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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Solafide School yang beralamat Jl. KH Hasyim 

Ashari No. 101 Ungaran. Penelitian berlangsung di kelas IV pada mata pelajaran IPS 

tentang petadengan memanfaatkan aplikasi Google maps. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV pada materi Membaca peta 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala 

sederhana Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini berbentuk penelitian Penelitian 

Tindakan Kelas(Clasroom Action Research). 

1. Kondisi Awal 

Sebelum diambil tindakan perbaikan pembelajaran, aktivitas belajar siswa 

rendah, hal ini berakibat terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan data 

awal, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada materi membaca peta 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala 

sederhana adalah 63,70.  Sedangkan nilai tertinggi yang dapat dicapai siswa adalah 

70, dengan nilai terendahnya adalah 50. NIlai KKM unutk mata pelajaran IPS 

dengan kompetensi dasar membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, 

provinsi) dengan menggunakan skala sederhana adalah 65. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti mengamati bahwa aktivitas belajar siswa 

cukup rendah. Meskipun peneliti belum mempunyai instrumen berupa lembar 

pengamatan mengenai aktivitas belajar siswa pada saat pengambilan data pada 

kondisi awal, berikut indikasi bahwa aktivitas belajar siswa rendah sebelum diambil 

tindakan perbaikan, diantaranya adalah: 

a. Siswa gaduh di kelas, tidak memperhatikan penjelasan guru 

b. Sebagin besar siswa tidak mampu menjawab pertanyaan guru 

c. Sebagian besar siswa tidak menunjukkan antusiasme dan perhatian terhadap 

pelajaran 

d. Sebagain besar siswa terlihat pasif selama mengikuti pelajaran 
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Pada tahap ini, guru belum banyak melakukan kegiatan pembelajaran guna 

mengembangkan aktivitas belajar siswa. Hal ini terjadi karena guru belum mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung pada tahap Pra Siklus antara lain: 

1. Pada kegiatan pendahuluan, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada kegiatan apersepsi, sehingga aktivitas belajar yang dilakukan selama 

pembelajaran belum mengacu pada tujuan pembelajaran 

2. Pada kegiatan inti, guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, sehingga pembelajaran masih bersifat teacher centered. 

3. Pada kegiatan akhir, belum tampak kegiatan evaluasi, dan pembuatan 

kesimpulan pembelajaran hanya didominasi oleh guru 

Dengan indikasi di atas, maka peneliti mengambil tindakan perbaikan berupa 

penelitian tindakan kelas, dengan memanfaatkan media berupa aplikasi Google Maps 

dalam menjelaskan materi tersebut agar aktivitas belajar siswa meningkat. 

2. Deskripsi Siklus I 

Tindakan perbaikan Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 

Februari 2016. Pada pembelajaran ini peneliti mengawali pembelajaran dengan 

membentuk kelompok belajar, guru membagi siswa dalam 5 kelompok belajar. 

Siswa diberi tugas untuk mengamati Peta Jawa Tengah yang dipajang oleh guru di 

depan kelas. Siswa dalam kelompok diminta untuk menemukan komponen-

komponen dalam peta tersebut. Kemudian guru mulai melakukan tanya jawab serta 

meluruskan kesalahpahaman siswa tentang materi. Setelah itu guru mulai 

menjelaskan tentang aplikasi Goole Maps, cara penggunaannya serta manfaatnya. 

Tindakan pengembangan aktivitas belajar siswa yang dilakukan pada tahap 

siklus I ini adalah: 

1. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, scenario pembelajaran, serta memberikan pertanyaan sederhana 

berkaitan dengan aplikasi Google Maps, untuk menarik perhatian siswa. 
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2. Pada kegiatan inti, guru menciptakan interaksi pembelajaran antar siswa, antar 

guru dan siswa, serta tidak menciptakan seolah-olah guru lah yang paling benar. 

Sehingga dengan keadaan seperti ini pembelajaran tidak bersifat teacher 

centered.  

3. Pada kegiatan akhir, guru mengevaluasi langkah-langkah pembelajaran, serta 

melibatkan siswa dalam proses membuat kesimpulan pembelajaran. 

Berdasarkan instrumen yang tertera dalam lembar observasi Siklus I, dapat 

diketahui bahwa aktivitas belajar siswa meningkat bila dibandingkan dengan 

aktivitas belajar siswa pada saat pengambilan data awal. Berikut disajikan dalam 

bentuk tabel lembar observasi aktivitas belajar siswa siklus I: 

Tabel.4.1 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No Indikator Deskriptor Tampak  

(√) 

Skor Jumlah 

Skor 

1 Mendengarkan 

penjelasan guru 

a. Siswa tidak gaduh di kelas √ 1 3 

b. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan guru 

√ 1 

c. Siswa menunjukkan 

antusiasme dan perhatian 

√ 1 

d. Siswa mematuhi peraturan 

guru dengan tertib dan 

penuh kesadaran 

x 0 

2.  Antusiasme 

siswa mengikuti 

pembelajaran 

a. Siswa sering bertanya 

kepada guru 

x 0 3 

b. Siswa selalu menjawab 

pertanyaan dari guru 

√ 1 

c. Siswa terlihat senang 

dengan materi pelajaran 

√ 1 

d. Siswa terlibat aktif dalam 

penetapan aturan serta 

dalam pembelajaran 

√ 1 

3. Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

a. Siswa bertanya tentang 

materi yang belum 

√ 0 2 
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selama 

pembelajaran 

dipahami kepada guru 

b. Siswa menanyakan materi 

kepada siswa lain  

x 0 

c. Siswa sering bertanya 

dalam diskusi dengan 

mengangkat tangan lebih 

dulu 

√ 1 

d. Siswa berinteraksi aktif 

selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung 

√ 1 

4. Keaktifan siswa 

dalam 

menjawab 

pertanyaan guru 

a. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

√ 1 3 

b. Siswa menjawab 

pertanyaan siswa lain 

x 0 

c. Pertanyaan dan jawaban 

siswa berkaitan dengan 

pelajaran 

√ 1 

d. Siswa menjawab 

pertanyaan secara sportif 

√ 1 

5. Keaktifan siswa 

dalam kelompok 

a. Siswa bersedia 

membentuk kelompok 

sesuai dengan arahan dari 

guru 

√ 1 3 

b. Siswa aktif bertanya 

dalam diskusi dengan 

etika berdiskusi yang baik 

x 0 

c. Siswa bersedia mewakili 

kelompok untuk 

presentasi di depan kelas 

√ 1 

d. Terdapat kerjasama antar 

anggota dalam kelompok 

√ 1 

6. Kerjasama antar 

teman 

a. Siswa melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya 

dalam kelompok sesuai 

porsi 

√ 1 4 

b. Siswa saling memotivasi √ 1 



27 
 

teman dalam 1 kelompok 

c. Siswa menghindari 

pertengkaran/ keributan 

dengan sesama anggota 

dari kelompok yang 

berbeda 

√ 1 

d. Siswa patuh terhadap 

aturan kelompok 

√ 1 

7. Berani 

mengemukakan 

pendapat 

a. Siswa mengemukakan 

pendapat dengan bebas 

tanpa paksaan dan 

tekanan 

√ 1 3 

b. Siswa mengemukakan 

pendapat dengan kalimat 

yang sederhana dan jelas 

√ 1 

c. Kesopanan dalam 

berpendapat tetap dijaga 

√ 1 

d. Berani menyanggah 

pendapat dari kelompok 

lain atau guru namun 

dengan alasan yang jelas 

x 0 

8. Menyampaikan 

hasil kerja 

kelompok 

a. Siswa menyusun hasil 

kerja dalam masing-

masing kelompok 

√ 1 3 

b. Siswa menyampaikan 

hasil kerja kelompok 

kepada guru 

√ 1 

c. Bahasa yang digunakan 

dalam laporan hasil kerja 

kelompok mudah 

dipahami dan jelas 

√ 1 

d. Laporan hasil kerja 

kelompok dibuat secara 

runtut 

x 0 

 Jumlah 24 
 Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa 

berada dalam kategori baik, dengan jumlah skala nilai 24. Aktivitas belajar siswa 

diindikasi dalam 8 indikator, yaitu : (1) Mendengarkan penjelasan guru, (2) 

Antusiasme siswa mengikuti pembelajaran, (3) Keaktifan siswa dalam bertanya 

selama pembelajaran, (4) Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru, (5) 

Keaktifan siswa dalam kelompok, (6) Kerjasama antar teman, (7) Berani 

mengemukakan pendapat, (8) Menyampaikan hasil kerja kelompok. Masing-masing 

indikator terpecah dalam 4 deskriptor, sedangkan satu deskriptor mempunyai bobot 

nilai 1, sehingga satu indikator mempunyai skala nilai 1 hingga 4. Skala nilai 

tertinggi adalah 32 dan nilai terendahnya adalah 8. Skala nilai 8-13 mempunyai 

kriteria nilai kurang, skala nilai 14-19 mempunyai skala nilai cukup, skala nilai 20-

25 mempunyai kategori baik, sedangkan skala 26-32 adalah skala nilai sangat baik. 

Pada lembar observasi Siklus I, aktivitas belajar siswa sudah baik, bila 

dibandingkan dengan kondisi awal, siswa mulai aktif mengikuti pelajaran. 

Pemanfaatan media berupa aplikasi Google Maps mampu membuat siswa tertarik 

mengikuti pelajaran serta mempermudah siswa mempelajari mata pelajaran IPS 

dengan kompetensi dasar Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, 

provinsi).  

Selain lembar observasi Siklus I, peneliti juga membagikan angket kepada 

siswa, mengenai respon terhadap pembelajaran IPS tentang peta dengan 

memanfaatkan aplikasi Google Maps. Angket tersebut terdiri dari 5 pertanyaan 

dengan 2 kategori jawaban, yaitu “ya” dan “tidak”. Angket dibuat sesederhana 

mungkin untuk mempermudah siswa dalam pengisian. Berikut dalam bentuk tabel 

disajikan hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran IPS tentang peta dengan 

memanfaatkan aplikasi Google Maps. 
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Tabel.4.2 Tabel Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPS tentang Peta 

dengan Memanfaatkan Aplikasi Google Maps Siklus I 

No Nama Siswa 
Jumlah Jawaban 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 APN 5 0  

2 GBP 4 1  

3 GCCBP 4 1  

4 HSK 2 3  

5 ICR 4 1  

6 JAP 5 0  

7 MKI 4 1  

8 MRM 1 4  

9 NDYW 4 1  

10 PAW 4 1  

11 SAN 4 1  

12 SES 5 0  

13 SR 4 1  

14 VDCSU 4 1  

15 VAP 4 1  

16 VYL 5 0  

17 YSH 4 1  

18 CAF 5 0  

19 GMJD 3 2  

 

Pertanyaan yang diajukan dalam angket adalah : (1) Apakah kalian senang 

dengan pembelajaran yang kita lakukan, (2) Apakah pembelajaran tadi menarik, (3) 

Apakah pembelajaran tadi membuat materi pelajaran menjadi mudah dipahami, (4) 

Apakah ada kesulitan saat pembelajaran berlangsung, dan (5) Apakah kalian bersedia  

mengikuti pembelajaran seperti tadi. Siswa yang menjawab opsi “iya” pada dasarnya 

suka dengan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Maps. Berdasarkan 

tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagain besar siswa menjawab opsi iya. Hal ini 

merupakan indikasi bahwa siswa tertarik dengan tindakan perbaikan pembelajaran 

yang ditawarkan oleh guru dengan memanfaatkan aplikasi Google Maps. Berikut 

hasil tabel di atas disajikan dalam bentuk diagram: 
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Gambar.4.1 Diagram Hasil Angket Respon Siswa Terhadap pembelajaran IPS 

tentang Peta dengan Memanfaatkan Aplikasi Google Maps Siklus I 

 

 

Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa 

yang menjawab “iya” dengan jumlah jawaban “iya” hanya 1 dari 5 pertanyaan, 

hanya ada satu siswa. Jumlah siswa yang memberikan 2 jawaban “iya” juga ada satu 

siswa. Jumlah siswa dengan jawaban 3 opsi “iya” juga ada satu siswa. Sedangkan 

sebagian besar siswa memberikan jawaban 4 “iya” dari 5 pertanyaan yang ada, yaitu 

sejumlah 11 siswa. Sisanya ada 4 siswa yang memilih 5 jawaban “iya”. Siswa 

dengan 5 jawaban “iya” dapat dikatakan sangat suka dan tertarik dengan 

pembelajaran ini. 

Selama tindakan perbaikan pembelajaran berlangsung, peneliti dibantu oleh 

seorang observer, dan di akhir penelitian Siklus I, observer memberikan catatan 

lapangan sebagai berikut “ Siswa bersedia membentuk kelompok sesuai arahan guru, 

tanpa adanya kegaduhan. Sudah Tampak adanya kerjasama antar siswa. Interaksi 

pembelajaran bukan hanya antara guru dan siswa, namun antar siswa dalam 
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kelompok yang berbeda. Namun, tingkat keberanian siswa untuk berpendapat, 

bertanya, menyanggah pendapat teman masih kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Siklus I tersebut, peneliti merasa hasil 

penelitian belum optimal, sehingga tindakan perbaikan penelitian dilanjutkan pada 

Siklus II.   

3. Deskripsi Siklus II 

Tindakan perbaikan pembelajaran Siklus II, dilakukan pada hari Kamis, 11 

Februari 2016. Tindakan perbaikan masih memanfaatkan media berupa aplikasi 

Google Maps, namun peneliti memperbaiki langkah-langkah pembelajaran dalam 

Siklus II ini. Beberapa tindakan perbaikan yang diambil antara lain: 

1. Pada kegiatan pendahuluan, peneliti membagi siswa dalam 4 kelompok belajar 

dengan susunan kelompok yang dibedakan dengan Siklus I. Pada pembelajaran 

Siklus II ini peneliti lebih menekankan dalam penggunaan aplikasi Google Maps 

untuk mencari letak suatu tempat. Siswa dalam kelompok diminta untuk 

menemutunjukkan letak suatu wilayah, menunjukkan arah menuju ke tempat 

tersebut dari satu titik dengan berbagai rute yang berbeda. 

2. Pada kegiatan inti, guru meminta masing-masing kelompok diminta untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, sementara kelompok 

yang lain boleh mengajukan pertanyaan, dan menyanggah hasil presentasi. 

Sementara peneliti hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam proses 

diskusi tersebut. 

3. Pada kegiatan akhir, peneliti memperbaiki, dan meluruskan pendapat siswa di 

akhir pembelajaran sekaligus menarik kesimpulan pembelajaran 

Pada perbaikan pembelajaran Siklus II ini peneliti juga melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa serta mencatatnya dalam lembar 

observasi. Berikut disajikan dalam bentuk tabel lembar observasi aktivitas belajar 

siswa Siklus II: 
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Tabel.4.3 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No Indikator Deskriptor Tampak  

(√) 

Skor Jumlah Skor 

1 Mendengarkan 

penjelasan guru 

a. Siswa tidak gaduh di 

kelas 

√ 1 4 

b. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan guru 

√ 1 

c. Siswa menunjukkan 

antusiasme dan perhatian 

√ 1 

d. Siswa mematuhi 

peraturan guru dengan 

tertib dan penuh 

kesadaran 

√ 1 

2.  Antusiasme 

siswa mengikuti 

pembelajaran 

a. Siswa sering bertanya 

kepada guru 

√ 1 4 

b. Siswa selalu menjawab 

pertanyaan dari guru 

√ 1 

c. Siswa terlihat senang 

dengan materi pelajaran 

√ 1 

d. Siswa terlibat aktif dalam 

penetapan aturan serta 

dalam pembelajaran 

√ 1 

3. Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

selama 

pembelajaran 

a. Siswa bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami kepada guru 

√ 1 3 

b. Siswa menanyakan materi 

kepada siswa lain  

x 0 

c. Siswa sering bertanya 

dalam diskusi dengan 

mengangkat tangan lebih 

dulu 

√ 1 

d. Siswa berinteraksi aktif 

selama kegiatan 

pembelajaran 

berlangsung 

√ 1 

4. Keaktifan siswa a. Siswa menjawab √ 1 3 
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dalam 

menjawab 

pertanyaan guru 

pertanyaan guru 

b. Siswa menjawab 

pertanyaan siswa lain 

x 0 

c. Pertanyaan dan jawaban 

siswa berkaitan dengan 

pelajaran 

√ 1 

d. Siswa menjawab 

pertanyaan secara sportif 

√ 1 

5. Keaktifan siswa 

dalam 

kelompok 

a. Siswa bersedia 

membentuk kelompok 

sesuai dengan arahan dari 

guru 

√ 1 3 

b. Siswa aktif bertanya 

dalam diskusi dengan 

etika berdiskusi yang baik 

√ 1 

c. Siswa bersedia mewakili 

kelompok untuk 

presentasi di depan kelas 

√ 1 

d. Terdapat kerjasama antar 

anggota dalam kelompok 

√ 1 

6. Kerjasama antar 

teman 

a. Siswa melaksanakan 

tugas dan tanggung 

jawabnya dalam 

kelompok sesuai porsi 

√ 1 4 

b. Siswa saling 

memotivasi teman 

dalam 1 kelompok 

√ 1 

c. Siswa menghindari 

pertengkaran/ keributan 

dengan sesama anggota 

dari kelompok yang 

berbeda 

√ 1 

d. Siswa patuh terhadap 

aturan kelompok 

√ 1 

7. Berani 

mengemukakan 

a. Siswa mengemukakan 

pendapat dengan bebas 

√ 1 4 
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pendapat tanpa paksaan dan 

tekanan 

b. Siswa mengemukakan 

pendapat dengan 

kalimat yang sederhana 

dan jelas 

√ 1 

c. Kesopanan dalam 

berpendapat tetap dijaga 

√ 1 

d. Berani menyanggah 

pendapat dari kelompok 

lain atau guru namun 

dengan alasan yang 

jelas 

√ 1 

8. Menyampaikan 

hasil kerja 

kelompok 

a. Siswa menyusun hasil 

kerja dalam masing-

masing kelompok 

√ 1 4 

b. Siswa menyampaikan 

hasil kerja kelompok 

kepada guru 

√ 1 

c. Bahasa yang digunakan 

dalam laporan hasil kerja 

kelompok mudah 

dipahami dan jelas 

√ 1 

d. Laporan hasil kerja 

kelompok dibuat secara 

runtut 

√ 1 

 Jumlah 29 

 Kategori Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa bila dibandingkan dengan Siklus sebelumnya. Jumlah skor 

nilai pada lembar observasi adalah 29 dengan kategori nilai sangat baik. dengan 

kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa sangat baik dan 

menunjukkan peningkatan yang signifikan bila dibanding dengan kondisi awal 

dimana peneliti belum memanfaatkan aplikasi Google Maps. Hampir semua 
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indikator terpenuhi dengan skor 4. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik, siswa antusias mengikuti pelajaran, siswa aktif bertanya, siswa aktif menjawab 

pertanyaan, siswa juga aktif dalam kelompok, siswa menjalin kerjasama dalam 

kelompok, siswa menjalin kerjasama antar teman, siswa berani mengemukakan 

pendapat, serta berani menyampaikan hasil kerja kelompok. Dengan kerjasama ini 

maka siswa siswa akan lebih aktif dalam berinteraksi dan mencari tahu serta belajar 

mendalami aplikasi Google Maps dengan lebih baik lagi. 

Sedangkan angket yang dibagikan kepada siswa hasilnya sebagai berikut: 

 

Tabel.4.3 Tabel Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPS tentang Peta 

dengan Memanfaatkan Aplikasi Google Maps Siklus II 

No Nama Siswa 
Jumlah Jawaban 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 APN 5 0  

2 GBP 5 0  

3 GCCBP 5 0  

4 HSK 4 1  

5 ICR 5 0  

6 JAP 5 0  

7 MKI 5 0  

8 MRM 3 2  

9 NDYW 5 0  

10 PAW 4 1  

11 SAN 4 1  

12 SES 5 0  

13 SR 5 0  

14 VDCSU 4 1  

15 VAP 5 0  

16 VYL 5 0  

17 YSH 4 1  

18 CAF 5 0  

19 GMJD 4 1  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam 

hal jumlah siswa yang menjawab opsi “iya”. Sudah tidak terdapat satupun siswa yang 

menjawab 1 dan 2 opsi “iya”. Namun masih terdapat 1 siswa dengan 3 jawaban “iya”, 
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sedangkan siswa yang menjawab 4 jawaban “iya” ada 6 siswa, sisanya ada 12 siswa 

yang memberikan 5 jawaban “iya” sekaligus. Berikut ini data di atas disajikan dalam 

bentuk diagram gambar: 

 

Gambar.4.2 Diagram Hasil Angket Respon Siswa Terhadap pembelajaran IPS 

tentang Peta dengan Memanfaatkan Aplikasi Google Maps Siklus II 

 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 12 siswa yang sangat 

antusias mengikuti pembelajaran, atau sekitar 67%. Hal ini mengindikasi bahwa 

pembelajaran IPS pada materi peta dengan memanfaatkan aplikasi Google Maps 

sangat disukai siswa. Sementara di akhir pembelajaran Siklus II, observer membuat 

catatan lapangan sebagai berikut “ Pembelajaran IPS pada kompetensi dasar 

Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan 

skala sederhana di kelas IV SD Solafide School melalui media berupa aplikasi 

Google Maps sangat menarik perhatian siswa dan dapat menumbuhkan motivasi 

belajar siswa. Pembelajaran dengan memanfaatkan kecanggihan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dapat diterapkan pada pembelajaran-pembelajaran tertentu dengan 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Siswa-pada zaman 

modern seperti sekarang ini, sudah selayaknya dimanjakan dengan kecanggihan 
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fasilitas komputer untuk keperluan-keperluan yang positif. Bahkan gadget di masa 

sekarang sudah dilengkapi dengan aplikasi Google Maps sehingga siswa lebig mudah 

dalam penggunaannya. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-

hari menjadikan siswa mengalami pembelajaran yang bermakna”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam perbaikan Siklus II yang 

mengindikasi adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS pada 

dengan kompetensi dasar Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, 

provinsi) dengan menggunakan skala sederhana di kelas IV SD Solafide School 

melalui media berupa aplikasi Google Maps maka penelitian ini dihentikan pada 

perbaikan Siklus II karena sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang 

diharapkan oleh peneliti. 

 


