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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi 

belajar-mengajar. Dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada 

pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa lama dan ilmujiwa 

modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh gurusedang 

menurut padangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa.Aktivitas 

belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yangsedang dipelajari 

seluas mungkin, karena dengan demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi 

akan lebih baik. Aktivitas Belajar diperlukan aktivitas,sebab pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas. 

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian aktivitas belajar adalah  

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dalam kegiatan belajar guna 

menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari 

kegiatan tersebut. 

Trinandita (1984) menyatakan bahwa “Hal yang paling mendasar yang 

dituntut dalam aktivitas belajar mengajar adalah suatu keaktifan siswa”. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang baik antara guru 

dengan siswa ataupun interaksi siswa dengan siswa itu sendiri yang mengakibatkan 

suasana kelas menjadi segar dan kondusif, masing-masing siswa dapat melibatkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan 

mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan prestasi belajar siswa itu sendiri. 

Berdasarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip diatas, diharapkan kepada 

guru untuk dapat mengembangkan aktivitas siswa.  Jenis-jenis aktivitas yang 

dimaksud dapat digolongkan menjadi: 
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a. Visual Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas siswa 

dalam melihat, mengamati, dan memperhatikan. 

b. Oral Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam mengucapkan, melafalkan, dan berfikir. 

c. Listening Aktivities, aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

berkonsentrasi menyimak pelajaran. 

d. Motor Activities, yakni segala keterampilan jasmani siswa untuk 

mengekspresikan bakat yang dimilikinya. 

B. Motivasi Belajar 

Motif dalam bahasa Inggris adalah motive berasal dari kata“motion” yang 

berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Berawal darikata motif itu motivasi 

dapatdiartikan sebagai daya penggerak yangtelah menjadi aktif. Motif dapat menjadi 

aktif pada saat-saat tertentuterutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

diperlukan.Ngalim Purwanto (2006 : 70-71) berpendapat, bahwa setiap motifitu 

bertalian erat dengan suatu tujuan dan cita-cita. Makin berhargatujuan itu bagi yang 

bersangkutan, makin kuat pula motifnya sehinggamotif itu sangat berguna bagi 

tindakan atau perbuatan seseorang. Gunaatau fungsi dari motif-motif itu adalah: 

a. Motif itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motif itu berfungsi 

sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi (kekuatan) 

kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. 

b. Motif itu menentukan arah perbuatan yakni ke arah perwujudan 

suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan darijalan yang 

harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas 

pula terbentang jalan yang harus ditempuh. 

c. Motif menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan perbuatan mana 

yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapaitujuan itu dengan 

menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaatbagi tujuan itu. 
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Menurut Mc. Donald yang di kutip oleh Sardiman (2003: 198),motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandaidengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadapadanya tujuan. Dari pengertian 

yang dikemukakan Mc. Donald inimengandung tiga elemen penting yaitu; (1) bahwa 

motivasi itumengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individumanusia, 

(2) motivasi ditandai dengan munculnya rasa dan afeksi seseorang, (3) motivasi akan 

dirangsang karena adanya tujuan.Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam 

diriindividu yang mempengaruhi gejala kejiwaan, perasaan, dan emosiuntuk 

melakukan sesuatu yang didorong oleh adanya tujuan, kebutuhanatau keinginan. 

Menurut Thursan Hakim (2000) yang dikutip Winastwan Gora danSunarto 

(2010 : 16), belajar adalah suatu proses perubahan perubahandidalam manusia, 

ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitan dankuantitas tingkah laku seperti 

peningkatan kecakapan, pengetahuan,sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, 

daya pikir dan lain-lain. 

Jadi dalam kegiatan belajar terjadinya adanya suatu usaha yang menghasilkan 

perubahan-perubahan itu dapat diamati secara langsungmaupun tidak langsung. Hal 

ini juga dikemukakan oleh Dimyati Mahmud (1989 : 121-122) yang menyatakan 

bahwa belajar adalah suatuperubahan tingkah laku baik yang dapat diamati maupun 

yang tidakdapat diamati secara langsung dan terjadi dalam diri seseorang 

karenapengalaman. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan, belajar dapat diartikan 

sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan 

yang relatif menetap dalam tingkah laku baikyang dapat diamati maupun yang tidak 

dapat diamati secara langsung dan terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman. Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong, menggerakan dan 

mengarahkan siswa dalam belajar (Endang Sri Astuti, 2010 : 67).Motivasi belajar 

sangat erat sekali hubungannya dengan prilaku siswa disekolah. Motivasi belajar 

dapat membangkitkan dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu 
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yang baru. Bila pendidik membangkitkan motivasi belajar anak didik, maka meraka 

akan memperkuat respon yang telah dipelajari (TIM Pengembang Ilmu Pendidikan 

FIP-UPI, 2007 : 141). Motivasi belajar yang tinggi tercermindari ketekunan yang 

tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai 

kesulitan. 

Motivasi yang ada pada diri siswa sangat penting dalam kegiatanbelajar. Ada 

tidaknya motivasi seseorang individu untuk belajar sangat berpengaruh dalam proses 

aktivitas belajar itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Sardiman AM (2003:83) 

motivasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, 

tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan dorongan 

dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang 

telah dicapai). 

c. Mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orangdewasa. 

(misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi,keadilan, 

pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak kriminal, amoral dan 

sebagainya). 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akansesuatu) 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

Jika ciri-ciri tersebut terdapat pada seorang siswa berarti siswa tersebut 

memiliki motivasi belajar yang cukup kuat yang dibutuhkan dalam aktifitas 

belajarnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkanbahwa siswa yang memiliki 

motivasi memiliki indikator sebagai berikut : 

a. Keinginan mendalami materi 
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b. Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

c. Keinginan berprestasi 

d. Keinginan untuk maju 

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan hal yang penting 

setidaknya para siswa memiliki motivasi untuk belajar karena kegiatan akan berhasil 

baik apabila anak yang bersangkutan mempunyai motivasi yang kuat. Sri Hapsari 

(2005 : 74) membagi motivasi membagi dua jenis yaitu motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik dengan mendefinisikan kedua jenis motivasi itu sebagai berikut 

yaitu Motivasi instrinsik adalah bentuk dorongan belajar yang datang dari dalam diri 

seseorang dan tidak perlu rangsangan dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

dorongan belajar yang datangnya dari luar diri seseorang. Dari pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa motivasi terdiridari dua macam yaitu motivasi instrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Berkenaan dengan kegiatan belajar motivasi instrinsik 

mempunyai sifat yang lebih penting karena daya penggerak yang mendorong 

seseorangdalam belajar dari pada motivasi ekstrinsik. Keinginan dan usaha 

belajaratas dasar inisiatif dirinya sendiri akan membuahkan hasil belajar 

yangmaksimal, sedang motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang mendorongbelajar itu 

timbul dari luar dirinya. Apabila keinginan untuk belajarhanya dilandasi oleh 

dorongan dari luar dirinya maka keinginan untukbelajar tersebut akan mudah hilang. 

C. Mata Pelajaran IPS di SD 

IPS merupakan bidang studi baru karena dikenal sejak diberlakukan 

kurikulum 1975. Dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat beberapa istilah 

seperti Ilmu Sosial (socialsciences), Studi Sosial (social studies), dan IPS. Achmad 

Sanusi(Hidayati, 2004: 5) memberikan batasan tentang Ilmu Sosial sebagai berikut, 

“Ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf 

akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi yang makin lanjut dan 

makin ilmiah”. Gross (Hidayati, 2004: 5) juga mengemukakan Ilmu Sosial 

merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial 

yang secara alamiah memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan 



9 
 

kelompok atau masyarakat yang dibentuk. 

Berbeda dengan Ilmu Sosial, Sumaatmadja (Rudy Gunawan, 2011: 19) 

mengemukakan bahwa, “Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau 

disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang 

gejala dan masalah sosial”. Rudy Gunawan (2011: 36) mengemukakan bahwa IPS 

adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, 

seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan 

sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi.Berdasarkan beberapa 

pendapat para ahli di atas, disimpulkan pengertian IPS adalah suatu disiplin ilmu 

sosial atau bidang kajian sosial kemasyarakatan yang mempelajari manusia pada 

konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Bidang kajian Ilmu 

Sosial, Studi Sosial, dan IPS sama-sama mempelajari kehidupan manusia dan 

interaksinya dalam masyarakat.  

IPS merupakan mata pelajaran yang diajarkan di SD yang bersifat terpadu, 

keterpaduan tersebut merupakan hasil dari penyederhanaan atau pemfusian 

pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan dengan karakteristik 

perkembangan dan kebutuhan siswa sekolah dasar dan menengah. Mulyono Tj 

memberi batasan IPS bahwa IPS sebagai pendekatan interdisipliner (Inter-

disciplinary approach) dari pelajaran ilmu-ilmu sosial (Hidayati, 2004: 8). 

Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidihardjo (Hidayati, 2004: 8-9) bahwa IPS 

merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata 

pelajaran seperti geografi, sejarah, antropologi, politik, dan sebagainya. Hidayati 

(2004: 8) juga mengemukakan bahwa IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial dengan 

pengertian bahwa teori, konsep, dan prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, 

konsep, dan prinsip yang ada berlaku pada ilmu-ilmu sosial. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, disimpulkan pengertian IPS 

SD adalah mata pelajaran yang bersifat terpadu dan diajarkan pada jenjang SD yang 

mengkaji fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan kehidupan siswa 

serta ruang lingkupnya disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik perkembangan 
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siswa dan bersifat interdisipliner dengan tujuan membekali siswa untuk mampu 

menghadapi perubahan tantangan global.  

Sapriya (2009: 49-55) menyebutkan IPS merupakan suatu kajian pengetahuan 

yang mencakup empat dimensi, yaitu: 

1. Dimensi Pengetahuan (Knowledge) 

Dimensi pengetahuan mencakup: a) fakta; b) konsep; dan c) generalisasi yang 

dipahami oleh siswa. 

2. Dimensi Keterampilan (Skill) 

Dimensi keterampilan yang diperlukan dalam IPS, antara lain: (a) Keterampilan 

meneliti; (b) Keterampilan berpikir; (c) Keterampilan partisipasi sosial; (d) 

Keterampilan berkomunikasi 

3. Dimensi Nilai dan Sikap (Values And Attiudes) 

Dimensi nilai dan sikap ini mencakup nilai-nilai antara lain nilai substansif dan 

nilai prosedural. 

4. Dimensi Tindakan (Action) 

Dimensi tindakan dalam pembelajaran IPS meliputi tiga model aktivitas, sebagai 

berikut: 

a) Percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara 

bernegosiasi dan bekerja sama. 

b) Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. 

c) Pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya 

pada saat siswa diajak untuk melakukan kegiatan inkuiri. 

Berdasarkan uraian di atas, keempat dimensi IPS SD memiliki karakteristik 

yang berbeda satu sama lain, namun keempat dimensi ini saling melengkapi dan 

saling berkaitan satu sama lain. Dalam proses kepentingan akademik, empat dimensi 

IPS ini dibedakan agar dapat membantu guru dalam merancang model pembelajaran 

yang sistematis dan mencakup semua kawasan domain hasil belajar. Penelitian ini 

mencakup dimensi IPS yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang harus 

dipahami oleh siswa. 
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Secara umum, mengemukakan tujuan pembelajaran IPS SD harus sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yaitu (Rudy Gunawan, 2011: 21): 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 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 bertanggungjawab. 

 

Tujuan  pembelajaran  IPS  SD  harus  diselaraskan  dan disesuaikan dengan 

tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mengarahkan siswa agarmenjadi warga negara yang demokratis, bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Berdasarkan panduan KTSP SD/ MI 

Tahun 2006 mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan tujuan pembelajaran IPS SD adalah 

memberikan bekal dan wawasan kepada siswa berupa pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan kesadaran-kesadaran nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

D. Ruang Lingkup Materi Peta di Kelas IV 

Rudy Gunawan (2011: 39) menyebutkan ruang lingkup IPS SD meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 
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2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 

3. Sistem sosial dan budaya. 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

5. IPS SD Sebagai Pendidikan Global (global education), yakni mendidik siswa 

akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; menanamkan 

kesadaran ketergantungan antar bangsa; menanamkan kesadaran semakin 

terbukanya komunikasi dan transportasi antar bangsa di dunia; mengurangi 

kemiskinan, kebodohan dan perusakan lingkungan. 

Berdasarkan panduan KTSP SD/ MI Tahun 2006 ruanglingkup mata pelajaran 

IPS kelas IV SD/ MI, sebagai berikut: 

1. Peta. 

2. Kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. 

3. Sumber daya alam. 

4. Suku bangsa dan budaya Indonesia. 

5. Berbagai bentuk peninggalan sejarah. 

6. Kepahlawanan dan patriotisme. 

7. Kegiatan ekonomi berdasarkan potensi daerah. 

8. Koperasi dalam perekonomian Indonesia. 

9. Perkembangan teknologi. 

10. Masalah sosial di lingkungan setempat. 

 
Ruang lingkup yang menjadi fokus penelitian ini adalahmateri IPS SD kelas 

IV Semester 1 yaitu tentang peta. 

Berdasarkan panduan KTSP SD/ MI Tahun 2006 terdapat Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPSkelas IV SD/ MI seperti tertera 

pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1  

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS kelas 

IV SD Solafide School Tahun Pelajaran 2015/2016 

Kelas/ 
Standar 
Kompetensi   Kompetensi Dasar     

Semester             
IV/ 1 1. Memahami 1.1 Membaca  peta lingkungan setempat 

 sejarah,  (kabupaten/ kota dan provinsi) dengan 
 kenampakan alam,  menggunakan skala sederhana.    

 dan keragaman 1.2 Mendeskripsikan kenampakan alam di 
 suku bangsa di  lingkungan kabupaten/ kota dan provinsi 
 Lingkungan  serta hubungannya  dengan keragaman 
 kabupaten/ kota  sosial dan budaya.       

 dan provinsi. 1.3 Menunjukkan  jenis Dan persebaran 
   sumber daya alam serta pemanfaatannya 
   untuk kegiatan ekonomi di lingkungan 
   setempat.         

  1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 
   budaya setempat (kabupaten/ kota dan 
   provinsi).         

  1.5 Menghargai berbagai peninggalan sejarah 
   di lingkungan setempat (kabupaten/ kota 
   dan provinsi)  Dan  menjaga 
   kelestariannya.       

  1.6 Meneladani kepahlawanan   dan 
   patritiotisme  tokoh-tokoh   di 
   lingkungannya.       

IV/ 2 2. Mengenal sumber 2.1 Mengenal  aktivitas ekonomi yang 
 daya alam,  berkaitan dengan sumber daya alam dan 
 kegiatan ekonomi,  potensi lain di daerahnya.     

 dan kemajuan 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 
 teknologi di  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 Lingkungan 2.3 Mengenal  Perkembangan  teknologi 
 kabupaten/ kota  produksi, komunikasi, Dan transportasi 
 dan provinsi.  serta pengalaman menggunakannya.  

  2.4 Mengenal  Permasalahan sosial di 
   daerahnya.         
 
E. Aplikasi Google Maps 

Google Maps adalah sebuah jasa peta virtual gratis yang disediakan 

oleh Google. Google Maps adalah aplikasi gratis yang membuat perjalanan menuju 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peta
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
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berbagai tempat jadi lebih mudah dan cepat. Melalui aplikasi ini, kita bisa 

menemukan berbagai tempat menarik di sekitar serta informasi yang diperlukan 

untuk mencapai tempat tersebut (https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Maps). 

Google Maps atau Google Earth yang merupakan produk dari Google yang 

memberikan informasi letak geografis di dunia. Mata Pelajaran yang diangap sulit 

oleh siswa diantaranya adalah IPS, karena materi pelajaran IPS yang sangat banyak 

dan membutuhkan hafalan yang kuat. Dengan keadaan itulah maka sebagian besar 

siswa mendapat nilai rendah pada mata pelajaran ini. Oleh karena itu perlu adanya 

upaya dan startegi dalam pembelajaran IPS agar prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan. Selain itu perlau adanya alat peraga atau media pembelajaran yang 

tepat, menarik, efektif dan efisien. Berdasarkan keadaan di atas peneliti ingin 

berupaya meningkatkan kemampuan hafalan siswa terhadap materi pelajaran IPS 

khususnya yang berhubungan dengan materi mengenal peta di kelas IV dengan 

memanfaatkan media Google Maps. Dengan menggunakan media tersebut 

diharapkan siswa dapat lebih tertarik untuk mengikuti Proses Pembelajaran IPS dan 

menemutunjukkan letak suatu tempat yang berkaitan dengan letak suatu tempat. 

F. Kajian Empiris 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Slamet Riyadi pada tahun 2011, 

dengan judul penelitian Studi Eksperimen Penggunaan Google Earth sebagai Media 

Pembelajaran Sejarah Berbasis E-Learning Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Purwodadi Tahun ajaran 2011/2012.Berdasarkan analisis data hasil belajar kognitif, 

diketahui besarnya rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen 76.96%, memiliki 

tingkat peningkatan hasil belajar (gain) sebesar 0,54 dan dikategorikan pada 

peningkatan sedang. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh besarnya rata-rata hasil 

belajar sebesar 66,16%, memiliki tingkat peningkatan hasil belajar (gain) sebesar 0,36 

dan juga dikategorikan pada peningkatan sedang. Berdasarkan uji peningkatan hasil 

belajar (gain), maka peningkatan hasil belajar kedua kelas menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Berdasarkan analisis data afektif siswa, diketahui besarnya rata-rata 

hasil belajar tingkat afeksi kelas eksperimen sebesar 82,67% dan kelas kontrol 

https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
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73,83%. Berdasarkan analisis data psikomotorik siswa, diketahui besarnya rata-rata 

hasil belajar tingkat psikomotor kelas eksperimen sebesar 75,35% dan kelas kontrol 

66,50%. Berdasarkan analisis data hasil belajar kognitif, kedua kelas mengalami 

tingkat peningkatan yang secara signifikan berbeda, dimana peningkatan hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal ini diketahui dengan uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t). Berdasarkan hasil uji t data pada Google Earth 

treatment diperoleh nilai probabilitas sig. 0,000 dengan taraf signifikansi (α) = 5%. 

Karena sig. 0,000 < 5%, maka hipotesis alterntif (Ha) diterima.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media Google Earth 

berbasis e-learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik itu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik pada kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Purwodadi Tahun 

Ajaran 2011/2012.  

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Shinta Prima Rosdiana dengan 

judul penelitian Peningkatan Kemampuan SiswadalamMemanfaatkan Citra 

Penginderaan Jauh dengan Menggunakan Google EarthpadaMata Pelajaran Geografi 

Kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana penggunaan Google Earth pada pembelajaran geografi 

materi pokok penginderaan jauh dan bagaimana pengaruh penggunaan Google Earth 

terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam memanfaatkan citra penginderaan 

jauh pada siswa kelas XII IPS di Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian eksperimen semu (quasi experimental design) dengan 

menggunakan design2 yaitu one group pretest and postest design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS Madrasah Aliyah Negeri Surabaya yang 

berjumlah 70 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 

observasi dan pemberian tes. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh terhitung 

18,42 dengan t tabel 2,75 pada taraf signifikasi 99%. Berarti terjadi perbedaan dari 

hasil tes akhir yang dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

kelompok eksperimen setelah diberiperlakuan dengan menggunakan Google Earth 

memperoleh peningkatan hasil belajar yang signifikan disbanding kelompok yang 
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tidak diberi perlakuan dengan menggunakan Google Earth. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan Google Earth dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memanfaatkan citra penginderaan jauh dalam mata  pelajaran geografi materi pokok 

penginderaan jauh di kelas XII IPS Madrasah AliyahNegeri Surabaya. 

Bambang Syaeful Hadi, S.Pd.,M.Si juga pernah melakukan penelitian serupa 

berjudul Pemanfaatan Google Earth dalam Pembelajaran Geografi untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Widya Kutoarjo. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui: (1) seberapa besar peningkatan hasil belajar pada siswa setelah 

pembelajaran dengan memanfaatkan google earth. (2) Perbedaan peningkatan hasil 

belajar pada siswa setelah pembelajaran dengan memanfaatkan Google 

Earth. Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan desain 

nonequivalent control group design. Variabel bebas penelitian ini yaitu pembelajaran 

menggunakan media Google Earth, dan variabel terikat yaitu hasil belajar. Populasi 

penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMA Widya Kutoarjo dan SMA Pancasila 

Purworejo dengan jumlah keseluruhan 81 siswa. SMA Widya Kutoarjo sebagai kelas 

eksperimen dan SMA Pancasila sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, tes hasil belajar dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kuantitatf dengan menggunakan statistik deskriptif.   

Pengujian hipotesis menggunakan t-test.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

Google Earth efektif dalam meningkatkan hasil belajar geografi. Hasil belajar dengan 

media Google Earth lebih tinggi dari pada hasil belajar dengan ceramah. Rerata nilai 

hasil belajar dengan media Google Earth 83,397, sedangkan dengan ceramah 78,348. 

Peningkatan hasil belajar ditunjukkan dengan ketercapaian skor peningkatan 0.68 

pada kelas eksperimen dan 0,58 pada kelas kontrol. Nilai p hasil belajar 0,01 < 0,05, 

maka Ha diterima dan H ditolak. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan media 

Google Earth dalam pembelajaran geografi efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X SMA Widya Kutoarjo.  
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