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SARI 

Rilwana, Firman. 2010. Efektivitas Penggunaan Media Flip Chart Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Geografi Di SMA Negeri 5 Cirebon 

Tahun Pelajaran 2009-2010. Skripsi, Jurusan Geografi, FIS Universitas Negeri 

Semarang, Drs. R. Sugiyanto, SU dan Dra. Erni Suharini, M. Si 

 
 

Kata kunci : Media Pembelajaran Flip Chart Dan Hasil Belajar Geografi 

Media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau 
mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar yang gilirannya diharapkan 
akan mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Berdasarkan hasil obserfasi 
peneliti pada bulan April 2010 dengan mewawancarai guru geografi, yaitu Ibu 
Yeyet S.pd di SMA Negeri 5 Cirebon, sarana penunjang pembelajaran yang 
tersedia di sana masih sangat kurang. Penggunaan media pembelajaran oleh guru 
khsusnya guru geografi masih kurang karena memang keterbatasan ketersediaan 
media. Masalah ini tentunya akan berujung pada siswa yang mengakibatkan siswa 
tidak memiliki keinginan dan minat yang kuat untuk mempelajari pelajaran 
geografi, akibatnya pencapaian hasil belajar oleh siswa untuk mata pelajaran 
geografi tidak maksimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang efektivitas penggunaan media, dalam hal ini media yang 
digunakan adalah media flip chart. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 
Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajarkan dengan 
media Flip Chart dibandingkan dengan siswa yang diajarkan tanpa menggunakan 
media pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 5 Cirebon tahun pelajaran 
2009/2010? (2) Seberapa besar efektivitas penggunaan media flip chart terhadap 
hasil belajar siswa pada pembelajaran geografi materi di SMA Negri 5 Cirebon 
tahun pelajaran 2009/2010?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 
Mengetahui Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 
diajarkan dengan media Flip Chart dibandingkan dengan siswa yang diajarkan 
tanpa menggunakan media Flip Chart pada mata pelajaran geografi di SMA 
Negeri 5 Cirebon tahun pelajaran 2009/2010; (2) Mengetahui efektivitas 
penggunaan media flip chart terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 
geografi di SMA Negeri 5 Cirebon tahun pelajaran 2009/2010. 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh  siswa SMA Negeri 5 Cirebon yang. 
Sampel penelitian ini adalah kelas X 7 sebagai kelompok eksperimen dengan 
melakukan pembelajaran geografi menggunakan media flip chart dan kelas X 5 
sebagai kelompok kontrol dengan melakukan pembelajaran tanpa menggunakan 
media. Variabel bebas, dalam penelitian ini yaitu penggunaan media flip chart 
dalam pembelajaran geografi, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 
siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dan tes . 
Analisis data yang digunakan adalah uji homogenitas, uji normalitas, uji 
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kesamaan dua varians, uji perbedaan dua rata-rata, uji gain dan deskriptif 
persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara 
pembelajaran menggunakan media flip chart dibandingkan kelas kontrol dengan 
pembelajaran tanpa media. Berdasarkan hasil uji t data posttest menunjukan 
bahwa thitung = 2.062 dengan ttabel =1.66, maka dapat diketahui bahwa   > 

 dapat disimpulkan bahwa aa perbedaan hasil belajar antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan hasil belajar kognitif diperoleh nilai 
rata-rata posttest kelas eksperimen = 76.18 sedangkan untuk kelas kontrol =. 
72.45. sedangkan perolehan nilai gain kelompok eksperimen lebih besar yaitu = 
0.37 dibandingkan dengan kelas kontrol = 0.276, artinya ada keefektifan dari 
perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Diharapkan 
Guru dapat memanfaatkan flip chart sebagai media pembelajaran Geografi 
mengingat manfaat yang dihasilkan dari penggunaan media ini, diantaranya dapat 
menumbuhkan minat siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, dan waktu belajar 
menjadi lebih efektif, 2) Pada proses pembelajaran diharapkan guru mampu 
mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar siswa tertarik 
dan hasil belajar menjadi lebih bermakna, 3) Bagi peneliti selanjutnya, perlu 
diperhatikan beberapa media yang lebih canggih seperti media Audio Visual atau 
media berbasis IT agar dapat dipergunakan untuk mendapatkan hasil belajar yang 
maksimal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses belajar-mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi 

para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan 

pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan 

tingkah laku baik intelektuak, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri 

sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut siswa 

berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru dalam pengajaran. 

Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pengajaran, 

bahan pengajaran, metodologi pengajaran dan penilaian pengajaran. Penilaian 

adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria yang 

ditetapkan (Purwanto, 2009 : 4) Unsur-unsur tersebut biasa dikenal dengan 

komponen-komponen pengajaran. Tujuan pengajaran adalah rumusan kemampuan 

yang diharapkan dimiliki para siswa setelah ia menempuh berbagai pengalaman 

belajarnya (pada akhir pengajaran). Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek 

yang paling menonjol yakni metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat 

bantú mengajar. Sedangkan penilaian adalah alat untuk mengukur atau 

menentukan taraf tercapai-tidaknya tujuan pengajaran. 

Kedudukan media pengajaran sebagai alat bantú mengajar ada dalam 

komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh 

 



 

 

 

guru. Media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau 

mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar yang gilirannya diharapkan 

akan mempertinggi hasil belajar yang dicapainya (Asnawir dan Usman, 2002 : 

19). Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantú dalam kegiatan belajar 

mengajar yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada 

siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah 

konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkrit serta lebih 

mudah dipahami. Dengan demikian media dapat berfungsi untuk mempertinggi 

daya serap dan retensi anak terhadap materi pembelajaran (Asnawir dan Usman, 

2002 : 21). Proses belajar mengajar yang dinilai efektif menyampaikan materi 

secara optimal adalah pembelajaran menggunakan media pengajaran. Komunikasi 

antara guru dan siswa akan lebih intens dengan dibantu dukungan dari media 

dalam proses pembelajaran. 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan dimuka bumi (geosfer) 

dalam konteks keruangan dan kewilayahan serta interaksi manusia dengan 

lingkungan fisiknya (Daldjoeni, 1982:2). Pembelajaran geografi adalah 

seperangkat peristiwa yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan anak didik 

dalam memahami mengenai berbagi fenomena gejala alam dan kehidupan di 

muka bumi, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sehingga 

dalam proses belajar guru memerlukan alat bantú dalam menyampaikan materi 

agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.   



 

 

 

Berdasarkan hasil obserfasi peneliti pada bulan April 2010 dengan 

mewawancarai guru geografi, yaitu Ibu Yeyet Roswati S.pd di SMA Negeri 5 

Cirebon, sarana penunjang pembelajaran yang tersedia di sana masih sangat 

kurang. Penggunaan media pembelajaran oleh guru khsusnya guru geografi masih 

kurang karena memang keterbatasan ketersediaan media. Media yang tersedia di 

SMA Negri 5 Cirebon khususnya untuk mata pelajaran geografi hanya tersedia 3 

peta, yaitu peta Dunia, peta Asia Tenggara dan peta Indonesia, atlas umum 50 

eksamplar, dan globe 3 buah. Metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar 

sering kali menggunakan metode ceramah, setelah slesai guru kemudian memberi 

tugas kepada siswa berupa tes tulis maupun lisan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memahami materi. Masalah ini tentunya akan berujung pada siswa 

yang mengakibatkan siswa tidak memiliki keinginan dan minat yang kuat untuk 

mempelajari pelajaran geografi, akibatnya pencapaian hasil belajar oleh siswa 

untuk mata pelajaran geografi tidak maksimal. 

Usaha perbaikan tentang strategi pembelajaran di SMA N 5 Cirebon perlu 

dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan menyenangkan, 

sehingga tujuan utama proses pendidikan dapat tercapai secara optimal, terutama 

dalam  mata pelajaran geografi. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan membuat 

sebuah produk pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan mudah dimengerti 

oleh siswa dalam pembelajaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

sekolah untuk menjalankannya. Salah satunya dapat diwujudkan dengan 

pembuatan produk media yang diharapkan mampu membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran geografi. 



 

 

 

Melihat permasalahan yang ada di SMA Negeri 5 Cirebon khususnya pada 

pembelajaran mata pelajaran geografi terkait keterbatasan media yang 

mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif, maka peneliti 

mempunyai gagasan untuk menciptakan suatu produk media yang dapat di 

manfaatkan pada pembelajaran geografi disana. Dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor seperti tujuan, sasaran, ketersediaan peralatan, waktu penyajian, 

karakteristik madia, biaya, mutu teknis, dan kemampuan guru dalam 

menggunakan media, maka peneliti menjatuhkan pilihan pada media flip chart. 

Berikut beberapa pertimbangan pemilihan media flip chart pada pembelajaran 

geografi di SMA Negeri 5 Cirebon: 

1. Tujuan: Pemanfaatan media flip chart dapat membantu proses belajar 

geografi sehingga dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran geografi. 

2. Sasaran: Seluruh siswa SMA Negeri 5 Cirebon yang mendapatkan mata  

pelajaran geografi di dalam kelas. Media flip chart cocok digunakan untuk 

pembelajaran di dalam kelas. 

3. Ketersediaan peralatan: SMA Negeri 5 Cirebon tidak memiliki LCD 

Proyektor sehingga penggunaan media yang di proyeksikan tidak dapat 

diterapkan di sana, penggunaan media Flip Chart dapat dijadikan alternatif 

untuk menyampaikan pesan visual karena penggunaan media ini tidak 

memerlukan perangkat lain. 

4. Waktu penyajian: Tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyajian 

media flip chart, sehingga pembelajaran dapat berkangsung dengan efektif. 



 

 

 

5. Karakteristik: Flip chart permanen dan bisa dipakai kembali. 

6. Biaya: Bahan dan pembuatan murah. 

7. Mutu teknis: Media ini berisikan informasi visual. 

8. Kemempuan guru menggunakan: Penggunaan media flip chart Tidak 

memerlukan keahlian khusus. 

Setelah melakukan pertimbangan dengan  melihat beberapa faktor yang 

ada di SMA Negri 5 Cirebon dan melihat karakteristik media flip chart maka  

pengadaan pemanfaatan media flip chart pada pembelajaran geografi dapat 

dilakukan. Upaya ini dilakukan agar  proses pembelajaran dapat berjalan efektif, 

dan menyenngkan dan tentunya akan menarik minat siswa yang pada gilirannya 

akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya perbaikan dalam proses 

belajar-mengajar khususnya untuk mata pelajaran geografi terkait media yang ada 

di SMA Negri 5 Cirebon. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di sana dengan judul: “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FLIP 

CHART TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN 

GEOGRAFI DI SMA NEGERI 5 CIREBON TAHUN PELAJARAN 2009-

2010”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut:  



 

 

 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan 

media Flip Chart dibandingkan dengan siswa yang diajarkan tanpa 

menggunakan media pada mata pelajaran geografi di SMA Negri 5 Cirebon 

tahun pelajaran 2009/2010?  

2. Seberapa besar efektivitas penggunaan media flip chart terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran geografi di SMA Negri 5 Cirebon tahun pelajaran 

2009/2010? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

diajarkan dengan media Flip Chart dibandingkan dengan siswa yang 

diajarkan tanpa menggunakan media pada mata pelajaran geografi di SMA 

Negri 5 Cirebon tahun pelajaran 2009/2010.  

2. Mengetahui efektivitas penggunaan media flip chart terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran geografi di SMA Negri 5 Cirebon tahun pelajaran 

2009/2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Manfaat teoritis: 

1. Sebagai pengembangan media pembelajaran khususnya penggunaan media 

pembelajaran flip chart. 



 

 

 

Manfaat praktis: 

1. Bagi Siswa 

Proses belajar dengan menggunakan media pembelajaran berupa flip chart 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga siswa tidak bosan 

dan menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar yang nantinya 

akan dapat meningkatkan hasil belajar. 

2. Bagi Guru 

Memperoleh pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan dari media 

pembelajaran flip chart sehingga dapat dijadikan acuan atau bahan 

pertimbangan dalam penggunaan media. Guru juga dituntut untuk 

mengembangkan dan memaksimalkan media pembelajaran yang kreatif, 

efektif dan menarik dalam pembelajaran geografi. 

3. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi dan rujukan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran khususnya mata 

pelajaran geografi. 

1.5 Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi penafsiran istilah atau kesalahpahaman tentang judul 

penelitian ini, maka penelitian memberikan penegasan serta ruang lingkup peneliti 

agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Terdapat beberapa hal yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 



 

 

 

1.5.1 Efektivitas   

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya 

(pengaruhnya, akibatnya, kesannya) (Moeliono, dkk, 1989: 203). Efektivitas 

penggunaan media flip chart terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

geografi materi hidrosfer pada kelas X semester II SMA Negri 5 Cirebon tahun 

pelajaran 2009/2010, maksudnya adalah pengaruh yang ditimbulkan dari 

penggunaan media flip chart dalam pembelajaran geografi akan mengakibatkan 

siswa lebih termotivasi dalam belajar yang nantinya dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

1.5.2 Media Pembelajaran 

Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. 

Association for Education and Communication Technology (AECT) 

mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses 

penyampean informasi. Dari definisi tersebut dapat diartikan media merupakan 

sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

pada dirinya. (Asnawir dan Usman, 2002 :  11).  

Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran geografi kaitannya 

dengan hasil belajar siswa merupakan suatu usaha atau daya upaya guru untuk 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan media 

pembelajaran, guru akan lebih mudah menyampaikan pelajaran kepada siswanya. 

Selain itu juga siswa akan lebih jelas dalam menerima materi pelajaran yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan hasil belajar.  



 

 

 

1.5.3 Flip Chart 

Flip chart adalah lembaran kertas yang berisikan bahan pelajaran, yang 

tersusun rapi dan baik. Penggunaan ini adalah salah satu cara guru dalam 

menghemat waktunya untuk menulis di papan tulis. Lembaran kertas yang sama 

ukurannya dijilid jadi satu secara baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian 

dengan flip chart sangat menguntungkan untuk informasi visual seperti: (1) 

gambar-gambar, (2) huruf-huruf, (3) diagram, (4) bagan / chart dan (5) angka-

angka. (Arsyad Azhar, 2003 :  40).  

1.5.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku 

yang dilakukan oleh usaha pendidikan. Kemampuan menyangkut domain kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (Purwanto, 2009 : 49). Hasil belajar dalam penelitian ini 

nantinya dilihat dari nilai tes yang dilakukan peneliti untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam penguasaan materi yang diajarkan, diharapkan dengan menggunakan 

media flip chart dalam pembelajaran geografi materi hidrosfer akan dapat 

meningkatkan hasil belajar ssiswa.  Aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah 

aspek kognitif. 

1.5.5 Geografi 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan dimuka bumi (geosfer) 

dalam konteks keruangan dan kewilayahan serta interaksi manusia dengan 

lingkungan fisiknya (Daldjoeni, 1982:2). Pembelajaran Geografi dalam penelitian 

ini adalah kegiatan penyampaian pokok bahasan oleh guru kepada siswa melalui 



 

 

 

penggunaan media pembelajaran flip chart yang bertujuan agar siswa lebih 

termotivasi untuk belajar geografi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori tentang media 

pembelajaran, diantaranya adalah pangertian media pembelajaran, fungsi media 

pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, media flip chart, hasil belajar 

siswa, tinjauan pembelajaran geografi, pokok bahasan hidrosfer, kerangka berfikir 

dan hipotesis. Kajian pustaka ini akan diuraikan sebagai berikut.  

 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

. Menurut E. De Corte dalam Winkel (1989 : 187) media pembelajaran 

yaitu suatu sarana non personal (bukan manusia) yang digunakan atau disediakan 

oleh tenaga pengajar, yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar, 

untuk mencapai tujuan intruksional. Hamalik Oemar (1989:23) dengan 

menggunakan istilah media pendidikan mengartikannya sebagai alat, metode, dan 

teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dengan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. 

Pengertian ini secara eksplisit menyatakan bahwa peran media dalam proses 

pembelajaran membawa pengaruh terhadap pencapaian hasil pembelajaran. 

Kemudian, positif tidaknya media pengaruh media tersebut lanjut Winkel  

bergantung pada kesesuaian media yang dipilih dengan tujuan instruksional 
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khusus, materi pelajaran, prosedur didaktik, serta sifat dan kecenderungan peserta 

didik, (Winkel, 1989:189). 

Berbagai batasan di atas dapat didefinisikan bahwa media pembelajaran 

adalah segala wujud yang dapat digunakan sebagai alat bantu belajar yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong 

terjadinya proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Selain itu media 

adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan 

dapat membangkitkan semangat, perhatian dan kemampuan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. 

2.1.1.2 Fungsi Dan Manfaat Media Pembelajaran 

Arsyad Ashar (2003:15) mengemukakan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, 

dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sudjana dan Rivai 

(2009:1) menyatakan bahwa fungsi media pengajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang termasuk dalam komponen metodologi pengajaran.  Asnawir dan 

Usman (2002 : 20) menyatakan media adalah alat bantu dalam kegiatan belajar 

mengajar yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada 

siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan 

mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sedermana 

konkrit dan lebih mudah dipahami. 

Edgar Dale (dalam Asnawir dan Usman, 2002 : 21) mengklasifikasi 

pengalaman belajar anak mulai dari hal-hal yang paling konkrit sampai pada hal-

hal yang dianggap paling abstrak. Klasifikasi pengalaman tersebut lebih dikenal 



 

 

 

dengan krucut pengalaman (Cone of Experience). Hal ini dapat dilihat dalam 

gambar berikut : 

 

Abstrak         

                                    Verbal 

Simbol 

Visual 

Gambar 

Radio 

Gambar Hidup 

Televisi 

Pengalaman melalui karyawisata 

Demonstrasi 

Pengalaman Melalui Demonstrasi 

Pengalaman Melalui Benda Tiruan 

Pengalaman Langsung 

Konkrit  

Gambar 2.1 Krucut Pengalaman Edgar Dale 

Dari gambar diatas terlihat bahwa dari kerucut pengalaman tersebut terdiri 

dari 12 macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yakni: 

1. Pengalaman langsung, pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan 

secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. 

Disini siswa secara aktif bekerja sendiri, memecahkan masalah sendiri 

yang kesemuanya didasarkan atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

2. Pengalaman tiruan, pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda 

atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. 



 

 

 

3. Pengalaman melalui demonstrasi, pengalaman semacam ini diperoleh 

dalam bentuk drama dari berbagai gerakan. Dramatisasi ini dapat 

dilakukan diatas panggung (the play) 

4. Demonstrasi, yaitu pengalaman melalui percontohan atau pertunjukan 

mengenai suatu hal atau proses, missalkan cara membuat makanan, 

detergen, dan sebagainya. 

5. Pengalaman melalui karyawisata, pengalaman semacam ini diperoleh 

dengan mengajak kelas ke objek diluar kelas dengan maksud 

memperkaya dan memperluas pengalaman siswa. Kel;as aktif 

mengadakan observasi, mencatat, melakukan Tanya jawab, membuat 

laporan dan lain-lain. 

6. Pengalaman melalui pameran (study display), pengalaman tersebut 

diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa, perkembangan 

dan kemajuan sekolah. Benda-benda yang dipamerkan dapat berupa 

model, specimen, barang hasil kerajinan dan sebagainya. 

7. Pengalaman melalui televisi, pengalaman ini diperoleh melalui 

program pendidikan yang ditayangkan melalui televisi, seperti 

program Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan program TV 

laennya. 

8. Pengalaman melalui mgambar hidup atau film, gambar hidup 

merupakan serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar dengan 

kecepatan tertentu, bergerak secara kontinyusehingga benar-benar 

mewujudkan gerakan normal daripada gerakan yang diproyeksikan. 



 

 

 

9. Pengalaman melalui Radio, pengalaman ini diperoleh dari siaran radio 

dalam bentuk ceramah, wawancara, sandiwara, dan sebagainya. 

10. Pengalaman melalui gambar, pengalaman semacam ini diperoleh dari 

segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua 

dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran, misalkan lukisan 

ilustrasi, karikatur, kartun, poster, potret, dan sebagainya. 

11. Pengalaman melalui lambang visual, pengalaman disini diperoleh dari 

lambing-lambang visual; seperti hasil lukisan yang bentuknya lengkap 

atau tidak lengkap (sketsa), kombinasi garis dengan gambar yang 

dijelmakan secara logis untuk meragakan antara fakta dengan ide 

(bagan), gambaran yang memberikan keterangan tentang angka-angka 

(grafik), gambaran untuk pengetahuan, peringatan atau menggugah 

(poster), lukisan yang bersambung berupa cerita (komik), gambar 

untuk menghibur, mengeritik (kartun), kombinasi antara garis dan 

gambar yang menunjukan gabungan intern yang bersifat abstrak 

(diagram), dan gambar yang melukiskan lambing dari keadaan yang 

sebenarnya (peta). 

12. Pengalaman melalui lambang kata, pengalaman semacam ini 

diperoleh dari buku dan bahan bacaan.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2009:2) Media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

 



 

 

 

2.1.1.3 Pemilihan Media Pembelajaran 

 Dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan, barikut kriteria pemilihan media pembelajaran:  

1. Tujuan  

a. Penggunaan media (instruksional, informasi, hiburan)  

b. Katagori Pembelajaran yang ingin dicapai:  

c. Kognitif: berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris (pengalaman)  

d. Afektif: melibatkan perasaan dan emosi  

e. Psikomotor: berhubungan dengan aktivitas fisik  

2. Sasaran (karakter, jumlah, latar belakang, motivasi)  

3. Waktu (pembuatan, penyajian)  

4. Ketersediaan (pengembangan, peralatan)  

5. Biaya  

6. Karakteristik media (kelebihan dan kelemahan)  

7. Mutu teknis (visual, audio)  

( http://www.slideshare.net ) 

 Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan 

bagian dari sistem intruksional secara keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria 

yang patut diperhatikan dalam memilih media yaitu sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah 

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 



 

 

 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber 

daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. 

4. Guru terampil menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. 

5. Pengelompokkan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum 

tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan 

(Arsyad Ashar, 2003:75). 

 Menurut Asnawir dan usman (2002:15) mengatakan bahwa ada enam 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran. 

2. Aspek materi dianggap menjadi pertimbangan dalam memilih media. 

3. Kondisi audien (siswa) dari segi subjek balajar menjadi perhatian yang serius 

oleh guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. 

4. Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru untuk 

mendesain sendiri media yang akan digunakan. 

5. Media yang dipilih harus dapat menjelaskan apa yang akan dijelaskan kepada 

audien (siswa)secara tepat dan berhasil guna, dengan kata lain tujuan dapat 

dicapai maksimal 

6. Biaya yang dikeluarkan harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. 

 

 



 

 

 

2.1.1.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah : (1) media visual diam, contohnya gambar, diagram, 

bagan dan lain-lain. (2) media display, contohnya Papan tulis/whiteboard, Papan 

flannel, Flip chart. (3) Gambar mati yang diproyeksikan, contohnya over head 

projector + overheat transparance (COHP + OHP), slides/film bingkai, film 

strip/film rangka, epidiascope, komputer + multimedia project. 

 Menurut Sudjana (2009 : 3) ada beberapa media pengajaran yang sering 

digunakan dalam proses pengajaran yaiti : (1) media grafis atau dua dimensi, 

contohnya bagan atau chart, grafik, poster, gambar mati, peta datar, dan papan 

tulis. (2) media pengajaran tiga dimensi yaitu dalam bentuk model. (3) media 

yang diproyeksikan seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP dan lain-lain. 

(4) penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

 Seels dan Glasgow (dalam Arsyad Ashar, 2003 : 3) mengelompokkan 

berbagai jenis media dari segi perkembangan teknologi dibagi menjadi dua 

kategori yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. 

Untuk pilihan media tradisional ada delapan yaitu: (1) Visual diam yang 

diproyeksikan, proyeksi apaque (tak tembus pandang), proyeksi overhead, slides, 

dan film strips, (2) Visual yang tidak diproyeksikan, contohnya gambar dan 

poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info, (3) Audio, contohnya 

rekaman piringan, pita kaset, (4) Penyajian multimedia, contohnya slide plus suara 

(tape), multiimage, (5) Visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya film, 

televisi, video, (6) Cetak, contohnya buku teks, modul, teks terprogram, majalah 



 

 

 

ilmiah, lembar lepas (handout), (7) Permainan, contohnya teka teki, simulasi, 

permainan papan, (8) Realita, contohnya model, specimen, manipulative (peta, 

boneka). Sedangkan  pilihan media teknologi mutakhir dibagi menjadi dua yaitu: 

(1) Media berbasis telekomunikasi, contohnya telekonferen, kuliah jarak jauh, (20 

Media berbasis microprosesor, contohnya permainan komputer, hypermedia, 

compact (video) disc. 

 Kemp dan Dayton (dalam Arsyad Ashar, 2003:37) mengelompokkan 

media ke dalam delapan jenis, yaitu (1) media cetakan, (2) media panjang, (3) 

overhead transparacies, (4) rekaman audiotape, (5) seri slide dan film stripes, (6) 

penyajian multi-image, (7) rekaman video dan film hidup, dan (8) computer. 

Sementara itu Sumatmadja (1997:79) disebutkan bahwa media pengajaran 

geografi antara lain adalah peta, globe, atlas, potret, gambar, slide, dan film, 

diagram, grafik, media cetak (majalah, surat kabar dan terutama buku pelajaran). 

 

2.1.2 Flip Chart 

 Flip chart adalah lembaran kertas yang berisikan bahan pelajaran, yang 

tersusun rapi dan baik. Penggunaan ini adalah salah satu cara guru dalam 

menghemat waktunya untuk menulis di papan tulis. Lembaran kertas yang sama 

ukurannya dijilid jadi satu secara baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian 

dengan flip chart sangat menguntungkan untuk informasi visual seperti: (1) 

krangka berfikir, (2) gambar-gambar, (3) huruf-huruf, (4) diagram, (5) bagan / 

chart dan (6) angka-angka. (Arsyad Ashar, 2003 :  40). Chart tersebut harus 

disesuaikan dengan jumlah dan jarak maksimum siswa melihat peta lipat tersebut 



 

 

 

dan direncanakan tempat yang sesuai di mana dan bagaimana peta tersebut 

ditempatkan.  

Flip chart yang digunakan dalam penelitian adalah flip chart yang 

berukuran standar 60 x 90 cm, menggunakan gambar dengan pesan jelas dan 

singkat yang sudah disederhanakan, menggunakan warna mencolok dan tebal 

sehingga semua siswa dapat melihatnya. Dalam flip chart ini lebih banyak 

menampilkan gambar daripada pesan/keterangan, karena dengan gambar guru 

lebih mudah menerangkannya dan siswa juga lebih mudah dalam memahaminya, 

sedangkan keterangan yang ada di flip chart sebagai tambahan saja. 

 Cara mendesain flip chart diantaranya: (1) menentukan tujuan 

pembelajaran, (2) menentukan bentuk flip chart (apakah berupa ringkasan teks, 

gambar, grafik, dan lain-lain), (3) membuat ringkasan materi, (4) merancang draft 

kasar atau sketsa, (5) memilih warna yang sesuai, dan (6)  memilih bentuk huruf 

yang sesuai. Chart tersebut harus disusun/dijilid yang serasi agar mudah untuk 

penyimpanannya dan untuk menghindarkan kerusakan chart.  

( http://kurtek.upi.edu/media ) 

flip chart memiliki keunggulan dan kelemahan, berikut beberapa 

keunggulan dan kelemahan dalampenggunaan media flip chart : 

1. Keunggulan flip chart sebagai berikut: 

a. Mampu memberi info ringkas dengan cara praktis 

b. Media yang cocok untuk kebutuhan dalam ruangan atau luar ruangan 

c. Bahan dan pembuatan murah 

d. Mudah dibawa kemana-mana 



 

 

 

e. Tidak membutuhkan ketrampilan baca tulis 

f. Membantu mengingatkan pesan dasar bagi fasilitator/pengguna media 

g. Siswa dapat membuat flip chart sendiri untuk memperlihatkan 

pemahamannya terhadap pokok bahasan 

h. Flip chart permanen dan bisa dipakai kembali 

2. Kelemahan flip chart sebagai berikut: 

a. Seringkali chart terlalu rumit dan terlalu detail 

b. Siswa yang kurang baik penglihatannya mendapatkan kesukaran 

c. Gerakan tidak bisa diperlihatkan 

d. Banyak guru kurang memiliki kemampuan artistik 

e. Jika chart tidak dibuat terlalu besar, akan sukar ada di chart tidak up to 

date lagi 

f. Jika chart ini dipersiapkan secara professional, akan memakan biaya 

banyak 

3. pemakaian flip chart yang efektif, dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Rencanakan sebaik mungkkin sehingga chart cocok dengan bahan 

pelajaran. Dalam pembelajaran ini yang cocokan dengan materi hidrosfer 

adalah flip chart yang menampilkan banyak gambar seperti, gambar siklus 

hidrologi, penampang air tanah, jenis-jenis pola aliran sungai, zona 

pembagian kedalaman laut, dan relief dasar laut. Pesan dibuat jelas dan 

singkat / tidak terlalu banyak pesan, sehingga siswa dapat memahami 

gambar tersebut dan guru lebih mudah dalam menerangkannya.   



 

 

 

b. Buatlah unsur-unsur yang digambar cukup besar, bersih dan cukup jelas 

untuk dilihat seluruh kelas 

c. Usahakan unsur-unsur yang digambar di chart seminimum mungkin agar 

tidak membingungkan 

d. Gunakan warna jika ini membantu menjelaskan bahan 

e. Usahakan agar semua siswa dapat melihatnya 

f. Gunakan tongkat jika sedang menjelaskan bagian-bagian yang tergambar 

g. Pasanglah chart di dinding atau distandar sehingga tidak perlu dipegang 

jika sedang menerangkan. Dengan cara dipasang ini berarti chart sudah 

cocok untuk dilihat di seluruh kelas  

(Kartawidjaja Omi.1988:66-67) 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

  Menurut Purwanto (2009 :49) Hasil belajar adalah perwujudan 

kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan. 

Kemampuan menyangkut domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut 

Darsono (2000:110) hasil belajar siswa merupakan perubahan-perubahan yang 

berhubungan dengan pengetahuan / kognitif, keterampilan / psikomotorik dan 

nilai sikap / afektif sebagai akibat interaksi aktif dengan lingkungan. Dari 

pendapat tersebut bahwa hasil belajar dapat di lihat dari tingkah laku siswa dari 

aspek kognitif, psikomotorik, afektif setelah mereka memperoleh pengalaman 

belajar. 



 

 

 

2.1.3.2 Domain hasil belajar 

 Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah 

dalam proses pendidikan. Perilaku kejiwaan itu dibagi menjadi dalam tiga : 

a. Hasil belajar kognitif 

 Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi. Dalam hasil belajar kognitif diklasifikasikan menjadi 

kemampuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b. Hasil belajar psikomotorik 

 Menurut Simpson dalam Purwanto (2009:50) hasil belajar psikomotorik 

dapat di klasifikasikan menjadi enam : Persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan biasa, derakan kompleks dan kreativitas.  

c. Hasil belajar afektif 

 Krathwohl dalam purwanto (2009:51) membagi hasil belajar afektif 

menjadi lima tingkat yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

karakteristik. 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

a. Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih di tekankan pada 

faktor dari dalam individu yang belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi 

kegiatan tersebut adalah faktor psikologis, antara lain yaitu : motivasi, perhatian, 

pengamatan, tanggapan yang lain dan lain sebagainya. 

 

 



 

 

 

b. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar) 

 Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan 

belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan faktor di luar siswa. Adapun 

faktor yang mempengaruhi adalah mendapatkan pengetahuan, Penanaman konsep 

dan keterampilan, dan pembentukan sikap. 

 

2.1.4 Tinjauan Pembelajaran Geografi 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan dimuka bumi (geosfer) 

dalam konteks keruangan dan kewilayahan serta interaksi manusia dengan 

lingkungan fisiknya (Daldjoeni, 1982:2).. Konsep Geografi tersebut secara jelas 

menegaskan bahwa yang menjadi objek studi geografi tidak lain adalah geosfer 

yaitu permukaan bumi yang hakikatnya merupakan bagian dari bumi yang terdiri 

atas atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan), hidrosfer (lapisan air, 

perairan), dan biosfer (lapisan kehidupan). Dengan demikian dapat diketengahkan 

disini bahwa pengajaran geografi hakikatnya adalah pengajaran tentang aspek-

aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan 

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya.  

 

2.1.5 Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting untuk 

menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan penerapan konsep diri. 

Keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dapat tercermin dari 



 

 

 

peningkatan mutu lulusan yang dihasilkannya. Untuk itu perlu adanya peran aktif 

seluruh komponen pendidikan terutama siswa yang berfungsi sebagai input 

sekaligus calon output dan guru sebagai fasilitator. Dalam proses belajar mengajar 

guru diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk 

dapat digunakan dalam belajar. Fungsi fasilitator akan berhasil jika dalam 

merancang proses belajar mengajar dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang 

sistematis dan baik yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan terhadap 

tujuan, bahan, media ataupun strategi belajar mengajar melalui proses umpan 

balik yang diperoleh dari hasil evaluasi. Dalam menciptakan suasana belajar 

peranan media pembelajaran sangat penting untuk menciptakan suasana yang 

kondusif dan optimal. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat atau perantara yang digunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses belajar 

mengajar. Untuk mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran hendaknya 

digunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Dalam penelitian ini  

penggunaan media flip chart ini diharapkan dapat memberikan suasana baru dan 

menarik dalam pengajaran khususnya pada mata pelajaran geografi. Pembelajaran 

geografi di SMA Negeri 5 Cirebon diharapkan dapat menjadikan siswa mampu 

menganalisa materi pelajaran geografi denaen baik, inilah yang nantinya akan 

mempengaruhi baik buruknya hasil belajar siswa, jadi dalam hal ini media 

pembelajaran juga menentukan hasil belajar siswa.  

Dari uraian diatas untuk mempermudah pemikiran tersebut digunakan 

ilustrasi kerangka berfikir sebagai berikut: 



 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka berfikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hipotesis 

Atas dasar landasan teoritis dan permasalahan yang telah disampaikan di 

atas maka ada 2 hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ha1 = Ada perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran geografi 

antara penggunaan media flip chart dengan tanpa media. 

2. Ha2 = Ada keefektivan dalam penggunaan media flip chart pada 

pembelajaran geografi terhadap hasil belajar siswa. 

 

 

1. Memotivasi siswa dalam belajar

2. Kualitas media pembelajaran baik 

3. Isi relevan dengan meteri yang diajarkan 

4. Pengalaman siswa lebih kongkrit 

5. Kualitas pembelajaran baik 

6. Perhatian siswa lebih besar terhadap materi yang diajarkan 

7. Meningkatkan kepekaan terhadap materi yang disampaikan 

pemanfaatan media pembelajaran geografi

Pembelajaran dengan menggunakan media flip chart

Hasil belajar siswa 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu penelitian 

Berdasarkan alasan pemilihan judul skripsi, berikut ini akan diuraikan 

tempat dan waktu penelitian skripsi. 

3.1.1 Tempat penelitian 

 Tempat penelitian ini adalah di SMA Negri 5 Cirebon dengan alamat jalan 

perjuangan Majasem Cirebon. 

3.1.2 Waktu penelitian 

 Penelitian di SMA Negri 5 Cirebon dilaksanakan pada bulan Mei 2010 

sampai dengan Juni 2010 disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan 

disana. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 4  pertemuan. 

 

3.2 Populasi  

Populasi adalah himpunan individu atau obyek yang banyaknya terbatas 

atau tidak terbatas (Tika, 2005:24). Populasi mencakup keseluruhan subjek 

penelitian (Arikunto, 2006:131). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMA Negeri 5 Cirebon.  

 

3.3 Sampel dan Teknik Sampling . 

Sampel adalah sebagian objek atau individu-individu yang mewakili suatu 

populasi (Tika, 2005 : 24). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara 
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random sampling. Sebelum menentukan kelas yang akan dijadikan sampel 

penelitian terlebih dahulu dilakukan uji Homogenitas. Dari hasil random yang 

dilakukan, diperoleh kelas sebagai sampel yaitu kelas X 7 dan X 5  dengan jumlah 

siswa masing-masing kelas sebanyak 40 siswa. Hasil perhitunggan Homogenitas 

data dapat dilihat pada Lampiran 2.  

setelah sampel didapat, kemudian kelas tersebut yang terpilih menjadi 

sampel ditentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. kelas X 7 dijadikan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X 5 dijadikan sebagai kelas kontrol. kelas 

eksperimen nantinya akan diberi perlakuan dengan pembelajaran menggunakan 

media flip chart, sedangkan kelas kontrol dalam pembelajarannya tidak 

menggunakan media. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai obyek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006: 99). Variabel yang 

diteliti harus sesuai dengan  tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

3. Mengetahui perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajarkan dengan 

media Flip Chart dibandingkan dengan siswa yang diajarkan tanpa 

menggunakan media pada mata pelajaran geografi di SMA Negri 5 Cirebon 

tahun pelajaran 2009/2010? 



 

 

 

4.  Mengetahui efektivitas penggunaan media flip chart terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran geografi di SMA Negri 5 Cirebon tahun pelajaran 

2009/2010? 

 Sesuai dengan tujuan diatas meka Variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan media pembelajaran flip 

chart dalam meta pelajaran geografi materi hidrosfer dengan indikator meliputi 

motivasi siswa dalam pembelajaran geografi, kualitas media flip chart, 

pengalaman belajar yang diperoleh siswa, kemampuan guru dalam menggunakan 

media flip chart. 

2. Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah variable yang besarnya tidak dapat ditentukan 

secara langsung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

mata pelajaran Geografi. 

 

3.5 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian di dalam kelas yang memerlukan guru 

sebagai fasilitator, dalam mproses belajar mengajar peran guru dilaksanakan oleh 

peneliti dengan rancana pembelajaran dan juga media yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Dalam rancangan ini sekelompok subyek yang diambil dari populasi 

tertentu dikelompokan secara rambang menjadi dua kelompok yaitu kelompok 



 

 

 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai variabel 

perlakuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, kemudian dua kelompok dikenai 

pengukuran yang sama. Perbedaan yang timbul antara keduanya dianggap 

bersumber pada variabel perlakuan. Desain penelitian dapt dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Desain penelitian 

( Nana, 2009 : 204 ) 

Langkah-langkah rancangan penelitian adalah sebagai berikut 

1. Kelompok A maupun B memiliki karakteristik sama atau homogen, karena 

diambil secara acak ( random ) dari populasi yang homogen pula 

2. Kedua kelompok diberi tes awal ( pretest ) dengan tes yang sama. 

3. Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus, sedangkan kelompok kontrol 

diberi perlakuan seperti biasa. Dalam penelitian ini kelompok eksperimen 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan media flip chart, sedangkan 

kelompok kontrol tidak 

4. Seteleh dilakukan pembelajaran kedua kelompok dites dengan tes yang sama 

sebagai tes akhir ( posttest ) 

5. Hasil kedua tes akhir diperbandingkan ( diuji perbedaannya ), demikian juga 

dengan tes awal dan tes akhir pada masing-masing kelompok 

 Kelompok pretest perlakuan posttest 

acak Eksperimen 0 X 01 

acak Kontrol 0 - 01 



 

 

 

6. Perbedaan yang berarti ( signifikan ) antara kedua tes akhir, dan antara tes 

awal dan akhir pada kelompok eksperimen menunjukan pengaruh dari 

perlakuan yang diberikan. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data. 

Metode pengambilan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, 

karena dengan menggunakan atau pemilihan metode pengumpulan data yang tepat  

akan dapat diperoleh data yang relevan, akurat, dan reliabel. Dalam pengumpulan 

data penelitian, metode yang digunakan adalah: 

3.6.1 Metode angket atau kuesioner 

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan 

rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti 

(Narbuko dan Achmadi, 2008:76). Metode ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana pemanfaatan media flip chart dalam pembelajaran geografi di SMA 

Negri 5 Cirebon. 

3.6.2 Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar geografi. 

Metode tes dalam penelitian ini adalah tes kognitif siswa. Adapun tes yang 

digunakan adalah pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar geografi siswa 

kelompok eksperimen (pembelajaran dengan menggunakan media flip chart) dan 

kelompok kontrol (pembelajaran tanpa menggunakan media).  

 

 



 

 

 

3.7 Persiapan Uji Coba Instrumen  

Sebelum instrumen yang berupa tes digunakan, terlebih dahulu dilakukan 

uji coba. Hasil uji coba lalu dianalisis untuk mengetahui apakah memenuhi syarat 

sebagai alat pengambil data atau tidak. 

3.7.1 materi dan bentuk instrumen 

Materi yang digunakan adalah materi pelajaran geografi kelas X semester 

II materi pokok hidrosfer dengan merujuk pada silabus dan kurikulum yang 

berlaku. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pilihan ganda 

dengan lima buah kemungkinan dan satu jawaban yang benar. 

3.7.2 Metode penyusunan instrument  uji coba  

Langkah-langkah penyusunan instrument uji coba adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan pembatasan terhadap bahan-bahan yang akan diujicobakan 

2. Dalam hal ini adalah materi Hidrosfer dalam pelajaran Geografi 

3. Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. Jumlah 

butir soal yang diujicobakan adalah berjumlah 40 butir soal. Tiap butir soal 

diperkirakan membutuhkan waktu penyelesaian rata-rata 1,5 menit, sehingga 

alokasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal uji coba ini adalah 60 

menit. 

4. Menentukan tipe atau bentuk tes. Tipe tes yang digunakan berbentuk pilihan 

ganda dengan lima pilihan jawaban 

5. Menentukan komposisi jenjang 

6. Komposisi jenjang dari perangkat tes pada penelitian ini terdiri dari 40 item 

soal yaitu: 



 

 

 

- Aspek pengetahuan (C1) terdiri dari 20 soal = 50% 

- Aspek pemahaman (C2) terdiri dari 10 soal = 25% 

- Aspek penerapan (C3) terdiri dari 10 soal = 25% 

7. Menentukan kisi-kisi soal 

8. Menyusun butir-butir soal 

9. Mengujicobakan instrument 

10. Menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda perangkat tes yang digunakan.  

3.7.3  Tahap pelaksanaan  

Setelah instrumen tes tersusun secara rapi, maka instrumen diujicobakan 

pada siswa diluar sempel. Pada penelitian ini uji coba dilakukan pada siswa kelas 

XI IPS 2 SMA Negri 5 Cirebon sebanyak 40 siswa dengan alasan kelas tersebut 

sudah pernah mendapatkan materi Hidrosfer di kelas X, harapannya adalah soal 

dapat dikerjakan secara maksimal oleh para siswa kelas uji coba sebelum nantinya 

dianalisis dan digunakan sebagai alat tes pada kelas penelitian. Perangkat tes yang 

diujicobakan sebanyak 40 soal.  Hasil uji coba dianalsis untuk mendapatkan hasil 

apakah isntrumen tersebut memenuhi syarat sebagai pengambil data atau tidak. 

 

3.8 Analisis Uji Coba Instrumen 

Instruman dikatakan baik, jika instrument terlebih dahulu diujicobakan dan 

hasilnya dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, 

dan daya pembeda.  

 



 

 

 

3.8.1  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan/kesahan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria dalam arti memiliki 

kesejajaran antara tes tersebut dengan kriteria. Validitas butir soal dapat 

ditentukan dengan teknik korelasi product moment. Dengan rumus sebagai 

berikut. 

 

 

Keterangan : N = banyaknya responden 

        rxy  = koefisien korelasi skor item dan skor total 

         y  = skor butir 

      ∑ X² = jumlah kuadrat skor item 

      ∑ Y² = jumlah kuadrat skor total 

       ∑ X = jumlah skor item 

       ∑ Y = jumlah skor total              (Arikunto, 2006 : 72) 

Setelah dilakukan perhitungan validitas tiap-tiap butir soal dihitung 

dengan kriteria apabila > , maka butir soal valid. Pada n = 40, dan 

taraf signifikan 5% diperoleh   = 0.312. berdasarkan analisis tes uji coba 

yang dilakukan terhadap 40 siswa kelas XI IPS 2 diketahui validitas keseluruhan 

terdapat 30 soal yang valid dan 10 soal yang tidak valid.  

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 



 

 

 

Uji Validitas Nomor Soal Jumlah soal 

Valid 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 

36, 38, 37, 39 

30 

Tidak valid 5, 10, 14, 15, 20, 24, 31, 32, 34, 40 10 

Jumlah 40 

 Sumber: data Penelitian 2010 

Dari hasil perhitungan validitas soal no 1 didapatkan rhitung = 0,588 

karena >   maka soal no 1 Valid. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

3.8.2 Reliabilitas Soal 

Reliabel artinya dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu tes dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi, jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Arikunto, 2006 : 86). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian 

ini digunakan rumus K-R 21 yaitu rumus yang diketemukan oleh Kuder dan 

Richardson sebagai berikut. 

 

=
 

Keterangan : r11 = Reliabilitas 

    k = banyaknya item 

Vt = varians total 

 M = Mean skor total                   (Arikunto, 2006 : 103)    



 

 

 

pada  a = 5% dengan n = 40 diperoleh  = 0.312. jika r11 > , 

maka dapat disimpulkan bahwa instrument itu reliabel. Pada soal no 1 di dapat r11 

= 0,387, maka soal no 1 reliabel. Contoh hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

3.8.3 Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkan soal tersebut, begitu juga sebaliknya. Bilangan yang 

menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (Arikunto, 

2006: 207) 

Rumusnya sebagai berikut. 

P =  
 

Keterangan: 

P   : Indeks Kesukaran 

B   : Banyaknya peserta kelompok atas dan bawah yang menjawab benar 

JS  : Jumlah seluruh peserta test kelompok atas dan bawah 

Menurut Arikunto (2006: 207) Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Soal dengan P =  0,00 - < 0,30   = sukar  

Soal dengan P =  0,30 - < 0,70   = sedang  

Soal dengan P =  0,70 - 1,00      = mudah  

 Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba terdapat 2 soal 

mudah,  19 sedang, dan 19 soal sukar.   



 

 

 

Tabel 3.3. Tingkat Kesukaran Uji Coba Soal  

Tingkat kesukaran Nomor soal 
Jumlah 

soal 

Mudah 1, 2 2 

Sedang 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

27, 28, 29, 33, 34, 35, 37 
19 

Sukar 
3, 4, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40 
19 

Jumlah 40 

Sumber: Data Penelitian 2010 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal no 1 = 0.83, karena berada 

diantara 0,70 - 1,00 maka soal no 1 dapat dikatagorikan sebagai soal mudah. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 10. 

3.8.4 Daya Pembeda Soal 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Adapun yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi maka semakin tinggi daya pembeda soalnya, semakin baik 

kualitasnya (Arikunto, 2006: 211). Rumus yang digunakan untuk mencari indeks 

daya pembeda adalah: 

D =   

Keterangan: D   : indeks daya pembeda 

JA  : banyaknya peserta atas 



 

 

 

JB  : banyaknya peserta bawah 

BA :banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB :banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA  : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab   benar. 

Klasifikasi daya pembeda soal (Arikunto, 2006:218) adalah: 

0, 00 – 0, 20 : jelek 

0, 21 – 0, 40 : cukup  

0, 41 – 0,70  : baik 

0, 71 – 1,00  : sangat baik   

Dari hasil analisis daya pembeda soal, terdapat beberapa tingkat daya 

pembeda soal. Perhitungan dapat dilihat di lampiran 12. 

Tabel 3.4. Daya Pembeda Soal Uji Coba  

Daya pembeda Nomor soal Jumlah soal 

Jelek 4, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 24, 31, 32, 34, 40 12 

Cukup 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 29, 30, 36, 37 13 

Baik 
6, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

33, 35, 38 
14 

Sangat Baik 39 1 

Jumlah 30 

Sumber: Data Penelitian 2010 



 

 

 

Hasil perhitungan daya beda dalam penelitian ini pada soal no 1 = 0.35, 

karena berada di antara 0, 21 – 0, 40 maka soal no 1 dalam penelitian ini memiliki 

daya beda cukup. Perhitungan dapat dilihat di lampiran 11. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

 Analisis data bertujuan untuk mengetahui kondisi akhir antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Data yang digunakan adalah data hasil tes 

hasil belajar.  

3.9.1.1 Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

kedua sampel (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) tidak berbeda secara 

aignifikan. 

Teknik yang digunakan untuk menguji kenormalan adah teknik Chi 

Kuadrat (Sudjana, 2005: 273). 

rumusnya adalh : 

 

 

 

Keterangan : 

X2 = Chi Kuadrat. 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

k  = banyaknya kelas interval 
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Selanjutnya harga X2
hitung yang diperoleh dikonsultasikan ke X2

tabel dengan 

drajat kebebasab (dk) = k – 3 dan α = 5%. Distribusi data nilai hasil belajar pokok 

bahasan Hodrosfer setelah pembelajaran berdistribusi normal, jika X2
hitung < X2

tabel. 

Dari hasil perhitungan diketehui nilai X2
hitung data nilai hasil belajar kelompok 

eksperimen = 7.743 sdangkan X2
hitung data nilai hasil belajar lelompok kontrol = 

4.554 sedangkan X2
tabel = 7.81, karena X2

hitung < X2
tabel maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

3.9.1.2 Uji kesamaan dua farians 

Uji ini digunakan untuk mengetahui kesamaan dua sampel (kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol). Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : σ1
2 = σ2

2 

Ho : σ1
2 ≠ σ2

2 

Rumus yang digunakan 

 

(Sudjana, 2005: 250) 

Ho diterima apabila Fhitung ≤ F ½ a (nb–1):(nk-1). dengan drajat kebebasan 

pembilang = n – 1 dan drajat kebebasan penyebut = n – 1 taraf signifikansi 5%.  

3.9.1.3 Uji hipotesis ( Uji t ) 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui hasil akhir penelitian apakah Ha 

diterima atau ditolak. Uji ini mengajukan pasangan hipotesis 

Ho : µ1 ≤  µ2    Ha :  

Untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol digunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut. 

  terkecilVarians
  terbesarVarians  F =



 

 

 

t =  

dimana: 

 =   (Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan : 

 = rata-rata nilai kelas eksperimen 

 = rata-rata nilai kelas kontrol 

 = jumlah anggota kelas eksperimen 

 = jumlah anggota kelas kontrol 

 = varians nilai kelas eksperimen 

 = varians nilai kelas kontrol 

Dengan derajat kebebasan (dk) = ( -2) dan taraf signifikansi 5% 

maka kriteria pengujiannya adalah Ha diterima jika   >  

3.9.1.4 Uji Peningkatan Hasil Belajar ( Gain ) 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hake (1998:2) bahwa dengan 

mendapatkan nilai rata-rata gain yang ternormalisir maka secara kasar akan dapat 

mengukur efektifitas suatu pembelajaran. Berikut ini adalah rumus gain 

ternormalisasi. 

 

kriteria pengujian 

g  ≥  0,7 = Tinggi 

0,3 < g < 0,7 = Sedang 



 

 

 

g  ≤  0,3 = Rendah  ( http://www.docstoc.com ) 

3.9.1.5 Analisis persentase angket 

Skalala yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai fariabel penelitian 

(sugiyono 2008 : 134).  

100x
SM
RNP =  

Keterangan : 

NP = Nilai persen yang dicari/diharapkan 

R =  Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimal ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = Bilangan tetap 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Data angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tanggapan 

siswa tentang media pembelajaran flip chart yang telah digunakan dalam proses 

pembelajaran yang telah berlangsung pada kelas eksperimen. Dari data tersebut 

kemudian masing-masing item dianalisis presentasenya. 

 

 

 



 

 

 

3.10 Alir Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Pra Lapangan 

 Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal lokasi tempat yang 

akan dijadikan sebagai lokasi penelitian sebagai survey awal. Setelah survey awal 

dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat proposal dan instrument 

penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu. 

Langkah selanjutnya adalah membuat surat ijin penelitian, menyuysun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat ijin, obserfasi lapangan, 

memanfaatkan informasi dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlangkapan 

penelitian yang diperlukan meliputi rencana pembelajaran, pembuatan soal tes, 

pembuatan media. 

2.  Tahap Pelaksanaan (Lapangan) 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah proposal dan instrument 

penelitian disetujui oleh dosen pembimbing. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi 

tahap uji coba dan penelitian sesungguhnya, memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, melakukan uji coba soal tes pada subyek yang bukan sampel. 

Melakukan penelitian yaitu sampel yang terpilih diberi perlakuan yang berbeda 

dengan materi yang sama yaitu fenomena hidrosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi. 

 

 



 

 

 

3. Tahap Pasca Lapangan 

 Tahap pelaksanaan tes hasil belajar. Setelah semua materi pelajaran selesai 

disajikan kepada siswa maka langkah selanjutnya adalah pengukuran hasil belajar 

dengan post test. Tahap ini data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis, 

selanjutnya hasil olah data disajikan dalam bentuk laporan yang dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

SMA Negeri 5 Cirebon. Secara astronomis terletak di 6o 44’ 03” LS dan 

108o 31’ 53” BT, secara geografis terletak di Jl. Perjuangan, Kecamatan Kesambi, 

kota Cirebon. 

Gambar 4.1. peta lokasi penelitian SMA Negeri 5 Cirebon 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian tahun 2010 

Adapun batas-batas area SMA Negeri 5 Cirebon sebagai berikut : 

a. Di sebelah utara berbatasan dengan area pesawahan  

b. Di sebelah timur berbatasan dengan sekolah SMK Bahari 
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c. Di sebelah selatan berbatasan dengan area parumahan 

d. Di sebelah barat berbatasan dengan jalan raya. 

Sekolah SMA Negri 5 Cirebon, berdiri pada tahun 1987 terletak di 

kawasan pendidikan Kota Cirebon Jl. Perjuangan. Awal berdirinya SMA ini 

masih menggunakan gedung milik SMA Negeri 4 Cirebon yang lokasinya tidak 

berjauhan dengan SMA 5 yang sekarang, baru kemudian setelah tiga tahun 

memiliki gedung sendiri. 

SMA Negri 5 Cirebon merupakan salah satu dari Sembilan sekolah SMA 

Negri yang ada di Cirebon. Meskipun SMA Negeri 5 Cirebon masih merupakan 

Sekolah Standar Nasional (SSN), tetapi sekolah ini merupakan salah satu sekolah 

favorit. Hal ini terbukti dari banyaknya lulusan SMA Negri 5 Cirebon yang 

mampu melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Negri (PTN) dan tiap taunnya 

selalu menjadi incaran calon siswa baru. 

SMA Negri 5 Cirebon terdiri dari 2 lantai, 21 kelas, perpustakaan, 

laboratorium (Bahasa, IPA, Komputer) masing-masing dengan daya tapung 40 

siswa, masjid An-Nur, Koperasi, Ruang UKS, Ruang ekstra kulikuler, Ruang BK, 

Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Musik, dan Sarana Olah raga. 

4.1.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Geografi Antara 

Penggunaan Media Flip Chart Dengan Tanpa Media 

Perbedaan hasil belajar siswa mata pelajaran geografi dapat diketahui 

setelah mendapatkan hasil analisis data akhir, yaitu data posttest. Data kemudian 

di analisis hasilnya, analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji kesamaan 

dua varians, dan uji t. hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 19, 20, 21,22. 



 

 

 

Pada penelitian ini kelompok yang diberi perlakuan dengan mengguanakan 

flip chart sebagai media pembelajaran geografi (kelas eksperimen) mempunyai 

rata-rata 76.18 sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan tanpa 

menggunakan flip chart sebagai media pembelajaran Geografi (kelas kontrol) 

mempunyai rata-rata 72.45, nilai tertinggi kelas eksperimen sebesar 93 sedangkan 

kelas kontrol sebesar 87, dan nilai terendah kelas eksperimen sebesar 63 

sedangkan kelas kontrol 60. 

Table 4.1. perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. 

Kelompok Nilai tertinggi Nilai terendah Nilai rata-rata 

Eksperimen 93 63 76.18 

Control 87 60 72.45 

Sumber : Data Hasil Penelitian tahun 2010 

Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajarkan 

dengan media Flip Chart dibandingkan dengan siswa yang diajarkan tanpa 

menggunakan media Flip Chart pada mata pelajaran geografi materi hidrosfer 

yang ditunjukan oleh perbedaan rata-rata hasil belajar  antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol materi pokok Hidrosfer, digunakan uji 

perbedaan dua rata-rata pihak kanan. Data yang digunakan untuk menganalisis uji 

perbedaan dua rata-rata adalah data nilai hasil belajar akhir ( post test ) materi 

pokok Hidrosfer, yang diberikan pada akhir pembelajaran. Rumus yang digunakan 

adalah uji t. hal ini disebabkan Karena kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol mempunyai varians yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

harga t hitung sebesar 2.062 sedang harga t(0.95)(78) sebesar 1.66, karena t hitung lebih 



 

 

 

besar dari ttabel maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan melihat perbedaan rata-rata 

hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol yaitu 76.18 dan 72.45 maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran geografi materi hidrosfer antara penggunaan media flip chart 

dengan tanpa media diterima. 

4.1.3 Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran FlipCchart Sebagai 

Media Pembelajaran Geografi Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada penelitian ini kelompok yang diberi perlakuan dengan 

mengguanakan flip chart sebagai media pembelajaran geografi (kelas eksperimen) 

mempunyai rata-rata nilai hasil pretest 62.30 dan posttest 76.18 mengalami 

peningkatan relatif hasil belajar 0.37 sedangkan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan tanpa menggunakan flip chart sebagai media pembelajaran Geografi 

(kelas kontrol) mempunyai rata-rata nilai hasil pretest 61.93 dan posttest 72.45  

mengalami peningkatan relatif 0.27 

Table 4.2. peningkatan hasil belajar. 

Kelompok Rata-rata  

pretest 

Rata-rata 

posttest 

Peningkatan 

relative 

Kriteria 

pengujian 

Eksperimen 62.30 76.18 0.37 Saedang 

Control 61.93 72.45 0.27 Rendah 

Sumber : Data Hasil Penelitian tahun 2010 

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan flip chart sebagai media 

pembelajaran geografi terhadap hasil belajar siswa ditunjukan dengan peningkatan 



 

 

 

yang dihasilkan dari perolehan nilai pretest ke posttest, yaitu dengan melakukan 

uji gain. Data yang digunakan adalah data hasil pretest dan posttest dari masing-

masing kelompok. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai gain dari 

kelompok eksperimen 0.37, dan masuk dalam  0.3 < g < 0.7, maka peningkatan 

hasil belajar termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada kelompok kontrol 

diperoleh nilai gain 0.276, dan masuk dalam g ≤ 0.3, maka peningkatan hasil 

belajar termasuk dalam kategori rendah, hasil perhitungan dapat dilihan pada 

Lampiran 23. Dengan melihat peningkatan hasil belajar yang diperoleh dari 

masing-masing kelompok dapat diketahui peningkatan hasil belajar kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontol, karena kedua kelompok 

berangkat dari kondisi awal yang sama, artinya bahwa pembelajaran pada kelas 

eksperimen lebih efektif, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media flip 

chart. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada keefektivan dalam 

penggunaan media flip chart pada pembelajaran geografi terhadap hasil belajar 

siswa diterima. 

4.2 Pembahasan 

Pembuatan Media Pembelajaran flip chart dalam penelitian ini, yaitu 

dengan menggunakan kertas ukuran A1 yang kemudian disusun sesuai dengan 

urutan isi yang akan diajarkan. Media Pembelajaran Flip chart sengaja dipilih 

untuk dapat memperbaiki pola pembelajaran geografi di SMA Negeri 5 Cirebon. 

Media ini dibuat sesuai dengan kompetensi dasar yaitu Menganalisis hidrosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan dimuka bumi. Penekanan dalam media ini adalah 

berisi tentang informasi pengertian dari  istilah-istilah yang terdapat dalam materi 



 

 

 

Hidrosfer, gambar-gambar, seperti gambar siklus Hidrologi, gambar pola aliran 

sungai, relief dasar laut, dan gambar pembagian kedalaman laut. Bahan atau 

materi yang terdapat pada media ini diperoleh dari beberapa buku ajar geografi 

SMA, buku BSE, dan beberapa sumber dari internet. Sehingga diharapkan telah 

sesuai dengan indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan Media Pembelajaran Flip chart ini dipilih peneliti karena 

penggunaan media ini sudah jarang digunakan khususnya dalam pembelajaran 

Geografi, selain biaya pembuatan yang murah. Karakteristik media flip chart juga 

dirasa cocok digunakan dalam pembelajaran geografi. Media pembelajaran ini 

memuat informasi materi dari kompetensi dasar yang diajarkan pada mata 

pelajaran Geografi kelas X di SMA Negeri 5 Cirebon. Dimana siswa akan 

mempelajari siklus hidrologi, perairan darat, dan perairan laut. Flip chart yang di 

buat terdiri dari 12 lembar, bagian awal berisi Kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya isi materi dalam media ini diantaranya adala, 

gambar siklus hidrologi lengkap dengan istilah-istilah didalamnya dan 

pengertiannya, gambar penampang air tanah, danau, rawa, gambar pola aliran 

sungai lengkap dengan keterangannya, gambar relief dasar laut lengkap dengan 

nama-nama bentukannya, dan gambar pembagian daerah kedalaman laut.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui keunggulan 

pembelajaran dengan memanfaatkan flip chart sebagai media pembelajaran 

Geografi dibandingkan dengan pembelajaran yang tanpa menggunakan media. 

Pmanfaatan flip chart sebagai media pembelajaran Geografi sangat memberikan 

kemudahan guru untuk dapat menyampaikan materi pada siswa, selain itu waktu 



 

 

 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih efektif. 

Siswa yang diajarkan dengan menggunakan media flip chart akan lebih cepat 

dalam memahami materi, hal ini dikarenakan informasi yang ada dalam media 

dapat memberikan rangsangan kepada siswa untuk mengetahui objek materi yang 

diajarkan.  

Lain halnya dengan pembelajaran pada kelas kontrol, yaitu pembelajaran 

yang dilakukan tanpa menggunakan media flip chart. Dalam kelas ini, pemberian 

materi berlangsung relatif lebih lama, hal ini dikarenakan guru banyak 

menghabiskan waktunya untuk menggambar di papan tulis mengingat dalam 

materi ini banyak gambar-gambar yang harus dijelaskan. Banyaknya waktu yang 

dihabiskan dalam pemberian materi mengakibatkan minimnya kesempatan yang 

dimiliki oleh siswa dan guru untuk dapat melakukan tanya jawab, hal ini tentunya 

akan berimbas kepada tingkat pemahaman siswa terhadap materi tidak dapat 

maksimal. 

Keunggulan pembelajaran dengan penggunaan flip chart sebagai media 

pembelajaran geografi dibandingkan dengan pembelajaran yang tanpa 

menggunakan media juga dapat terlihat dari rata-rata nilai hasil tes yang 

dilakukan. Masing-masing kelas diberikan soal tes yang sama yaitu, berjumlah 30 

dengan pilihan jawaban sebanyak 5 dimana 1 jawaban benar dan 4 salah. Dari tes 

yang dilakukan kemudian dapat diketahui dimana rata-rata nilai siswa yang dalam 

proses pembelajarannya menggunakan flip chart lebih besar dibandingkan dengan 

siswa yang dalam proses pembelajarannya tanpa menggunakan media. 

Pembuktian tersebut memiliki taraf signifikasi 5% yang berarti kebenaran dari 



 

 

 

hasil penelitian tersebut mempunyai kepercayaan 95%. Maksudnya bahwa 

kebenaran dari hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar siswa 

antara pembelajaran dengan media flip chart dan pembelajaran tanpa media. 

Efektivitas penggunaan flip chart seebagai media pembelajaran dapat 

diketahui melalui peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen maupun kontrol 

dengan melakukan perhitungan uji Gain. Peningkatan yang didapat kelompok 

yang diberi perlakuan (eksperimen) sebesar 0.37 termasuk dalam kategori sedang, 

sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan khusus ( kontrol ) sebesar 0.276 

termasuk dalam kategori rendah. Maka peningkatan hasil belajar yang didapat 

kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, artinya ada 

keefektivan dalam pembelajaran geografi dengan menggunakan media flip chart. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan flip char sebagai media 

pembelajaran geografi juga mendapatkan tanggapan positif dari siswa. Dari 

perhitungan persentase hasil angket yang diberikan kebanyakan siswa menyatakan  

setuju dengan pembelajaran geografi yang memanfaatkan media flip chart. 

Temuan tanggapan positif tertinggi adalah  Dengan menggunakan media flip chart 

pemanfaatan waktu belajar di kelas menjadi lebih efektif. Adanya tanggapan 

positif dari siswa tersebut menunjukan bahwa dengan menggunakan media flip 

chart pemanfaatan waktu belajar menjadi efektif, hal ini tentunya akan 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Selain keunggulan, pemanfaatan flip chart sebagai media pembelajaran 

Geografi juga terdapat keterbatasan yaitu penggunaan media ini hanya dapat 

memberikan pengalaman visual. Media ini juga masih terbilang sangat sederhana 



 

 

 

bila dibandingkan dengan media yang berbasiskan komputer, sedangkan kendala 

yang dialami oleh guru yang dalam hal ini dilakukan oleh peneliti dlam 

pembelajaran geografi dengan menggunakan media flip chart diantaranya, siswa 

masih merasa asing dengan media flip chart, masih ditemukan beberapa siswa 

yang terlihat pasif seperti, malu bertanya dan takut untuk menjawab pertanyaan 

yang di ajukan oleh guru, sehingga guru kesulitan untuk mengukur apakah siswa 

itu memahami mareri yang diajarkan atau tidak. Keadaan ini kemudian berangsur-

angsur mulai membaik setelah beberapa kali pertemuan dan pendekatan yang 

dilakukan oleh guru terhadap siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya perbedaan antara pembelajaran menggunakan media flip chart dengan 

pembelajaran tanpa menggunakan media flip chart. Hal itu dibuktikan dengan 

perhitungan uji t. Berdasarkan uji hipotesis diketahui ada perbedaan antara 

hasil antara pembelajaran menggunakan media flip chart dengan pembelajaran 

tanpa menggunakan media.  

2. Terdapat keefektivan dalam pembelajaran dengan menggunakan media flip 

chart di SMA Negeri 5 Cirebon tahun ajaran 2009-2010, hal ini dibuktikan 

dengan uji Gain, yaitu uji peningkatan hasil belajar. Uji Gain dilakukan pada 

kelas eksperimen maupun kontrol. Berdasarkan uji yang dilakukan kelas 

eksperimen mengalami peningkatan lebih baik dari kelas kontrol, artinya 

bahwa pembelajaran geografi dengan menggunakan media flip chart efektif. 

3. penggunaan flip chart sebagai media pembelajaran geografi mendapatkan 

tanggapan positif dari siswa, terbukti dari hasil angket yang ditujukan untuk 

mengetahui tanggapan siswa tentang penggunaan media flip chart dalam 

pembelajaran geografi. Kebanyakan siswa menyatakan setuju dengan 

pembelajaran menggunakan media flip chart. 
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5.2 Saran 

1. Diharapkan Guru dapat memanfaatkan flip chart sebagai media pembelajaran 

Geografi mengingat manfaat yang dihasilkan dari penggunaan media ini, 

diantaranya dapat menumbuhkan minat siswa, meningkatkan hasil belajar 

siswa, dan waktu belajar menjadi lebih efektif. 

2. Pada proses pembelajaran diharapkan guru mampu mengkaitkan materi 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar siswa tertarik dan hasil belajar 

menjadi lebih bermakna. 

3. Bagi sekolah, perlu adanya pengadaan beberapa media yang lebih canggih 

seperti media Audio Visual atau media berbasis IT agar dapat dipergunakan 

untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, khususnya pada mata 

pelajaran geografi.  
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DAFTAR KELAS UJI COBA SOAL 
Kelas XI IPS 2 

NO  NAMA SISWA
1  ADE VERI CAHYANTO
2  AKRAM AFIF
3  ANGGUN PERMATA
4  BAGUS HARIS TRIYONO
5  CITRA WULAN ANARWATI
6  DEWI ISKANDAR
7  DINA AMANA
8  DIMAS MALIK
9  ELISAH RAHMADHANI
10  FAJAR PANGESTU
11  FATIMAH RETNO GUPITA
12  FRIELLY FUNNY AGRIANY R
13  GIDION PANDJI ROHIM
14  IKA FITRIYANI
15  INTAN GILANG DENINGRUM
16  IQBAL GUMELAR PUTRA
17  KHUSNUL KHOTIMAH
18  MIA ATIKAH SHARA
19  MULIA PURNOMO
20  NIDA SALAMAH
21  NORMA LUFITA
22  NUR MUHAMMAD ISKANDAR
23  NURUL AINI
24  NURUL HALIMAH
25  PUTRI BELLA PERTIWI
26  RAHMAT AFIF
27  RIKA MEGASARI
28  RIKI HADIKUSUMA
29  RIMA OVITA FARDHILAH
30  RIZQI IRFANI
31  SANUSI IRAWAN
32  SITI AAM ZU’AMAH 
33  SOPIANI
34  SRI LESTARI
35  TEGUH PRASOJO
36  TIAS OKTAVIA
37  TRIWAHYUNI
38  VANI INDAH
39  YOEL SANTO ANDRIANUS
40  YULIA DWI ROSHANTY
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Kisi-kisi soal uji coba 

Standar 
Kopetensi 

Materi Pokok Jenjang jumlah 
C1 C2 C3 

Menganalisis 
hidrosfer dan 
dampaknya  
terhadap 
kehidupan 

1.Siklus 
Hidrologi 

1,2 3,4  4 

2.Perairan 
Darat 

7,8,15,16,17 9,10,11, 
12 

5,6,13,14
, 
18,19,20 

16 

3.Perairan Laut 21,22,24,25, 
29,30,31,32 
36,37,38,39 
40 

23,26,33,3
4 

27,28,35 20 

Jumlah   20 10 10 40 
Persentase   50% 25% 25% 100% 

 

Keterangan: 

C1= Aspek Pengetahuan 

C2= Aspek Pemahaman 

C3= Aspek Penerapan 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
KELAS X. 7 

NO  NAMA SISWA
1  ADITIA NUGRAHA
2  AKHMAD RIFAI
3  ANGGRIS JULIANDA ASTUTI
4  BAYU HARIS TRIYONO
5  CANDRA WULAN ANARWATI
6  DEVI ARIESKHA
7  DIANA
8  DIMAS BANU ROHMAT 
9  ELISAH RAHMADHANI
10  FAJRI PANGESTU
11  FARIDHA RETNO GUPITA
12  FRIELLY FUNNY AGRIANY R
13  GIDION PANDJI ROHIM
14  IDA FITRIYANI
15  ILHAM KURNIASYAH
16  IQBAL GUMELAR PUTRA
17  KHUSNUL KHOTIMAH
18  MIA SHARA
19  MULIA PURNOMO
20  NIDA SALAMAH
21  NORMA LUFITA
22  NUR SOLLEHA
23  NURUL FATIMAH
24  NURUL HALIMAH
25  PUTRI BELLA PERTIWI
26  RAHMAT AFIF
27  RIA MEGASARI
28  RIKI HADIKUSUMA
29  RISA OVITA FARDHILAH
30  RIZQI AMALIAH
31  RYAN D’ANGGA HIDAYAT
32  SITI AAM ZU’AMAH 
33  SOPIANI
34  SRI LESTARI
35  TEGUH PRASOJO
36  TIAS OKTAVIA
37  TRIESDA YUTTYA
38  VANI LEANI NAINGGOLAN
39  WAHYUDI
 
40  WIDIYA VASPURI
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS KOTROL 
KELAS X. 5 

NO  NAMA SISWA
1  ACHMAD SUDRAJAT
2  AHMAD SYARIFUDIN
3  ALVI WANGUN SARI
4  ARIYANTO
5  AYU RIZKIAH
6  BENTAR DWI SAPUTRA ARDI
7  DENI SEPTIAWAN
8  DESI RIYANTO
9  DIAN NUR INDAHSARI
10  EKA PUTRI NUR ANRIANI
11  EVA MARDIANA
12  FANI NURUL KHUMAEROH
13  GALANG BUDHI SETIAWAN
14  GINA RAHAYU
15  HERLIANINGSIH
16  IBNU HIDAYAT
17  INE ROSIANI
18  KHARINA FUJI LESTARI
19  MARIA ULFA
20  MEGA JESTARI
21  MIFTAHULHUDA EL HARIS
22  MUH. FANNY FRASTIKA W
23  MUHAMAD SOLEH SOLEHUDIN
24  NIKEN KUSUMA WARDANI
25  NUK KHOLIFAH
26  NUR LATIFAH
27  OKKI HERLAMBANG
28  PUPUT ANGGRAENI
29  RATU FEBIA PURNAMA
30  RICKI DITA PRASETYA
31  RISA ULFATUN NISA
32  SELFI HERLINA
33  SIGIT PAMUNGKAS
34  SITI NUR HAENI
35  SUSANTI
36  TEGUH FIRMANSYAH
37  TRI WULANDARI
38  WARLIANA
39  WIWIN
40  YULIANI WAHYUNINGSIH
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KISI-KISI ANGKET 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FLIP CHART 

INDIKATOR NOMOR 
PERTANYAAN 

JUMLAH 

1. Motivasi siswa dalam 
pembelajaran geografi 

1, 2, 3, 4 4 

2. kualitas media flip chart yang 
digunakan dalam 
pembelajaran geografi 

5, 6 2 

3. Pengalaman belajar yang 
diperoleh siswa 

7, 8 2 

4. kemampuan guru dalam 
menggunakan media flip 
chart dalam pembelajaran 
geogrrafi 

9, 10 2 

Jumlah 10 10 
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ANGKET PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FLIP CHART 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
SS S KS TS 

1 Saya lebih suka mempelajari geografi dengan 
menggunakan media flip chart pada pokok 
bahasan hidrosfer 

    

2 Dengan menggunakan media flip chart perhatian 
saya dalam mempelajari geografi pokok bahasan 
hidrosfer meningkat  

    

3 Penggunaan media flip chart dalam pembelajaran 
geografi lebih menyenangkan dan menarik  

    

4 Saya merasa lebih jelas terhadap materi hidrosfer 
yang diajarkan oleh guru dengan menggunakan 
media flip chart 

    

5 Tampilan media flip chart sudah menarik karena 
disertai gambar-gambar beserta keterangan 
gambar 

    

6 Isi materi dalam media flip chart mudah dipahami     
7 Penggunaan media flip chart dalam pembelajaran 

geografi mempermudah saya untuk mengingat 
meteri 

    

8 Saya mendapatkan pengalaman belajar yang lebih 
konkrit dalam mempelajari geografi dengan 
menggunakan media flip chart 

    

9 Dengan menggunakan media flip chart 
pemanfaatan waktu belajar di kelas menjadi lebih 
efektif 

    

10 Cara guru dalam menyampaikan materi dengan 
menggunakan media flip chart sudah baik 

    

 

Keterangan  

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju  

TS = Kurang Setuju 

TSS = Tidak Setuju  
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HASIL ANALISIS PERSENTASE ANGKET PENELITIAN 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FLIP CHAR 

 

NO  PERTANYAAN  JAWABAN 

SS  S  KS  TS 
1  Saya lebih suka mempelajari geografi 

dengan menggunakan media flip chart 
pada pokok bahasan hidrosfer 

22.5%  75%  2,5%  ‐ 

2  Dengan menggunakan media flip chart 
perhatian saya dalam mempelajari 
geografi pokok bahasan hidrosfer 
meningkat  

20%  77.5%  2.5%  ‐ 

3  Penggunaan media flip chart dalam 
pembelajaran geografi lebih 
menyenangkan dan menarik  

10%  65%  25%  ‐ 

4  Saya merasa lebih jelas terhadap materi 
hidrosfer yang diajarkan oleh guru 
dengan menggunakan media flip chart 

15%  85%  ‐  ‐ 

5  Tampilan media flip chart sudah menarik 
karena disertai gambar‐gambar beserta 
keterangan gambar 

30%  70%  ‐  ‐ 

6  Isi materi dalam media flip chart mudah 
dipahami 

25%  75%  ‐  ‐ 

7  Penggunaan media flip chart dalam 
pembelajaran geografi mempermudah 
saya untuk mengingat meteri 

15%  75%  10%  ‐ 

8  Saya mendapatkan pengalaman belajar 
yang lebih konkrit dalam mempelajari 
geografi dengan menggunakan media flip 
chart 

12.5%  87.5%  ‐  ‐ 

9  Dengan menggunakan media flip chart 
pemanfaatan waktu belajar di kelas 
menjadi lebih efektif 

32.5%  67.5%  ‐  ‐ 

10  Cara guru dalam menyampaikan materi 
dengan menggunakan media flip chart 
sudah baik 

17.5%  75%  7.5%  ‐ 

Lampiran 7 



 

 

 

GRAFIK ANALISIS ANGKET 
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