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MOTTO 

 

1. Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih 

berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh.  

( Shakespeare) 

2. Barang siapa takut menghadapi kesukaran, selamanya dia tak akan maju    

( Horne) 

3. Modal yang baikdari seseorang adalah kerajinan dan kejujuran  

( Girard ) 
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ABSTRAK 

  
 SUDIRMANTO, NIM: 1412104562. Skripsi Meningkatkan Prestasi 
Belajar IPS Geografi pada Sketsa Wilayah dan Obyek Geografi dengan 
Menggunakan Media Gambar pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Andong, Tahun 
Pelajaran  2014/2015. Kegiatan pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses 
komunikasi. Agar pesan atau materi pelajaran yang disampaikan guru dapat 
diterima oleh siswa maka diperlukan wahana penyalur pesan yaitu media 
pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah dengan menggunakan 
media gambar dapat meningkatkan penguasaan materi tentang sketsa wilayah dan 
obyek geografi dalam pembelajaran IPS?. 
 Penelitian ini bertujuan untuk Dengan menggunakan media gambar 
mengetahui peningkatan penguasaan materi tentang sketsa wilayah dan obyek 
geografi dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini berlangsung dalam 2 siklus. 
Proses penelitian diawali dengan mengamati pembelajarn yang menggunakan 
metode pembelajaran kerja kelompok. Pengamatan berikutnya dilakukan pada 
saat siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis diskriptif  kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya 
peningkatan, yaitu siswa yang menguasai materi sebesar 70 % meningkat dari 15 
(53,5%) menjadi 21 (75,0 %), terjadi peningkatan 21,5 %;  Siswa yang menguasai 
materi kurang dari 70 % menurun dari 13 (46,4%) menjadi 7 (25,0 %), terjadi 
penurunan sebesar 21,5 %; Guru telah berhasil dalam melaksanakan perbaikan 
pembelajaran IPS Geografi tentang denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah 
dengan penerapan media gambar. Keberhasilan ini dapat digunakan sebagai 
pedoman untuk melaksanakan  pembelajaran  selanjutnya.  

Berdasarkan hasil akhir perbaikan pembelajaran maka peneliti dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: Penerapan media gambar dapat meningkatkan 
penguasaan materi siswa pada pembelajaran IPS tentang denah dan peta 
lingkungan rumah dan sekolah di kelas VII MTs Negeri Andong, Semester genap 
Tahun Pelajaran 2014/2015; Pembelajaran dengan penerapan media gambar dapat 
membuat siswa belajar dengan aktif, kreatif, menyenangkan sehingga penguasaan 
siswa terhadap pembelajaran dapat meningkat. 
 
Kata kunci: Media Gambar, Prestasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

   Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan pesera didik melalui 

kegiatan bimbingan. Seorang guru pada saat menyajikan materi pelajaran 

kepada siswa seringkali menggunakan media agar materi tersebut dapat 

diterima dan diserap dengan baik oleh para siswa dan pada akhirnya 

diharapkan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku baik berupa 

pengetahuan/kognitif, sikap/afektif, maupun keterampilan/psikomotor. 

Kegiatan pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses komunikasi. 

Dalam proses komunikasi ini guru berperan sebagai komunikator yang akan 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sebagai penerima pesan. Agar 

pesan atau materi pelajaran yang disampaikan guru dapat diterima oleh siswa 

maka diperlukan wahana penyalur pesan yaitu media pembelajaran. Selain itu 

media tersebut harus relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan materi oleh siswa. 

   Kenyataan dilapangan, terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Walaupun guru telah menerapkan media namun hasilnya masih 

mengecewakan. 

   Hal senada terjadi di kelas tempat peneliti mengajar yaitu Kelas VII 

MTs Negeri Andong. Karena siswa tidak aktif, sangat mempengaruhi tingkat 

penguasaan terhadap materi yang rendah. Dari kondisi kelas seperti ini peneliti 
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yang notabene sebagai guru kelas tersebut tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas. Penelitian untuk mencari apa yang tepat untuk 

mengatasi masalah tersebut. Karena masalah ini terjadi secara umum hampir 

semua mata pelajaran, maka peneliti memfokuskan pada mata pelajaran IPS.  

Pendidikan bukanlah sekedar sebuah transfer of knowledge dan atau 

transfer of value, karena model pendidikan ini hanya akan membuat sejarah 

berhenti dan kebudayaan menjadi mati. Model pendidikan seperti ini hanya 

akan menciptakan masyarakat nepotis dan kolutif sebagai pelestarian 

kekuasaan yang korup (Chan, 2002: 17).  Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU. No: 20 Th. 2003). 

Dalam upaya lebih mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

pengembangan sumber daya manusia perlu dikembangkan iklim belajar 

mengajar yang konstruktif bagi berkembangnya potensi siswa sehingga dapat 

lahir gagasan-gagasan baru.  Dalam rangka pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran, 

bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. 
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Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya 

bukan “mengetahuinya". Pembelajaran yang berorientasi pada target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi “mengingat” jangka 

pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam 

kehidupan jangka panjang, dan itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah saat 

ini (Mulyasa, 2003: 69). 

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah banyak faktor 

yang harus diperhatikan seperti: pendidik (guru), siswa, sarana prasarana, 

laboratorium dan kelengkapannya, lingkungan dan manajemennya. Dari 

beberapa faktor tersebut guru dan siswa merupakan dua komponen yang 

berperan dalam peningkatan  kwalitas pembelajaran (Sukirman, 2006: 1). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Tingkat penguasaan siswa terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial tentang sketsa wilayah dan obyek geografi belum memuaskan setiap 

akhir pelajaran IPS diadakan evaluasi. 

Dari evaluasi tersebut diperoleh masalah yaitu: 

1. Hanya ada 13 siswa dari 28 yang dapat mencapai tingkat penguasaan 

materinya sebesar 70% ke atas. 

2. Waktu guru menjelaskan materi pelajaran dengan media gambar, hanya 

sebagian siswa yang aktif mengikuti. 

3. Siswa tidak dapat menunjukkan letak denah dan peta lingkungan rumah 

dan sekolah dengan media gambar. 
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C. Analisis Masalah 

Dari beberapa masalah yang  teridentifikasi, guru Kelas VII MTs 

Negeri Andong melakukan diskusi dengan teman sejawat membantu 

mengobservasi dan konsultasi dengan supervisor terungkap beberapa 

penyebab yang menjadikan kondisi siswa tersebut di atas. 

Adapun faktor penyebab tersebut antara lain: 

1. Siswa kurang tertarik dengan penjelasan guru yang hanya menggunakan 

media gambar. 

2. Siswa tidak tertarik dengan metode yang digunakan guru waktu 

pembelajaran berlangsung. 

3. Guru dalam menyampaikan materi terlalu cepat. 

4. Guru tidak memberi kesempatan pada anak untuk bertanya. 

5. Siswa banyak yang pasif saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Atas dasar permasalahan yang ditemui dalam klasifikasi masalah dan 

analisis, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan penguasaan materi tentang 

sketsa wilayah dan obyek geografi dalam pembelajaran IPS Siswa Kelas VII 

MTs Negeri Andong Tahun Pelajaran 2014/2015? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: Dengan 

menggunakan media gambar mengetahui peningkatan penguasaan materi 

tentang sketsa wilayah dan obyek geografi dalam pembelajaran IPS Siswa 

Kelas VII MTs Negeri Andong Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

F. Manfaat Perbaikan 

Manfaat perbaikan ini mempunyai tujuan secara umum dan secara 

khusus, yaitu: 

1. Secara umum, tujuan perbaikan ini untuk meningkatkan kualitas 

keberhasilan dalam proses belajar mata pelajaran IPS di kelas VII MTs 

Negeri Andong. 

2. Secara khusus perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran IPS tentang sketsa wilayah dan obyek 

geografi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pembelajaran perlu penerapan 

media gambar. Media gambar adalah alat peraga nyata berupa gambar. Media 

gambar dapat menggambar sendiri atau membeli di toko. Perbaikan 

pembelajaran dapat dilaksanakan atas dasar penelitian tindakan kelas ini 

bermanfaat dalam upaya peningkatan keaktifan penguasaan materi siswa pada 

mata pelajaran IPS tentang sketsa wilayah dan obyek geografi. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil akhir perbaikan pembelajaran maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan media gambar dapat meningkatkan penguasaan materi siswa 

pada pembelajaran IPS tentang sketsa wilayah dan obyek geografi di Kelas 

VII MTs Negeri Andong Boyolali Semester genap Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

2. Pembelajaran dengan penerapan media gambar dapat membuat siswa 

belajar dengan aktif, kreatif, menyenangkan sehingga penguasaan siswa 

terhadap pembelajaran dapat meningkat. 

 

B. Saran 

Dari uraian kesimpulan perbaikan di atas, ada beberapa saran sebagai 

masukan-masukan dalam proses pembelajaran, yaitu: 

1. Kepala Sekolah senantiasa memberikan dorongan dan dukungan pada guru 

untuk menggunakan tehnik-tenik pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan keaktifan siswa yang akan bermuara pada meningkatnya 

tingkat penguasaan materi pembelajaran. 

2. Para guru hendaknya dalam melaksanakan pembelajaran selalu berusaha 

menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan tingkat 

penguasaan materi dan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 
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3. Para siswa hendaknya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dilandasi semangat yang tinggi agar memperoleh prestasi yang 

memuaskan. 

4. Orang tua hendaknya membantu memberi bimbingan, arahan dan 

dorongan kepada putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan belajar supaya 

anak dapat cepat menguasai pembelajaran.  
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