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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian prestasi belajar 

  Istilah prestasi belajar dalam dunia pendidikan menjadi sesuatu hal 

yang menarik untuk dibahas, karena keberadaannya sangat bermnfaat bagi 

pendidik, peserta didik, maupun orang tua. Prestasi belajar bagi pendidik 

dapat dijadikan tolok ukur tentang sejauh mana keberhasilan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan terhadap peserta didiknya .Bagi 

peserta didik pencapaian prestasi belajar dapat memberi gambaran tentang 

hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya, sedagkan bagi orang tua 

dengan mengetahui prestasi belajar peserta didik,  maka akan dapat 

mengetahui tingkat keberhasilan putra – putrinya di sekolah, selanjutnya 

dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan dorongan dan 

pengawasan dirumah. Tentang apa yang dimaksud dengan prestasi belajar 

banyak ahli yang memberikan definisi sesuai sudut pandang masing – 

masing.   

Menurut Arifin (2009 : 12) prestasi belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing – masing. 
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Menurut Muhibbin (1999 : 216) dalam Turyati ( 2011 : 5 ) Skripsi 

FKIP UMP 2011 Prestasi belajar adalah hasil usaha bekerja atau belajar 

yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai dalam bentuk nilai, yang 

telah dicapai oleh seseorang dan ditunjukan dalam jumlah nilai raport atau 

tes sumatif. 

Menurut Nawawielfatru (2010) Prestasi belajar adalah hasil dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati, 

yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun 

secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 

Menurut Poerwadarminto ( 2001 ) prestasi belajar adalah hasil 

yang telah dicapai dari hasil pekerjaan yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan keuletan kerja. Sedangkan menurut S. Nastion ( 1995 ) 

prestasi belajar merupakan petunjuk bagi siswa tentang kemampuannya 

dalam menguasai materi pembelajaran yang telah dicapai berupa hasil 

belajar. 

  Adapun pengertian prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah "penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

  Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil dari suatu usaha yang diperoleh melalui keuletan kerja 

yang dicapai dalam bentuk nilai yang telah diperoleh seseorang. 
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2. Cara Mengukur Prestasi belajar 

  Dalam proses belajar mengajar, khususnya untuk mengevaluasi 

hasil belajar peserta didik pada umumnya digunakan tes hasil belajar atau tes 

prestasi belajar Istilah tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan 

untuk mengetahui, atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan – aturan yang sudah ditentukan. (Suharsimi Arikunto, 1999 : 53).  

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian, tes 

adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran / 

kepalsuan hipotesa nihil yang mengatakan bahwa dianatara dua buah mean 

sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak tedapat 

perbedaan yang signifikan ( Anas Sudijono, 1996 : 264 ). 

Dari pengertian  para ahli tersebut dalam dunia pendidikan dapat 

disimpulkan bahwa pengertian tes adalah cara yang digunakan atau prosedur 

yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, 

yang memberikan tugas dan serangkaian tugas yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkat  atau prestasi 

peserta didik.Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara 

memberi jawaban, tes dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Tes tertulis yaitu tes dimana teser dalam mengajukan butir-butir 

pertanyaan dilakukan secara tertulis dan jawabannya secara tertulis. 
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b. Tes lisan yaitu tes dimana teser didalam mengajukan pertanyaan-

pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan teser memberi 

jawabannya secara lisan pula.(Anas Sudijono, 1995 :75) 

Teknik Penilaian yang dapat dipergunakan disekolah antar lain : 

b. Teknik tes 

Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan 

melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan 

yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang 

yang dites. Dalam hal tes prestasi belajar yang hendak diukur adalah 

sejauh mana seorang pesrta didik telah menguasai materi pelajaran yang 

disampaikan terutama meliputi aspek pengetahuan dan ketrampilan. 

c. Teknik non tes 

Teknik non tes merupakan prosedur yang akan dilalui untuk 

memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sikap atau 

kepribadian. Dalam proses belajar mengajar pada umumnya kegiatan 

penilaian mengutamakan teknik tes mengingat lebih, berperannya aspek 

pengetahuan dan ketrampilan dalam pengambilan keputusan didalam 

kelas.Adapun jenis item tes dalam tes jawaban pendek diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Multiple choise items (tes pilihan ganda), pada items jenis ini anak 

diminta memilih jawaban yang menurut anggapannya benar diantara 

beberapa kemungkinan (option). Ada yang menyebut tes ini 

“recognition”tes (mengenal kembali), tetapi sesungguhnya 
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mengerjakan multiple choise tes bukanlah semata-mata mengenal 

kembali, melainkan harus berfikir. 

Kelebihan tes pilihan ganda : 

1) Dapat mengukur baik recall maupun highly mettal proses. 

2) Dapat diskor dengan cepat, baik oleh guru, mesin, operator, atau 

oleh peserta didik sendiri. 

3) Ekonomis dan efisien 

4) Tingkat kesulitan dapat diukur 

5) Reliabilitasnya tinggi 

6) Mudah dijawab dan lebih banyak disukai peserta didik. ( Farida 

yusuf tayibnapis, 2008 : 216) 

Kelemahan tes pilihan ganda : 

1) Sulit untuk dibuat 

2) Guru cenderung membuat pertanyaan recall 

3) Pembuatannya membutuhkan waktu yang banyak 

4) Sering terjadi penulisan ambigu.( Farida yusuf tayibnapis, 2008 : 

216) 

b. Tes Isian Singkat : 

Kelebihan tes isian singkat: 

1) Sangat baik untuk pengukuran terutama dalam pelajaran matematika 

2) Untuk mengetes definisi dan termasuk dalam teknik sangat baik 

3) Mudah untuk dilaksanakan.( Farida yusuf tayibnapis, 2008 : 209) 
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Kelemahan tes isian singkat : 

1) Hanya terbatas atau tidak banyak pertanyaan atau masalah yang dapat 

dijawab hanya dengan satu kata, simbol atau angka. 

2)  Hampir tidak mungkin membuat butir isian singkat yang mengukur 

sintesis analisis, atau interpretasi. 

3)  Cenderung hanya mengukur hafalan. 

4)  Kemungkinan jawaban yang banyak kurang reliabel. (Farida yusuf 

tayibnapis, 2008 : 210 ). 

d. Tes uraian merupakan tes yang menuntut kemampuan peserta didik untuk 

mengorganisir dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata 

sendiri. Tes uraian membutuhkan jawaban yang bersifat pembahasan. 

Kelebihan tes uraian : 

1) Sangat baik untuk mengukur / menialai kemampuan menulis dan 

kreativitas dalam menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan. 

2) Relatif mudah dan cepat dalam membuatnya. 

3) Dapat membuat peserta didik belajar lebih giat dan sungguh – 

sungguh ( Farida yusuf tayibnapis, 2008 : 208 ) 

Kelemahan tes uraian : 

1) Hanya dapat memberikan sampel yang terbatas 

2) Sulit untuk dinilai 

3) Reliabilitasnya rendah baik bagi guru maupun bagi peserta didik ( 

Farida yusuf tayibnapis, 2008 : 208 ) 
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3. Faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

 Menurut Slameto,( 2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, antara lain :  

a. Faktor Intern  

 Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu : 

1) Kecerdasan atau Inteligensi  

Kecerdasan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan 

cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar 

2) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada 

daya tarik baginya.  

3) Bakat  

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai 

kecakapan pembawaan. Dalam proses belajar terutama belajat 

Pengaruh Tugas Menggambar..., Pujianti, FKIP UMP, 2012



14 
 

 
 

keterampilan, bakat memegang peranan penting dalam mencapai suatu 

hasil akan prestasi yang baik. 

4) Motivasi  

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut 

merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan 

belajar. Dalam memberikan motivasi seorang guru harus berusaha dengan 

segala kemampuan yang ada untuk mengarahkan perhatian siswa kepada 

sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan ini dalam diri siswa akan 

timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk 

membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan 

kegiatan belajar dengan kehendak sendiri dan belajar secara aktif. 

b. Faktor Ekstern  

 Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu:  

1) Keadaan Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga adalah lembaga 

pendidikan pertama dan utama. Oleh karena itu orang tua hendaknya 

menyadari bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. Sedangkan sekolah 

merupakan pendidikan lanjutan. 

2) Keadaan Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan pertama yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan 
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sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. 

Kaitannya dengan penerapan tugas menggambar peta belum diterapkan 

secara maksimal di SMP Negeri Pengadegan yaitu terkait dengan fasilitas 

serta sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang kurang mendukung. 

Seperti ketersediaan atlas dan globe yang kurang, sehingga para peserta 

didik masih kesulitan untuk memahami letak, batas wilayah, serta simbol 

– simbol yang terdapat pada peta. Dalam hal ini sebaiknya guru berperan 

aktif dalam menerapkan penugasan menggambar peta guna 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

3)   Lingkungan Masyarakat  

Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang tidak 

sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm proses 

pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam 

kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

dimana anak itu berada.  

B. Tugas Menggambar Peta 

1. Pengertian Metode Tugas 

  Metode pemberian tugas merupakan suatu metode mengajar yang 

diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang biasa disebut dengan 

metode pemberian tugas. Biasanya guru memberikan tugas itu sebagai 

pekerjaan rumah. Akan tetapi sebenarnya ada perbedaan antara pekerjaan 

rumah dan pemberian tugas. Dalam pemberian tugas guru menyuruh 
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membaca, dengan pengertian lain tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan 

rumah karena metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada peserta 

didik untuk diselesaikan dan dipertanggung jawabkan. Peserta didik dapat 

menyelesaikan di sekolah, atau dirumah atau di tempat lain yang kiranya 

dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut, baik secara individu atau 

kelompok.  

  Metode pemberian tugas adalah metode yang dimaksudkan 

memberikan tugas-tugas kepada peserta didik baik untuk di rumah atau 

yang dikerjakan di sekolah dengan mempertanggung jawabkan kepada 

guru (Abdulkadirmunsyi, 2011 : 07 ). Dari pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa guru memberikan pekerjaan kepada peserta didik berupa 

soal-soal yang cukup banyak untuk dijawab atau dikerjakan yang 

selanjutnya diperiksa oleh guru. Dalam literatur yang dijelaskan bahwa 

pemberian tugas dapat diartikan pekerjaan rumah, tetapi sebenarnya ada 

perbedaan antara pemberian tugas dan pekerjaan rumah, untuk pekerjaan 

rumah guru menyuruh siswa membaca buku kemudian memberi 

pertanyaan-pertanyaan di kelas, tetapi dalam pemberian tugas guru 

menyuruh siswa membaca dan menambahkan tugas ( Roestiyah N.K, 1989 

).  Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemberian tugas 

adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk guru secara langsung. Dengan 

metode ini peserta didik dapat mengenali fungsinya secara nyata, tugas 

dapat diberikan kepada kelompok atau perorangan. Seorang guru 
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sebaiknya tetap memonitoring keadaan peserta didik selama penerapan 

metode itu berlangsung. Apakah yang diberikan mendapat reaksi yang 

positif dari peserta didik atau sebaliknya justru tidak mendapatkan reaksi. 

Bila hal tersebut terjadi maka guru sedapat mungkin mencari alternatif 

pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang lain, yang sesuai 

dengan kondisi psikologi anak didik. Oleh karena itu penggunaan metode 

yang bervariasi dalam kegiatan mengajar akan lebih baik dari pada 

penggunaan satu metode mengajar. Namun penggunaan satu metode 

tidaklah salah selama  apa yang dilakukan itu untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisien. 

2. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pemberian Tugas 

 Adapun kelebihan metode pemberian tugas  diantaranya adalah 

Metode ini merupakan aplikasi pengajaran modern disebut juga azas 

aktivitas dalam mengajar yaitu guru mengajar harus merangsang peserta 

didik agar melakukan berbagai aktivitas sehubungan dengan apa yang 

dipelajari, sehingga : (1) Dapat memupuk rasa percaya diri sendiri, (2) 

Dapat membina kebiasaan peserta didik untuk mencari, mengolah 

menginformasikan dan mengkomunikasikan sendiri, (3) Dapat mendorong 

belajar, sehingga tidak cepat bosan, (4)  Dapat membina tanggung jawab 

dan disiplin pesrta didik, (5) Dapat mengembangkan kreativitas peserta 

didik, (6) Dapat mengembangkan pola berfikir dan ketrampilan anak, (7) 

Dapat memupuk semangat belajar peserta didik, (8) Dapat lebih 

memperdalam, memperkaya, dan memperluas wawasan yang dipelajarinya, 

Pengaruh Tugas Menggambar..., Pujianti, FKIP UMP, 2012



18 
 

 
 

(9)  Dapat membina peserta didik dalam pengolahan informasi, (10) Baik 

sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif, (11) 

Memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan, sebab dalam 

metode ini anak harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu (tugas) 

yang telah dikerjakan. (12) Memberi kebiasaan anak untuk belajar, (13) 

Memberi tugas anak yang bersifat praktis (H. Zuhairini, 1977)  

  Kelemahan metode pemberian tugas : (1) Tugas dirasa 

menyulitkan dan membebani peserta didik, (2) Tugas dikerjakan oleh orang 

lain tanpa pengawasan guru, (3) Tugas tersebut sulit dikontrol guru 

kemungkinan tugas itu dikerjakan oleh orang lain yang lebih ahli dari 

peserta didik, (4) Sulit untuk dapat memenuhi pemberian tugas , (5) 

Pemberian tugas terlalu sering dan banyak, akan dapat menimbulkan 

keluhan peserta didik, (6) Dapat menurunkan minat belajar peserta didik 

kalau tugas terlalu sulit, (7) Pemberian tugas yang monoton dapat 

menimbulkan kebosanan peserta didik apabila terlalu sering, (8) Khusus 

tugas kelompok juga sulit untuk dinilai siapa yang aktif, (9) Seringkali tugas 

di rumah itu dikerjakan oleh orang lain, sehingga anak tidak tahu menahu 

tentang pekerjaan itu, berarti tujuan pengajaran tidak tercapai, (10) Sulit 

untuk memberikan tugas karena perbedaan individual anak dalam 

kemampuan dan minat belajar, (11) Seringkali anak-anak tidak mengerjakan 

tugas dengan baik, cukup hanya menyalin pekerjaan temannya, (12) Apabila 

tugas itu terlalu banyak, akan mengganggu keseimbangan mental anak (H. 

Zuhairini, 1977). 
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  Dalam memberikan tugas kepada peserta didik, guru harus 

memperhatikan hal-hal berikut ini, Memberikan penjelasan mengenai : 

a) Tujuan penugasan 

b) Bentuk pelaksanaan tugas 

c) Manfaat tugas 

d) Bentuk Pekerjaan 

e) Tempat dan waktu penyelesaian tugas 

f) Memberikan bimbingan dan dorongan, serta 

g) Memberikan penilaian 

3. Penerapan Metode Pemberian Tugas Menggambar Peta 

  Dalam proses pengajaran IPS, semua upaya yang dilakukan oleh 

guru dalam melaksanakan kegiatan pengajarannya merupakan rangkaian 

proses yang menentukan pencapaian hasil pengajaran, termasuk pemilihan 

metode yang tepat untuk setiap pertemuan. IPS sebagai bagian dari ilmu 

yang ada, merupakan ilmu yang sarat dengan dengan fakta sehingga 

pengajarannya menuntut kemampuan pengetahuan dari guru, disamping 

keterampilan pengajaran lainnya. 

  Penerapan metode pemberian tugas dalam proses pengajaran IPS, 

umumnya dimaksudkan untuk melatih peserta didik agar mereka dapat aktif 

mengikuti sajian pokok bahasan yang telah diberikan, baik di dalam kelas 

maupun di tempat lain yang representatif untuk kegiatan belajarnya. Tugas 

yang diberikan kepada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai 

bentuk seperti daftar pertanyaan mengenai suatu pokok bahasan tertentu, 
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suatu perintah yang harus dibahas melalui diskusi atau perlu dicari 

uraiannya dalam buku pelajaran yang lain. Dapat juga berupa tugas tertulis 

atau tugas lisan yang lain, mengumpulkan sesuatu, membuat sesuatu, dan 

berbagai bentuk tugas lainnya. Kesemuanya itu bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Perlu 

dipahami bagi seorang guru bahwa waktu belajar peserta didik di sekolah 

sangat terbatas untuk menyajikan sejumlah materi pelajaran yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut guru 

perlu memberikan tugas-tugas kepada peserta didik diluar jam pelajaran, 

baik secara perorangan maupun kelompok. 

  Dalam hubungan ini, guru sangat diharapkan agar setelah 

memberikan tugas kepada peserta didik supaya dicek atau diperiksa pada 

pertemuan berikutnya apakah sudah dikerjakan oleh peserta didik atau tidak. 

Kesan model pengajaran seperti ini memberikan manfaat yang banyak bagi 

peserta didik, terutama dalam meningkatkan aktivitas dan motivasi 

belajarnya. 

  Begitu juga dengan adanya tugas menggambar peta menjadikan 

peserta didik lebih aktif, pemahaman peserta didik terhadap peta akan lebih 

baik, melatih ketrampilan pesrta didik dalam menggambar. Sehingga 

dengan adanya tugas menggambar peta memberikan pengaruh positif 

terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VII SMP Negeri 

Pengadegan Kabupaten Purbalingga.  
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  Dalam penggunaan teknik pemberian tugas, peserta didik memiliki 

kesempatan yang besar untuk membandingkan antara hasil pekerjaannya 

dengan hasil pekerjaan orang lain. Ia juga dapat mempelajari dan 

mendalami hasil uraian orang lain. Kesemuanya itu dapat memperluas 

cakrawala berfikir peserta didik, meningkatkan pengetahuan dan menambah 

pengalaman berharga bagi peserta didik.  

4. Langkah – langkah penerapan dan penggunaan metode pemberian tugas : 

  Sebagai petunjuk dalam penerapan metode pemberian tugas 

Roestiyah N.K (2008) mengemukakan perlunya memperhatikan langkah-

langkah berikut: 

a. Merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. 

b. Pertimbangkan betul-betul apakah pemilihan teknik pemberian tugas itu 

telah tepat untuk mencapai tujuan yang anda rumuskan. 

c. Merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti. 

 

  Dalam menerapkan metode pemberian tugas seperti dikemukakan 

di atas, guru hendaknya memahami bahwa suatu tugas yang diberikan 

kepada peserta didik minimal harus selalu disesuaikan dengan kondisi 

obyektif proses belajar mengajar yang dihadapi, sehingga tugas yang 

diberikan itu betul-betul bermakna dan dapat menunjang efektifitas 

pengajaran. Berbicara lebih jauh mengenai penerapan tugas menggambar 

peta seringkali diterjemahkan oleh sebahagian orang hanya terkait dengan 

pekerjaan rumah yang diberikan kepada peserta didik. Padahal sebenarnya 
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dengan adanya tugas menggambar peta diharapkan pemahman peserta didik 

akan peta lebih baik, sehingga pada hasil akhirnya peserta didik dapat 

dengan mudah menunjuk daerah-daerah pada peta. 

 

Langkah-langkah menggunakan metode tugas : 

1. Fase Pemberian Tugas 

Tugas yang diberikan kepada peserta didik hendaknya 

mempertimbangkan; tujuan yang akan dicapai, jenis tugas dan tepat, 

sesuai dengan kemampuan peserta didik, ada petunjuk yang dapat 

membantu dan sediakan waktu yang cukup. 

2. Langkah Pelaksanaan Tugas 

a. Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru. 

b. Diberikan dorongan sehingga anak mau melaksanakannya. 

c. Diusahakan atau dikerjakan oleh anak sendiri. 

d. Mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan sistematik. 

3. Fase Pertanggungjawaban Tugas 

Hal yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Laporan peserta didik baik lisan/tertulis dari apa yang telah 

dikerjakan. 

b. Ada tanya jawab dan diskusi. 

c.  Penilaian hasil pekerjaan peserta didik baik dengan tes atau nontes 

ataucara lainnya. 
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d. Fase mempertanggungjawabkan tugas inilah yang disebut 

resitasi.(Syaiful Bahri dan Aswan Zain, 2002 : 98) dalam siti 

masruroh, 2006 : 13. Skripsi UNES 2006. 

 

5. Keunggulan tugas menggambar peta 

a. Memungkinkan para peserta didik untuk mengerti posisi dari kesatuan 

politik, daerah, kepulauan dan sungai – sungai 

b. Memberikan keterangan tentang wilayah, jarak, bentuk, arah, dan luas 

c. Melengkapi orientasi pengertian dan pengalaman tentang berbagai 

daerah yang luas 

d. Memberikan pengertian untuk mempelajari regional 

e. Merangsang minat peserta didik terhadap penduduk dan pengaruh 

geografis 

f. Memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran tentang imigrasi 

dan distribusi penduduk, tumbuh – tumbuhan, kehidupan hewan dan 

kebudayaan. 

g. Peserta didik mampu mengapresiasikan imajinasinya sekaligus 

memahami tujuan mempelajari peta, sehingga diharapkan prestasi 

belajar peserta didik meningkat, dalam Joko Hery Supriyanto,2005 : 20. 

Skripsi FKIP UMP 2005 
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C. Penelitian Relevan  

Joko Hery Supriyanto ( 2005 ) melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh 

Tugas Menggambar Peta Terhadap  Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

Mergasari 07 Kecamatan Mergasari Kabupaten Tegal. Dari hasil penelitian 

eksperimen tersebut  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

positif tugas menggambar peta terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri Margasari 07 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tahun 

pelajaran 2004 / 2005 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.  

Artinya prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS yang diajarkan 

hanya dengan menggunakan metode tugas menggambar peta kurang 

berhasil bila dibandingkan dengan menggunakan metode campuran. Hal ini 

didasari pada hasil perhitungan yang menunjukan α hitung > α yang 

dipersyaratkan yaitu 0,795 > 0,025. 

D. Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar peserta didik  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar peserta didik. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah penggunaan metode 

pengajaran yang digunakan guru dalam mengajar. Dengan menggunakan 

metode tugas menggambar peta diharapkan dalam diri peserta didik akan 

timbul kemauan dan minat dalam menerima pelajaran. Peserta didik tidak 

akan berhasil dalam belajar IPS, apabila ia tidak mempunyai minat terhadap 

bidang kajian IPS. 
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Dengan menggambar peta peserta didik dapat menuangkan pikiran ke 

dalam gambar, dan timbul gerakan untuk menelusuri suatu materi secara 

mendalam. Belajar melalui peta menjadikan para peserta didik  lebih aktif dan 

kreatif dalam menunjukan lokasi atau kenampakan alam disuatu daerah 

tertentu.Oleh karena itu jika dilakukan tes, hasilnya akan banyak  yang benar 

/ baik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

tugas menggambar peta dapat meningkatkan prestasi belajar ilmu 

pengetahuan sosial karena dengan tugas menggambar peta memberikan daya 

kreatifitas yang lebih dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dengan adanya 

tugas menggambar peta memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan 

pembelajaran IPS. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan penjabaran dan kerangka pikir yang telah dikembangkan, 

maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

“Terdapat pengaruh positif dalam kegiatan pembelajaran dengan adanya 

tugas menggambar peta yang dapat meningkatkan prestasi belajar terhadap 

peserta didik kelas VII SMP Negeri  Pengadegan tahun ajaran 2011-2012. 
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