  

(judgement sampling) yaitu pengambilan sampel secara cermat dengan mengambil 

orang atau subjek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik (Moh 

Pabundu Tika, 2005:41). Pemilihan teman sejawat dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

1. Secara emosional memiliki kedekatan dengan responden utama sehingga 

responden tambahan dianggap lebih mengetahui karakteristik responden utama, 

kedekatan emosional dapat dilihat dengan tingkat keakraban dengan 

mempertimbangkan beberapa kesamaan baik agama dan suku. 

2. Secara fisik memiliki kedekatan dengan responden utama atau memiliki profesi 

yang sama dan bekerja ditempat yang sama, sehingga responden tambahan 

dianggap lebih mengetahui tindakan-tindakan responden utama dalam proses 

pembelajaran. 

 

Pemilihan responden tambahan berupa teman sejawat dapat dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara ke beberapa guru yang terdapat di lingkungan yang sama 

dengan responden utama, mengenai hubungan terdekat antar responden utama dengan 

calon responden teman sejawat dan tetap mempertimbangkan ketetapan dalam 

pemilihan responden. Teman sejawat sangat membantu dalam proses pengumpulan 

data serta informasi yang didapat oleh teman sejawat dan responden utama dapat 

dijadikan sebagai perbandingan sehingga berdampak pada konsistensi data atau 
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informasi yang didapat mampu dipertanggung jawabkan dan tidak bersifat subjektif 

atau sepihak saja. 

 

Pemilihan sampel tambahan yang berupa siswa digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik sampel acak sederhana seperti pada saat pengambilan sampel 

pada responden utama tepatnya pada responden yang berasal dari latar belakang 

pendidikan non geografi.  Responden tambahan yang berupa siswa sangat membantu 

dalam proses pengumpulan data karena responden yang berupa siswa merupakan 

siswa yang benar-benar ikut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

responden utama secara langsung. Data  yang bersumber dari siswa dapat dijadikan 

bahan bertimbangan dari hasil wawancara atau informasi dari reponden utama pada 

saat pembelajaran di kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara: 

1. Memastikan jumlah kelas yang diajar oleh responden utama. 

2. Memastikan jumlah siswa dengan memperhatikan absen kelas. 

3. Memastikan siswa yang mengikuti proses pembelajaran pada materi peta dari 

awal hingga akhir pembelajaran sehingga kelak data yang didapat mampu 

dipertanggung jawabkan. 

4. Membuat penomoran atau pengkodean disepotong kertas berdasarkan jumlah 

siswa yang selalu hadir dalam proses pembelajaran pada materi peta. 

5. Mencampurkan potongan kertas dalam bentuk gulungan kertas kedalam mangkuk 

atau wadah yang mampu menampung semua gulungan kertas tersebut. 

6. Mengaduk gulungan kertas dan mengambil satu gulung kertas kemudian 

menjadikan sebagai responden tambahan yang berupa siswa. 

7. Apabila responden utama mengajar lebih dari satu kelas, maka pengambilan 

sampel yang berupa siswa harus benar-benar mewakili tiap kelas, sehingga data 

yang terkumpul benar-benar valid atau dapat dipercaya. 
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3.3. Variabel penelitian dan Definisi Oprasional Variabel 

Variabel penelitian dan definisi oprasional variabel pada penelitian ini  adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1. Variabel penelitian 

Sugiyono (2012:38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja dan diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian 

dalam penelitian mengenai kendala guru dalam pembelajaran IPS Terpadu pada 

materi peta adalah kendala guru IPS Terpadu yang mencakup latar belakang 

pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. 

Kendala yang dimaksud adalah kendala-kendala yang muncul pada saat proses 

pembelajaran di kelas mengenai standar kompetensi memahami usaha manusia untuk 

menggali perkembangan lingkungan khususnya pada kompetensi dasar mengenai 

penggunaan peta, atlas dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan dan 

membuat sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan objek geografi dengan 

indikator kendala berdasarkan silabus pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta 

adalah : 

1. Pengertian peta, atlas dan globe. 

2. Jenis dan bentuk peta. 

3. Penggunaan daftar isi, indeks peta, geris lintang dan garis bujur untuk 

mendapatkan informasi geografis pada peta, atlas dan globe. 

4. Skala peta. 

5. Sketsa wilayah dan objek geografi. 

6. Simbol-simbol geografi pada peta. 
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3.3.2. Definisi Oprasional Variabel 

Kendala yang dimaksud pada  penelitan  kendala guru dalam pembelajaran IPS 

Terpadu  pada materi peta di SMP Kecamatan Labuhan Ratu tahun pelajaran 

2016/2017 adalah sebuah halangan, faktor atau keadaan yang membatasi pencapaian 

sasaran dalam pendidikan khusunya dalam pembelajaran di kelas yaitu mengenai 

materi peta. Definisi oprasional variabel dalam penelitian kendala guru dalam 

pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta adalah sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Pendidikan 

a. Kompetensi ilmu. 

b. Lama pembelajaran. 

c. Pelatihan peta. 

d. Pelatihan pembelajaran. 

e. Profesi lain selain sebagai guru/pendidik. 

2. Materi Pembelajaran 

a. Penyampaian materi (disampaikan (tuntas atau tidak tutas) dan tidak 

disampaikan (alasan  tidak disampaikan)). 

b. Penguasaan materi (menguasai (alasan menguasai) atau tidak menguasai (alasan 

tidak menguasai)). 

3. Metode Pembelajaran 

a. Proses pembelajaran di kelas (penerapan metode dan alasan menerapkan 

metode). 

b. Cara mengajar di kelas pada pembelajaran materi peta. 

4. Media Pembelajaran 

a. Keberadaan media (tersedia (media apa saja yang tersedia) atau tidak tersedia 

(alasan ketidak tersedianya media)). 
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b. Keadaan media (dapat digunakan atau tidak dapat digunakan (alasan tidak dapat 

digunakan)). 

c. Penggunaan media (menggunakan (media apa yang digunakan) dan tidak 

menggunakan media (alasan tidak menggunakan media). 

5. Evaluasi Pembelajaran 

a. Penggunaan evaluasi (menggunakan (jenis evaluasi apa yang diterapkan) atau 

tidak menggunakan (alasan tidak menggunakan). 

Definisi oprasional variabel pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada proses 

pembelajaran atau pada saat mengajar di kelas berdasarkan tiap materi pembelajaran, 

hal tersebut kerena kendala yang muncul akan bervariasi disetiap materi yang 

diajarkan. Kendala yang muncul dalam proses pembelajaran adalah kendala-kendala 

yang disadari oleh responden utama dan kendala yang tidak dirasakan oleh responden 

utama, namun kendala tersebut mampu terdeteksi oleh siswa yang secara langsung 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, (Sugiyono, 2013:308). 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

3.4.1 Teknik wawancara  

Moleong (2007:186) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur dengan 

pendekatan petunjuk umum wawancara.  Moleong (2007:190) berpendapat bahwa 

wawancara tidak berstruktur bertujuan untuk melakukan wawancara dengan 
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menanyakan sesuatu lebih mendalam lagi pada subjek tertentu. Penekanan 

mengunakan petunjuk umum wawancara, menurut Moleong (2007:187) bahwa jenis 

wawancara yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar 

pokok-pokok yang dirumuskan, tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Tujuan 

menggunakan teknik wawancara tidak bersruktur dengan pendekatan menggunakan 

petunjuk umum wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden yang 

berkaitan dengan pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta baik pada guru sebagai 

responden utama, teman sejawat dan siswa sebagai responden tambahan. 

3.4.2. Teknik Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) menyatakan bahwa teknik observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis, dua diantaranya  adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola dalam situasi 

tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan (Larry 

Cristense dalam Sugiyono, 2013:196). Teknik observasi pada penelitian ini bersifat 

systematic observation atau atau pengamatan sistematis. Emzir (2011:39) menyatakan 

bahwa pengamatan sistematis atau systematic observation adalah suatu pengamatan 

ilmiah yang terkontrol. Pengamatan sistematis atau systematic observation secara 

seting (waktu dan tempat) pengamatan juga dibatasi, memerlukan alat-alat mekanik 

seperti taperecorder¸ kamera dan lain-lain. Observasi pada penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan-pengamatan dan 

pencatatan yang berkenaan pada kendala guru dalam pembelajaran materi peta dengan 

menggunakan kamera dan buku catatan serta untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan pembelajaran pada materi peta khususnya keberadaan media yang 

berkaitan dengan pembelajaran IPS Terpadu pada materi peta.  
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3.4.3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran pada 

materi peta seperti silabus, RPP, absen siswa, agenda milik responden utama dan hasil 

evaluasi milik siswa. Teknik dokumentasi juga dilakukan untuk mengetahui 

monografi wilayah penelitian.  

3.5. Uji Persyaratan Instrumen 

Sugiyono (2012:102) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat ukur dalam 

penelitian. Uji persyaratan instrumen pada penelitian ini tidak menggunakan uji 

validitas dan uji reabilitas. Emzir (2011:78) menyatakan bahwa sebagian besar 

peneliti kualitatif menolak kerangka kerja validitas yang pada umumnya diterima 

dalam penelitian kuantitatif ilmu-ilmu sosial, sebagian peneliti kualitatif menolak 

asumsi dasar realis yang merupakan suatu relitas eksternal (yang menjadi perhatian 

utama dari validitas). Para peneliti kualitatif tidak peduli dengan kepalsuan atau 

kebenaran terhadap suatu observasi terhadap realitas eksternal. Lincoln dan Guba 

dalam Trochim yang dikutip oleh Emzir (2011:79) mengusulkan empat kriteria untuk 

menilai kualitas penelitian kualitatif, dan secara eksplisit menawarkan sebagai 

alternatif, serta lebih mencerminkan asumsi-asumsi penting yang dilibatkan banyak 

penelitian  kualitatif. Empat kriteria alternatif penilaian kualitatif adalah kredibilitas, 

transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.   

 

Penelitian mengenai kendala guru dalam pembelajaran pada materi menggunakan 

kriteria alternatif penilaian kualitatif yang berupa kreadibilitas. Emzir (2011:79) 

menyatakan bahwa kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian 
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kualitatif yaitu kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam 

penelitian. Adanya perspektif maka tujuan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan 

atau memahami fenomena yang menarik sudut pandang partisipan. Partisipan adalah  

satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kreadibilitas hasil penelitian 

tersebut.   

 

Kriteria kredibilitas pada penelitian ini wawancara tidak berstruktur dan dilakukan 

dengan cara membuat sebuah rencangan atau dapat dikenal dengan kisi-kisi. Cara 

membuat rancangan berdasarkan kisi-kisi yang telah dikonsultasikan kepada 

pembimbing sebelumnya yang dianggap menguasai penelitian, kemudian akan 

dijadikan sebagai instrumen dengan keadaan yang sudah valid karena sebelumnya 

telah teruji.  Manfaat kisi-kisi agar validitas dan realibilitas instrumen dapat diperoleh 

dan diketahui pihak-pihak luar tim peneliti sehingga bertanggung jawaban penelitian 

telah terjamin (Suharsimi Arikunto, 2006:163). 

 

3.6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan diperlukan untuk menetapkan keabsahan atau trustworthinees 

data. Emzir (2011:78) menyatakan bahwa kriteria derajat kepercayaan atau 

kredibilitas pada penelitian kualitatif mencakup; 1) kepanjangan keikut-sertaan, 2) 

ketekunan pengamatan, 3) triangulasi, 4) pengecekan diskusi, 5) kecukupan 

referensial, 6) kajian kasus negatif, 7) pengecekan anggota. Pada penelitian ini kriteria 

kredibilitas mencakup: 

1. Keperpanjangan Keikut-sertaan 

Penelitian dilakukan sejak awal, yaitu mengumpulkan data dengan bentuk 

penelitian pendahuluan yang dijadikan awal atau acuan penelitian hingga akhir 

penelitian atau hasil dari yang diteliti. Acuan penelititian pada penelitian ini 

adalah pernyataan-pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap proses 
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pembelajaran pada materi peta khususnya sebelum penyampaian materi hingga 

sudah menyampaikan materi di kelas, untuk mengetahui karakteristik responden 

dan kebiasaan responden saat pembelajaran berlangsung yang bersumber dari 

responden itu sendiri dan teman sejawat serta siswa. 

2. Ketekunan/keajegan Penelitian 

Keperpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan dengan teknik observai, wawancara dan dokumentasi menyediakan 

kedalaman. Fokus masalah yang diteliti terus diteliti hingga menghasilkan data 

yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, keajegan penelitian menjadi pondasi awal 

untuk penelitian tanpa beralih dan terus memperdalam penelitian atau mencari 

secara mendalam dan rinci dari hasil atau data-data yang ditemukan. Keajagan 

pada penelitian ini mengacu pada standar kompetensi dasar mengenai memahami 

usaha manusia untuk menggali perkembangan lingkungannya. Indikator pada 

penelitian ini mengacu pada kompetensi dasar mengenai menggunakan peta, atlas 

dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan dan membuat sketsa dan peta 

wilayah yang menggambarkan objek geografi. Keajegan juga terletak pada 

indikator penelitian yang berupa materi pelajaran yang mencakup pengertian peta, 

atlas dan globe, jenis peta dan bentuk peta, penggunaan indeks, daftar isi, garis 

lintang dan garis bujur, untuk mencari informasi pada peta, skala peta, 

memperbesar dan memperkecil peta, sketsa wilayah dan objek geografi, serta 

simbol-simbol geografi pada peta. Keajegan juga terletak pada indikator 

pencapaian pada silabus.  

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Pada penelitian ini, triangulasi dilakukan 

dengan membandingkan data wawancara antara responden utama, teman sejawat 
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dan siswa yang diajar materi peta oleh responden utama.  Selain membandingkan 

data wawancara pemerkisaan juga dilakukan dengan membandingkan data 

wawancara dengan data berupa silabus, RPP dan agenda pembelajaran miliki 

responden. Semua hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir data yang tidak 

benar atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta data yang didapat lebih 

valid dan mampu dipertanggung jawabkan. 

4. Pemeriksaan Melalui Diskusi. 

Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing 

agar peneliti tetap mempertahankan keterbukaan dan kejujuran serta konsisensi 

terhadap penelitian yang dilakukan. 

5. Kecukupan Referensial 

Referensi pada penelitian ini mencakup teori yang bersangkutan dengan 

penelitian. Referensi pada penelitian ini sudah dianggap cukup oleh dosen 

pembimbing yang dianggap lebih menguasai bidang ini. Moleong (2007:11) 

menyatakan bahwa adapun perkembangan atau penemuan variabel baru 

dilapangan dipandangan sebagai kewajaran penelitian kualitatif, karena penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang lebih mementingkan proses dari hasil dan 

pencarian referensi dilakukan setelah data terkumpul. 

6. Analisis Kasus Negatif 

Moleong (2007:334) menyatakan bahwa teknik analisis kasus negatif dilakukan 

dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang sesuai dengan pola dan 

kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

perbandingan. Analisis kasus negatif pada penelitian ini bertujuan agar hasil 

penelitian selaras dengan latar belakang penelitian dan tujuan penelitian serta 

menjadikan kajian empiris pada penelitian sejenis sebagai bahan acuan awal dan 

sebagai bahan perbandingan. 
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7. Pengecekan Anggota 

Moleong (2007:335) menyatakan bahwa pengecekan dengan  anggota yang 

terlibat atau responden yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat 

penting dalam memeriksa derajat kepercayaan. Pengecekan anggota pada 

penelitian ini dilakukan dengan mengecek identitas pribadi atau keadaan 

responden secara mendalam seperti karakteristik, pendidikan, lingkungan kerja, 

proses pembelajaran di kelas serta usaha-usaha dalam mengatasi kendala yang 

muncul dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 

3.7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, (Sugiyono, 

2013:334). Teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dengan 

menguraikan data dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian kualitatif analisis data 

harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh di lapangan segera harus dituangkan 

dalam bentuk tulisan dan dianalisis (Nasution, 2003:129).  Analisis data pada 

penelitian kendala guru dalam pembelajaran IPS Terpadu di SMP Kecamatan 

Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif dalam bentuk naratif. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kendala yang muncul disetiap materi pelajaran sangatlah bervariasi. Latar 

belakang pendidikan yang selaras tidak menjamin bahwa tidak akan ditemukan 

kendala dalam proses pembelajaran. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini 

baik yang berasal dari latar belakang pendidikan geografi maupun non geografi 

yaitu guru kurang menguasai materi peta karena latar belakang pendidikan guru 

yang bukan berasal dari materi tersebut, penyampaian materi tidak merujuk pada 

RPP dan silabus, pola pikir guru terhadap materi mempengaruhi materi yang 

disampaikan, guru kurang menguasai metode pembelajaran, guru kurang 

memanfaatkan media pembelajaran, guru kurang tepat dalam memilih teknik 

evaluasi, guru tidak menyadari kendala yang muncul didalam diri saat proses 

pembelajaran berlangsung maupun setelah berlangsungnya pembelajaran. 

 

5.2.  Saran 

Hasi penelitian yang telah dilakukan mengenai kendala guru mengajar materi peta 

mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Kecamatan Labuhan Ratu tahun ajaran 2016-

2017, maka disarankan bahwa: 
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1. Penyampaian materi disesuaikan dengan materi pelajaran yang tertera pada 

silabus dan apabila terdapat penambahan materi haruslah menyesuakan dengan 

alokasi waktu yang sudah tersedia sehingga materi pokok dapat tersampaikan 

dan mampu diterima dengan baik. 

2. Penggunaan metode pembelajaran memperhatikan jenis materi yang 

disampaikan. 

3. Keterbatasan media pembelajaran di sekolah dapat ditutupi dengan kreativitas 

guru dengan bentuk metode pembelajaran atau pengadaan media pembelajaran 

secara manual, seperti pemberian gambar-gambar peta dalam bentuk print-

printan, meskipun media yang digunakan bukanlah media sungguhan akan 

tetapi dengan media tiruan siswa mampu memiliki acuan. Selain pengadaan 

media pembelajaran secara sederhana tetapi perawatan media merupakan 

tanggung jawab bersama.  

4. Pemilihan teknik evaluasi harus diperhatikan seperti pemberian tugas yang 

haruslah disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi sehingga dengan 

pemberian tugas atau evaluasi pembelajaran mampu mencerminkan indikator 

yang harus dicapai.  

5. Guru lebih peka terhadap kendala yang ditemukan, apabila pembelajaran tidak 

mampu tersampaikan dengan optimal atau siswa kurang dalam menerima 

materi maka guru harus melakukan intropeksi diri kemudian berbenah dalam 

proses pembelajaran karena apabila guru belum mampu membuat siswanya 

belajar maka guru tersebut bukanlah melakukan pembelajaran akan tetapi 

hanya menyampaikan materi. 
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