
 

 
 

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAJARAN GEOGRAFI 

PADA SMA NEGERI DI KABUPATEN BOYOLALI  

TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

 

SKRIPSI 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Geografi 

 

 
Oleh : 

Sulistyoningsih  

3201405529 

 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia 

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada: 

 

Hari  : Senin 

Tanggal : 10 Agustus 2009 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
  

 

 

Pembimbing I 

 

 

Drs. Sutardji 
NIP. 195104021980121001 
 
 
 

Pembimbing II 

 

 

Drs. Saptono Putro, M,Si 
NIP. 196209281990031002 
 
 
 

Mengetahui 
Ketua Jurusan 

 

 

Drs. Apik Budi Santoso. M,Si 
NIP. 196209041989011001 

 
 
 



 

iii 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang, 10 Agustus 

2009 

 

Sulistyoningsih 
 NIM. 3201405529 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

iv 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian skripsi Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 26 Agustus 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

Drs. Subagyo, M.Pd. 
NIP.195108081980031003 

Penguji Utama 

 
Drs. Apik Budi Santoso. M,Si 
NIP. 196209041989011001 

Penguji I 

 
 
Drs. Sutardji 
NIP. 195104021980121001 
 

Penguji  II 

 
 
Drs. Saptono Putro, M,Si 
NIP. 196209281990031002 



 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMABAHAN 

 

MOTTO 

Kehidupan lahir dan batinku tergantung pada pekerjaan orang lain, baik yang 

masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan aku harus berusaha keras untuk 

memberikan sesuatu yang sepadan dengan apa yang telah aku terima (Albert 

Einstein) 

 

Tidak ada yang lebih berharga selain kehormatan dan  tidak ada yang lebih 

berarti selain cinta kasih, maka jadilah yang berarti untuk orang  yang kamu 

cintai agar kamu dihormati (Penulis). 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini ku persembahkan untuk: 

 Ayahanda dan Ibundaku, terima kasih 

atas semuanya 

 Adik-adiku, terima kasih atas 

dukungannya 

 Keluargaku, terima kasih atas 

bantuannya 

 
 
 
 



 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

  Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penuliis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dalam Pengajaran Geografi Pada 

SMA Negeri di Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2008/2009” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universias Negeri 

Semarang. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, saran, 

kritik, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis 

menyampikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. Subagyo, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

mengesahkan penyusunan skripsi ini 

3. Drs. Apik Budi Santoso, M.Si. selaku Ketua Jurusan Geografi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

4. Drs. Sutardji. selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis 

dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Drs. Saptono Putro, M.Si. selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak 

mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. 

6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, yang telah memberikan ijin 



 

vii 
 

penelitian di instansi sekolah yang dipimpin. 

7. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri di Kabupaten Boyolali, yang 

telah memberikan ijin penelitian di sekolah yang dipimpin. 

8. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan ide-ide 

cemerlang. 

9. Keluarga tercinta (Papi Suparjo, Mami Siti Anisah, Dek Awan dan Dek 

Tyo) karena kalian aku disini. 

10. Teman-temanku (Wulan, Shinta, Anis, Puji) pendobrak konsep-konsep 

brilianku. 

11. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Geografi 2005, kalian yang 

terbaik. 

12. Temen-temen Griya Ayu (Mbak Hastin, Ayu, Miyem, Mpok, Hendro, dan 

adek-adek kos ku), terima kasih semangatnya. 

13. Temen-temen Ganx Hala-holo Tenogo, terima kasih atas dukungannya. 

14. Mas Alip dan Nacha/Eko Armadi selaku motifator hidupku 

15. For all people who I love 

 Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan 

dan apa yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 

  Semarang, 10 Agustus 2009   

 

Penulis 



 

viii 
 

SARI 
 
 

Sulistyoningsih. 2009. Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 
Informasi Dalam Pengajaran Geografi Pada SMA Negeri di Kabupaten Boyolali 
Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. Hal 78. Pembimbing I Drs. Sutardji. Pembimbing II 
Drs. Saptono Putro, M.Si. 
 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Teknologi Informasi, Pengajaran Geografi 

Seiring perkembangan teknologi, dunia pendidikan juga mengalami 
kemajuan pesat. Guru dituntut untuk lebih aktif dalam menciptakan model-
model/media pembelajaran baru yang lebih modern dan meningkatkan minat 
belajar siswa. Media pembelajaran adalah segala sesuatu sarana dan prasarana 
yang digunakan untuk menunjang atau mempermudah penyampaian materi 
pelajaran dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan tujuan belajar itu 
sendiri. Saat ini telah banyak media pembelajaran berbasis teknologi informasi 
yang lebih efektif dan efisien seperti radio, televisi, VCD pembelajaran, komputer 
dan internet, media tersebut dapat mempermudah guru dalam menyampaikan 
materi, khususnya mata Pelajaran Geografi. Melalui media pembelajaran berbasis 
TI guru dapat menghadirkan objek tanpa terbatas ruang dan waktu, namun pada 
kenyataanya Guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali masih belum 
memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI dengan baik. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis teknologi informasi pada SMA Negeri di Kabupaten 
Boyolali tahun ajaran 2008/2009?. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Guru yang diambil 
sebagai populasi adalah guru geografi yang berjumlah 15 orang dari 8 SMA 
Negeri di Kabupaten Boyolali sedangkan siswa yang diambil adalah kelas XI Ilmu 
sosial dengan jumlah 1.087 orang siswa yang tersebar pada 8 SMA Negeri di 
Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali memiliki 17 SMA Negeri, dalam 
penelitian hanya 8 SMA Negeri yang di teliti, pengambilan sampel pada sekolah 
menggunakan teknik area random sampling, sedangkan guru menggunakan 
teknik total random sampling dan untuk siswa pengambilan sampel sebesar 10% 
menggunakan teknik proportional random sampling. Variabel dalam penelitian 
ini yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam 
pengajaran Geografi yang dipengaruhi 5 faktor antara lain: 1) Profil guru, 2) 
Tingkat Pengetahuan Guru, 3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana, 4) 
Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, 5) Hambatan 
Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Dalam 
pengumpulan data digunakan metode dokumentasi, angket dan wawancara. Data 
yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif persentase.  

Kelas interval yang digunakan dalam krieria persentase dibagi atas empat 
bagian 1) Sangat Rendah 25,00% - 43,75%, Rendah 43,76% - 62,50%, Tinggi 
62,51% - 81,25%, Sangat Tinggi 81,26% - 100,00%. Dari hasil penelitian 
menunjukan keadaan rata-rata profil guru geografi SMA Negeri di Kabupaten 
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Boyolali, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guru tentang media 
pembelajaran berbasis teknologi informasi sangat tinggi, menunjukkan 
ketersedian sarana dan prasarana media pembelajaran Geografi rata-rata tinggi 
tetapi masih terbatas jumlah dan kualitasnya, menunjukkan pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis TI masih rendah, dan menunjukkan hambatan dalam 
pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI, dengan pertimbangan tanggapan 
dari siswa atas cara mengajar guru geografi tersebut.  

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan 
guru tentang media pembelajaran berbasis TI Sangat Tinggi, tetapi dalam 
pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI masih Rendah bahkan sangat 
rendah, hal ini dikarenakan adanya hambatan seperti sarana pendukung media 
pembelajaran berbasis TI khususnya materi Geografi masih sedikit dan kurangnya 
alokasi waktu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saran yang dapat diberikan 
penulis yaitu peningkatan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI dalam 
kegiatan belajar mengajar dimana guru dituntut lebih aktif dan kreatif dalam 
menciptakan media pembelajaran. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi 
dengan adanya kerja sama antara pihak sekolah dan pemerintah setempat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan 

faktor paling penting dalam pembangunan yang telah, akan, maupun yang 

sedang dilaksanakan.  

Sebagaimana telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN). Bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, 

tanggap, cerdas, kreatif. Terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, 

bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, berjiwa 

patriotik, cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, 

kesadaran pada sejarah bangsa, menghormati jasa para pahlawan, dan 

berorientasi kemasa yang akan datang (Dirjen Dikti, 1993: 129). 

Indonesia adalah salah satu negara padat penduduk, namun 

perkembangan kuantitas penduduknya tidak diimbangi dengan kualitas 

Sumber Daya Manusianya. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat 

kualitas SDM suatu bangsa. Salah satunya dapat dilihat dari tingkat 

pendidikannya. Sebagaimana tertuang dalam UU RI No.22 Tahun 2003 pasal 

3 tentang sistem pendidikan nasional :  
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”Pendidikan nasional bertujuan untuk perkembangan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. 

Berahlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang berdemokratis serta bertanggung jawab. 

Guru sebagai pelaksana pembelajaran harus memahami betul apa yang 

harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan. Guru pula yang menentukan hasil 

pembelajaran sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung 

jawab guru secara profesional. (Mulyasa, 2006: 40). Sehingga guru dituntut 

kreatif dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai salah satu 

sumber belajar harus bisa membuat siswa aktif. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan guru yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran.  

Dunia informasi menjadi salah satu tempat berkembang pesatnya 

peradapan dunia. Begitu pula dengan dunia pendidikan yang mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Terbukti dengan pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai salah satu media pembelajaran. Pada era dulu dunia 

pendidikan belum begitu mengembangkan media pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan teknologi yang belum berkembang dan minimnya kreatifitas guru 

dimasa lalu. Para guru masih mengandalkan buku sabagai satu-satunya 

sumber belajar.  

Pada masa sekarang media atau sumber belajar tidak lagi terpaku pada 

buku dan guru saja. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi media dan 

sumber belajar akan lebih bervariasi. Menurut Williams dan Sawyer, 2003 
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(dalam Kadir, 2003: 2) Teknologi Informasi adalah teknologi yang 

menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi 

berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video.  

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat 

diperoleh dari Radio, Televisi, VCD pembelajaran dan Komputer (Internet). 

Dimana teknologi informasi tersebut memudahkan bagi guru pada saat 

mengajar dan siswa akan lebih tertarik sehingga mudah menerima materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sehingga suasana dalam kelas atau 

sekolah tidak lagi menakutkan bagi siswa, tapi menjadi arena belajar dan 

bermain bagi mereka.   

Pada kenyataannya pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi masih belum dapat diterapkan secara keseluruhan di sekolah-

sekolah. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di beberapa SMA 

Negeri dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali menyebutkan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran masih menemui 

beberapa hambatan. Diantaranya faktor guru yang masih kurang/belum 

menguasai media pembelajaran berbasis teknologi informasi, selain itu 

hambatan juga datang dari sekolah itu sendiri terkait dengan ketersediaan 

sarana dan prasarana pendukung serta kondisi siswa terkait dengan 

pendapatan orang tua dimana media berbasis teknologi misalnya internet 

masih dirasa mahal dan belum familier pada masyarakat menengah kebawah.  

Geografi merupakan mata pelajaran yang diberikan pada setiap jenjang 

pendidikan dari SD, SMP, SMA yang disesuaikan dengan standar kompetensi 
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dari masing-masing jenjang pendidikan. Seperti halnya mata pelajaran yang 

lain, dalam hal penyampaian materi  pada pelajaran Geografi juga dibutuhkan 

adanya suatu media sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan minat 

siswa terhadap mata pelajaran Geografi itu sendiri.  

Secara konvensional media pembelajaran yang identik pada mata 

pelajaran geografi adalah media peta. Tapi seiring perkembangan dunia 

pendidikan dan teknologi kini media pembelajaran geografi tidak terbatas 

pada media peta saja, tetapi dapat diterapkan melalui media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi seperti pemanfaatan Radio, Televisi, VCD 

Pembelajaran, Komputer dan internet.   

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai pemanfaatan teknologi informasi dunia pendidikan, khususnya para 

guru geografi yang menjadi tenaga pendidik pada SMA Negeri di Kabupaten 

Boyolali tahun ajaran 2008/2009. Oleh karena itu disusunlah skripsi ini 

dengan judul: ”PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAJARAN GEOGRAFI PADA 

SMA NEGERI DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 

2008/2009”. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Apakah media pembelajaran berpengaruh terhadap proses belajar 

mengajar pada SMA Negeri di Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana tingkat pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dalam pengajaran geografi pada SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru geografi pada SMA 

Negeri di Kabupaten Boyolali tentang media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi.  

2. Untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan sarana dan prasarana 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali.  

3. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi oleh guru geografi pada 

SMA Negeri di Kabupaten Boyolali.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Mengenalkan kepada siswa tentang teknologi informasi, agar siswa 

memiliki wawasan luas tentang dunia pendidikan.  
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2. Memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam mempelajari mata 

pelajaran geografi melalui teknologi informasi.  

3. Memberikan masukan solusi kepada guru geografi agar 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar 

guru lebih banyak referensi dan siswa lebih tertarik untuk belajar mata 

pelajaran geografi. 

4. Memberikan masukkan kepada sekolah untuk menyediakan sarana 

dan prasarana untuk menunjang berlangsungnya pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi. 

 

E. Penegasan Istilah  

Agar tidak menimbulkan kekaburan atau salah pengertian atas judul 

yang peneliti ambil maka dalam penegasan istilah ini peneliti jelaskan secara 

rinci sebagai berikut:  

 

1. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran yaitu segala sesuatu sarana dan prasarana 

(alat/benda) yang digunakan untuk menunjang atau mempermudah 

penyampaian materi pelajaran dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan belajar itu sendiri.  

2. Teknologi Informasi  
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Seperangkat alat-alat cangih berkecepatan tinggi yang membantu 

seseorang bekerja (Guru) dengan informasi dan melakukan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan memproses informasi.  

3. Pengajaran Geografi  

Pengajaran dapat diartikan sebagai proses mengajar atau cara 

mengajar (Tim Penyusun Kamus Geografi, 1989: 12). Geografi adalah 

ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, 

fauna serta hasil-hasil yang peroleh dari bumi (Mustofa Bisri dan 

Sektiyawan Inung, 2007: 10), Sedangkan menurut Ferdinand Von 

Richtofen, 1883 (dalam Suharyono, 1990: 31) bahwa geografi sebagai 

ilmu yang melukiskan gejala-gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan 

penduduknya, disusun menurut letaknya, dan menerngkan baik terdapat 

bersama-sama maupun hubungan timbal balik dan sifat-sifat itu. 

Jadi skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi Dalam Pengajaran Geografi Pada SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2008/2009” meneliti tentang pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis TI pada mata pelajaran geografi dimana media 

pembelajaran berbasis TI memberikan kemudahan pada guru pada saat 

mengajar/berinteraksi dengan siswa dalam menjelaskan materi geografi, 

misalnya tentang permukaan bumi, iklim dan flora fauna. 

 

F. Sistematika Skripsi  
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Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas dari skripsi 

ini, maka di bawah ini disajikan secara garis besar sistematika skripsi dengan 

bagian-bagiannya, dan skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir.  

Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari judul, abstrak, pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran-

lampiran.   

Bagian Isi  

Bagian isi skripsi ini terdiri dari lima BAB sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi judul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori menganai proses belajar mengajar, media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi, mata pelajaran geografi, dan 

guru sebagai pelaksana proses pembelajaran geografi.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang lokasi penelitian,  sumber dan teknik pengambilan sampel,  

variabel penelitian, instrumen penelitian, uji coba instrumen, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.  
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BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran  

Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan surat-surat penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Proses Belajar Mengajar 

Belajar dapat diartikan sebagai usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan yang menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya (Hasan, 200: 4) 

Menurut Danim (2008: 34) Mengajar dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses mengorganisasi atau menata sejumlah sumber potensi secara baik 

dan benar sehingga terjadi proses belajar anak. Implikasi definisi ini adalah, 

bahwa peranan guru bukanlah mentransmisikan atau mendistribusikan 

pengetahuan kepada anak semata-mata, akan tetapi sebagai direktur belajar 

(director of learning) dari sejumlah peserta didik.  

Menurut Sunaryo (1989: 1) belajar merupakan suatu kegiatan dimana 

seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang 

ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Sedangkan 

mengajar adalah suatu kegiatan agar proses belajar seseorang (siswa) dapat 

terjadi.    

Menurut Rohani dan Ahmadi (1995: 18) belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Tanpa pengalaman 

dan latihan sangat sedikit proses belajar yang dapat berlangsung. Mengajar 

adalah membimbing peserta didik belajar 
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B. Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi  

1. Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari kata medium yang secara harfiah artinya 

perantara atau pengantar. ”Association For Education And Communication 

Technology” (AETC) dalam Rohani (1997: 2) mengartikan media sebagai 

segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. 

Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat diinderakan yang 

berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses komunikasi 

(proses belajar mengajar) (Rohani, 1997: 3), sedangkan menurut 

(Rumampuk, 1988: 6) media pembelajaran adalah setiap alat, baik 

hardware maupun software yang dipergunakan sebagai media komunikasi 

yang tujuannya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.  

Menurut Briggs, 1970 dalam (Sadiman, 1990: 6) media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar. Menurut Sadiman (1990: 6) berpendapat media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim (guru) sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. 

Berdasarkan pengertian media dan pembelajaran diatas, diperoleh 

pengertian bahwa media pembelajaran yaitu segala sesuatu sarana dan 
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prasarana (alat/benda) yang digunakan untuk menunjang atau 

mempermudah penyampaian materi pelajaran dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri.  

Dalam proses belajar mengajar media memiliki fungsi yang sangat 

penting, dimana dengan menggunakan media pembelajaran guru diberi 

kemudahan dalam penyampaian materi dan siswa mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan. Menurut Sadiman (1990: 16) media 

pembelajaran memiliki beberapa nilai praktis diantaranya: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).  

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera misalnya  

Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita, gambar, 

film  dan model, dan objek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan 

proyektor mikro. 

c. Pemanfaatan media pembelajaran secara tepat dan variasi dapat 

mengatasi sikap pasif siswa misalnya menimbulkan kegairahan 

belajar, menimbulkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan, 

memungkinkan siswa belajar mandiri menurut kemampuan dan 

minatnya.  

Ada beberapa manfaat dari penggunaan media pengajaran didalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut :  

a. Media mampu memberikan Rangsangan yang bervariasi kepada 

otak sehingga otak dapat berfungsi secara optimal.  
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b. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh siswa.  

c. Media dapat melampaui batas ruang kelas. Banyak hal yang tidak 

mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa, 

misalnya :  

1) Objek yang terlalu besar misalnya candi, stasiun dan lain-lain 

dengan media kita bisa menampilkan kehadapan siswa.  

2) Beberapa objek makhluk hidup dan benda yang terlalu kecil 

untuk diamati dengan mata telanjang. Bisa menggunakan kaca  

pembesar, mikroskop untuk memperbesar dan memperjelas 

objek.  

3) Gerakan-gerakan yang terlalu lambat seperti metamorfosis 

diamati dengan media fotografi.  

4) Gerakan-gerakan yang terlalu cepat seperti gunung meletus 

dapat diamati berkat media.  

5) Media dalam bentuk diagram atau model dapat digunakan 

untuk menyederhanakan objek yang bersangkutan agar lebih 

mudah dimengerti.  

6) Bunyi yang amat halus atau suara yang kurang jelas bisa 

menjadi jelas dengan media.  

7) Rintangan-rintangan untuk mempelajari musim, iklim geografi 

secara umum dapat diatas. 
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d. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa 

dengan lingkungan.  

e. Media menghasilkan keseragaman pengamatan.  

f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.  

g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang belajar.  

h. Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari 

suatu yang kongkrit maupun abstrak.  

i. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi yaitu dengan 

meningkatkan kesadaran akan dunia sekitar.  

j. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi guru maupun 

siswa (Miarso, 2007: 458). 

Pedoman-pedoman umum pemanfaatan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar diantaranya :  

a. Tidak ada satu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Masing-masing media mempunyai kelemahan dan 

kelebihan.  

b. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan yang hendak 

dicapai.  

c. Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media 

dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan.  

d. Penggunaan media harus sesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar 

yang akan dilakukan seperti belajar secara klasik, belajar dalam 

kelompok kecil, belajar secara individual.  
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e. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti; 

mempreview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai 

peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran 

dimulai dan sebelum siswa masuk ke dalam ruangan.  

f.  Peserta didik perlu dipersiapkan sebelum media pembelajaran 

digunakan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal 

yang penting selama penyajian media berlangsung.  

g. Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan 

partisipasi aktif siswa (Miarso, 2007: 461). 

Sedangkan prosedur pemanfaatan media pembelajaran adalah :  

a. Memeriksa bahan pembelajaran.  

b. Mempersiapkan lingkungan belajar.  

c. Mempersiapkan siswa untuk belajar.  

d. Menyajikan bahan pembelajaran.  

e. Membuat kesimpulan, review, diskusi agar pengalaman yang 

diperoleh mendalam (Kartawijaja, 1988: 10) 

2. Teknologi Informasi  

Teknologi informasi (information technology) biasa disebut TI, IT, 

atau Infotech. Menurut Williams dan Sawyer, 2003 (dalam Kadir, 2003: 2) 

Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi 

(computer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa 

data, suara dan video.  
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Menurut Haag dan Keen, 1996 (dalam Kadir, 2003: 2) menyebutkan 

teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu seseorang 

bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan memproses informasi, sedangkan menurut Martin, 1999 (dalam 

Kadir 2003: 2) menyebutkan bahwa teknologi informasi tidak hanya 

terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) 

yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan 

juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.  

Berdasarkan dari pengertian media pembelajaran dan teknologi 

informasi yang telah dikemukakan diatas, diperoleh pengertian bahwa 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi yaitu pemanfaatan 

revolusi teknologi yang telah berkembang dengan pesat yang 

menghasilkan alat-alat modern yang lebih canggih, sehingga memberikan 

kemudahan pada guru atau tenaga pengajar dalam menyampaikan 

informasi yang lebih menekankan pada materi pembelajaran pada saat 

proses belajar mengajar. Karena dengan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi siswa lebih dalam memahami materi yang 

diajarkan, termotivasi untuk belajar, dan mengenal perkembangan 

teknologi yang semakin canggih agar tidak tertinggal. 

 

Media pembelajaran berbasis teknologi informasi memiliki banyak 

jenisnya yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Khususnya 

dalam proses pembelajaran Geografi. Untuk memperluas wawasan siswa 



17 
 

 

dalam mempelajari konsep-konsep Geografi, pemanfaatan teknologi sangat 

dimungkinkan dalam pembelajaran misalnya untuk:  

a. Menyimpan dan menyajikan informasi 

b. Menggunakan file data geografis 

c. Memperoleh informasi dari internet dan CD-ROM 

d. Menggunakan e-mail dalam bertukar informasi 

e. Memanfaatkan perangkat pengolahan data untuk menganalisis 

hubungan gejala geografis 

f. Menyajikan informasi geografi dalam situs internet 

Untuk memudahkan proses penelitian, maka hanya dibatasi pada 

beberapa jenis media saja antara lain: Radio, Televisi, Video Compact Disc 

(VCD) Pembelajaran, Komputer, Internet.  

1) Radio 

Menurut Rohani (1997: 87) Radio merupakan media audio elektronik 

yang dapat menangkap suara dan gelombang tertentu, hingga informasi 

komunikasi dapat terjangkau oleh masyarakat dan mempunyai nilai praktis 

edukatif, secara formal maupun non-formal.  

Penggunaan radio untuk suatu tujuan instruksional sebagai media 

pembelajaran, antara lain :  

a) Memberikan berita yang  up to date. Berita radio yang baik 

dipancarkan oleh penyair atau dengan transcript, umumnya berita-

berita yang up to date, sangat penting dan mempunyai latar belakang 

tertentu. Karena up to date inilah, maka ia turut melengkapi 
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kekurangan-kekurangan yang ada pada buku-buku pelajaran yang 

seringkali telah usang.  

b) Menarik minat. Siaran radio dapat menarik minat karena menyajikan 

masalah kehidupan sehari-hari dan disampaikan dengan cara yang 

menyenangkan.  

c) Beritanya otentik. Program radio memberikan keterangan-keterangan 

yang sebenarnya, asli, dan dapat dipercaya. Keterangan-keterangan 

dan pendapat-pendapat yang otentik merupakan pengalaman yang 

sangat berharga 

d) Berdasarkan pada kenyataan. Berita radio pada umumnya berdasarkan 

kepada hal yang nyata, memberikan gambaran yang jelas, rinci dan 

penting. Karena itu berita dapat diterima oleh peserta didik sebagai hal 

yang konkrit dan mudah dipahami.  

e) Mempunyai tujuan yang luas. Melalui program radio suatu persoalan 

dapat ditinjau dari berbagai segi. Semua golongan dalam masyarakat 

dapat mengemukakan pandangannya tentang suatu soal secara bebas. 

Berita-berita tentang masyarakat yang jauh letaknya dapat diketahui 

melalui radio. 

f) Memberikan gambaran yang jelas pada pendengar, yaitu memberikan 

latar belakang yang lengkap tentang suatu peristiwa atau ide baru.   

g) Mendorong kreatifitas baik langsung atau tidak langsung kepada 

peserta didik dalam bidang musik, drama, sajak dan sebagainya. 

Mereka diberikan kesempatan untuk mendengarkan berbagai kreasi 
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orang lain, pada mereka akan timbul daya kreatifitas sesuai bakat dan 

minatnya.  

h) Integrasi dan diskriminasi. Radio dapat berpengaruh terhadap 

pembentukan pribadi seseorang, menimbulkan social adjustment¸hal 

ini penting bagi pembentukan seorang warga negara baik. Selain itu 

mendidik anak untuk dapat mendeskripsikan persoalan-persoalan 

dalam masyarakat, serta mendorong mereka berpikir rasional dan 

komparatif.  

Disamping kelebihan-kelebihan diatas, media radio juga memiliki 

kekurangan antara lain (Rohani, 1997: 95): 

a) Tidak mampu menciptakan interaksi secara spontan.  

b) Pendengar tidak dapat dikontrol keaktivannya, misalnya: masyarakat 

heterogen.  

c) Siaran mudah terganggu oleh cuaca/gelombang lainnya.  

d) Rendahnya kemampuan memindahkan pesan-pesan yang sifatnya 

rumit, sebab daya tangkap pendengaran manusia lebih rendah 

dibanding penglihatannya.  

e) Sifat komunikasinya one way communication. 

f) Feedback dari pendengar tidak ada (tertunda).  

2) Televisi (TV) 

Menurut Rumampuk (1988: 41) Televisi adalah alat untuk dapat 

melihat gambar dan mendengar suara yang berasal dari jarak yang jauh. 

Secara umum televisi merupakan medium yang menarik, modern dan selalu 
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siap diterima oleh siswa karena dikenal sebagai bagian kehidupan luar 

sekolah.  

Kelebihan Televisi :  

a) Memberikan berita yang up to date.  

b) Menarik. 

c) Harganya murah.  

d) Jaringannya mudah.  

e) Kesamaan berita atau informasi pada canel tertentu sehingga siswa 

dapat mendiskusikan berita atau informasi yang dimaksud. 

3) Video Compact Disc (VCD) Pembelajaran 

VCD sebagai salah satu dari media pembelajaran dikenal juga dengan 

istilah audio visual aids, yaitu alat-alat yang audible artinya dapat didengar 

dan alat-alat yang visible artinya dapat dilihat.  

Kelebihan VCD Pembelajaran :  

a) Jangkauan VCD sangat luas, cepat, merata dan ilmiah sebagai 

partner guru dalam mengajar.  

b) Dengan VCD siswa akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti 

proses belajar mengajar.  

c) Harganya murah.  

d) Siswa dapat belajar sendiri di rumah dengan menonton VCD 

tersebut.  

e) VCD dapat menunjukkan objek besar atau kecil, suatu objek dapat 

juga diperbesar ataupun diperkecil dengan VCD. 
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4) Komputer  

Komputer merupakan mesin serba guna yang dapat dikontrol oleh 

program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi (Kadir, 2003: 3). 

Komputer dapat juga dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran.  

Menurut Supriyanto Aji (2005: 10) tujuan penggunaan komputer 

adalah agar setiap data yang diolah dapat dihasilkan informasi yang cepat, 

akurat, informatif, dan efisien.  

Fungsi komputer :  

a) Menyimpan bahan pelajaran yang dapat dimanfaatkan kapan saja 

diperlukan.  

b) Memberikan informasi tentang berbagai referensi dan sumber 

belajar serta alat audio visual yang tersedia.  

c) Memberikan informasi tentang ruang belajar, siswa-siswa dan 

tenaga pengajar.  

d) Memberikan informasi tentang hasil belajar siswa. 

5) Internet 

Internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari 

jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protocol yang 

sama untuk berbagai informasi secara bersama (Supriyanto Aji, 2005: 336). 

Menurut Isjoni dan Firdaus (2008: 12) Internet merupakan jaringan 

yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk didalamnya 

jaringan lokal (Satelit, Telepon, Kabel) dan jangkauannya mencakup seluruh 

dunia.  
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Fungsi layanan internet :  

a) Melakukan transfer file 

b) Sarana mengirim surat (e-mail) 

c) Sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan  

d) Mesin pencari (Search Engine) 

 

C. Mata Pelajaran Geografi 

1. Pengertian mata pelajaran geografi 

Pengajaran dapat diartikan sebagai proses, cara mengajar atau 

mengajarkan (Alwi Hasan, 2001: 49).  

Ilmu geografi sudah ada sejak dahulu. Berbagai definisi mengenai 

geografi itu sendiri sudah banyak dikemukakan oleh para ahli geografi, 

diantaranya yaitu geografi menurut Mustofa dan Sektiyawan (2007: 5) 

Geogarafi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, 

penduduk, flora, fauna serta hasil-hasil yang peroleh dari bumi. Menurut 

Hartshorne (dalam Suharyono, 1990: 41) menyatakan bahwa disiplin ilmu 

geografi adalah sebuah ilmu yang menafsirkan realitas giferensiasi area muka 

bumi seperti apa adanya, tidak hanya dalam arti perbedaan-perbedaan dalam 

hal tertentu tetapi juga dalam arti kombinasi keseluruhan fenomena di setiap 

tempat, yang berbeda dari keadaannya di tempat lain.  

2. Fungsi dan tujuan mata pelajaran geografi 

Dalam penelitian ini maksudkan agar mata pelajaran geografi dapat 

berfungsi untuk mengenalkan pada siswa tentang lingkungan yang ada 
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sekelilingnya. Karena pada dasarnya lingkungan dapat digunakan sebagai 

sumber belajar.   

a. Fungsi  

Mata pelajaran geografi berfungsi mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya 

dengan keruangan serta kewilayahan, disamping itu mengembangkan sikap 

positif dan rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai 

akibat adanya pengaruh manusia terhadap lingkungannya.  

Menurut Fairgrieve (dalam Sumaatmadja, 1997: 16) pendidikan dan 

pengajaran geografi berfungsi mengembangkan kemampuan calon warga 

masyarakat dan warga negara yang akan datang untuk berpikir kritis terhadap 

masalah kehidupan yang terjadi di sekitarnya, dan melatih mereka untuk cepat 

tanggap terhadap kondidi lingkungan serta kehidupan di permukaan bumi 

pada umumnya.  

Fungsi mata pelajaran geografi adalah sebagai berikut:  

1) Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan 

proses yang berkaitan.  

2) Mengembangkan ketrampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan, serta menerapkan pengetahuan 

geografi untuk kepentingan pembangunan.  

3) Menumbuhkan sikap, kesadaran, dan kepedulian terhadap 

lingkungan hidup dan sumber daya serta toleransi keragaman sosial-

budaya masyarakat (Pusat Kurikulum, 2003: 6). 
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b. Tujuan  

Mata pelajaran geografi diberikan dengan tujuan agar siswa mampu 

memahami gejala alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan 

wilayah serta permasalahan yang dihadapi sebagai akibat adalanya saling 

mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya.  

Tujuan pembelajaran geografi tiga aspek sebagai berikut :  

Pengetahuan : 

1) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan 

pola keruangan.  

2) Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan 

keterbatasannya untuk dimanfaatkan.  

3) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar, dan wilayah negara/dunia.  

Ketrampilan :  

1) Mengembangkan ketrampilan mengamati lingkungan fisik, 

lingkungan sosial dan lingkungan binaan.  

2) Mengembangkan ketrampilan mengumpulkan, mencatat data dan 

informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan.  

3) Mengembangkan ketrampilan analisis, sintesis, kecenderungan dan 

hasil-hasil dari interasksi berbagai gejala geografis.  

 

 

Sikap :  
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1) Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi 

yang terjadi di lingkungan sekitar.  

2) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap 

kualitas lingkungan hidup.  

3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam 

pemanfaatan sumber daya.  

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan 

budaya.  

5) Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuanbangsa (Pusat 

Kurikulum, 2003: 6-7). 

3. Standar kompetensi geografi di SMA 

Standar kompetensi mata pelajaran geografi adalah kompetensi yang 

harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran geografi 

di SMA:  

a) Memahami ciri-ciri fisik dan sosial budaya secara keruangan.  

b) Memahami interaksi antara lingkungan fisik dan sosial budaya 

wilayah tertentu.  

c) Menggunakan konsep wilayah dalam menginterpretasikan keragaman 

bumi.  

d) Menggunakan peta dan ketrampilan geografis lainnya untuk 

mengelola informasi fisik dan sosial budaya dalam konteks keruangan 

(Pusat Kurikulum, 2003: 10).  

D. Guru Sebagai Pelaksanaan Proses Pembelajaran Geografi 
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Guru merupakan seseorang yang melaksanakan proses pengajaran di 

sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, mulai dari pendidikan 

dasar sampai perguruan tinggi hanya akan efektif, jika dikelola oleh tenaga 

kependidikan atau guru yang profesional. Guru profesional adalah guru yang 

memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh 

profesi keguruan (Danim, 1995: 53). 

Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas seorang guru 

adalah  mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa 

untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat 

segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanya merupakan salah 

satu dari proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan 

siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada: 

1. Mendidik dengan titik berat memberi arah dan motivasi pencapaian baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang  

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai 

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai 

dan penyesuaian diri, dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas 

sebagai  penyampaian ilmu pengetahuan akan tetapi, ia juga 

bertanggungjawab akan keseluruhan perkembangan siswa. Guru harus 

mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat 

merangsang siswa untuk belajar secara aktif. 
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Geografi sendiri merupakan ilmu yang di dalamnya yang mengkaji 

aspek ruang dan tempat pada segala skala di muka bumi. Penekanan bahan 

kajiannya adalah gejala-gejala alam dan kehidupan yang membentuk 

lingkungan dunia. Gejala alam dan kehidupan itu dapat dipandang sebagai 

hasil dan proses alam yang terjadi di bumi, atau sebagai kegiatan yang dapat 

memberikan dampak kepada makhluk hidup yang tinggal diatas permukaan 

bumi.  

 

Kajian geografi yang demikian luas menuntut guru geografi agar mampu 

dan kreatif dalam mengembangkan berbagai metode dan media pembelajaran. 

Guru geografi yang melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) geografi 

berkewajiban menjabarkan materi geografi itu sedemikian rupa sehingga tiap 

pokok bahasan yang disajikannya, dijiwai oleh aspek-aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor yang meliputi juga nilai-nilai dan sila-sila Pancasila 

(Sumaatmadja, 1997: 28).  

Seiring perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan sosial 

budaya dan berlangsung cepat telah memberikan tantangan kepada setiap 

individu. Guru hanya merupakan salah satu di antara berbagai sumber dan 

media belajar. Maka peran guru dalam belajar menjadi luas luas dan 

mengarah kepada peningkatan motivasi belajar siswa-siswa.  

Untuk meningkatkan minat belajar siswa agar lebih tertarik dengan mata 

pelajaran khususnya mata pelajaran geografi maka guru dituntut untuk dapat 

menampilkan model-model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk 
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mempelajarinya. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar.  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Keberhasilan dalam suatu penelitian banyak ditentukan oleh tepatnya 

metode yang digunakan. Ketepatan dalam memilih metode akan mengatur arah 

serta tujuan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara sebagai usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam 

upaya memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah, 

dengan metode penelitian pekerjaan peneliti akan lebih terarah, sebab metode 

penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa dan 

bagaimana peneliti melakukan penelitian.   

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali 

memiliki 17 SMA Negeri, dari 17 SMA Negeri peneliti hanya meneliti 8 

sekolahan, dengan pertimbangan 8 SMA tersebut telah mewakili dari 17 SMA 

Negeri yang ada di Kabupaten Boyolali. 

 

B. Sumber dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108), 

sedangkan menurut (Nazir, 2003: 325) populasi merupakan kumpulan dari 

individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah segala sesuatu yang akan dijadikan subjek penelitian dengan 

memiliki karakteristik-karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini 

adalah guru geografi dan siswa kelas XI SMA Negeri di Kabupaten Boyolali. 

Siswa kelas XI telah menerima mata pelajaran geografi dan tidak sedang 

terbebani dengan ujian nasional sehingga diharapkan jawabannya akan lebih 

valid untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.  

Tabel 1. Guru Geografi dan Siswa Kelas XI SMA N di Kabupaten Boyolali  

No Nama Sekolah  
Jumlah 
Guru   

Jumlah Siswa Kelas XI 
  

L P Jml Wilayah 
1 SMA N 1 BOYOLALI  3 79  59 138 Perkotaan 

  2 SMA N 2 BOYOLALI  2 74 152 226 
3 SMA N 3 BOYOLALI  2 48  64 112 

Peralihan 
  
  

4 SMA N 1 AMPEL 2 36  69 105 
5 SMA N 1 SIMO 2 55  65 120 
6 SMA N 1 KLEGO 1 50  60 110 

Pedesaan 
  
  

7 SMA N 1 KARANGGEDE 2 54  66 120 
8 SMA N 1 WONOSEGORO 1 71  85 156 

  Jumlah    15  - -     1.087   
Sumber : Hasil Penelitian 2009 

2. Sampel dan Teknik Sampling  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002: 109). Dalam penelitian ini menggunakan teknik Area Random 

Sampling dengan pendekatan letak wilayah yang dibedakan menjadi 3 

kategori yaitu wilayah Perkotaan, wilayah Peralihan dan wilayah Pedesaan, 

untuk sampel sekolah 8 sekolahan, dimana guru geografi sebagai Total 

Sampling atau diambil seluruhnya dari populasi yang ada dengan jumlah 15 
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orang guru, hal ini dilakukan sebab sebagaimana dikemukakan Arikunto ( 

2002: 112) bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sebagai sampel. 

Pada siswa kelas XI diambil sampel masing-masing 10% pada setiap 

SMA Negeri dari jumlah populasi masing-masing sekolah. Berdasarkan ciri 

dan sifat populasi dari siswa kelas XI SMA diatas maka teknik pengambilan 

sampel yang diguanakan adalah propotional Random Sampling diambil 

sampel 10%nya. Teknik yang di gunakan adalah random sampling.  

Teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam pengambilan 

sampelnya, peneliti ”mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga 

semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak 

yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan (chance) di 

pilih menjadi sampel. (Arikunto, 2002: 111). Dari jumlah 17 SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali peneliti mengambil sampel sebanyak 8 sekolaham, yaitu 

terdapat pada tabel berikut:  

Tabel 2. Distribusi Sampel Sekolah 

No. 
 
 

Nama Sekolah  
 
 

Jumlah 
Guru 

  

Jumlah Siswa 
Kelas XI 

Jumlah Sampel 10% 
1 SMA N 1 BOYOLALI  3 138 14 
2 SMA N 2 BOYOLALI  2 226 23 
3 SMA N 3 BOYOLALI  2 112 11 
4 SMA N 1 AMPEL 2 105 11 
5 SMA N 1 SIMO 2 120 12 
6 SMA N 1 KLEGO 1 110 11 
7 SMA N 1 KARANGGEDE 2 120 12 
8 SMA N 1 WONOSEGORO 1 156 16 

  Jumlah    15  1.087       110 
Sumber: Hasil Penelitian 2009 
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C. Variabel Penelitian  

Variabel pada penelitian ini adalah pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis Teknologi Informasi dalam pengajaran geografi. Dengan beberapa 

indikator diantaranya:  

1. Profil guru geografi  

Dengan indikator:  

a. Pendidikan terakhir  

b. Latar belakang pendidikan studi.  

c. Pengalaman Pelatihan (Seminar). 

d. Pengalaman mengajar. 

2. Tingkat pengetahuan guru geografi tentang media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi.  

Dengan indikator: 

a. Konsep media pembelajaran berbasis TI.  

b. Manfaat media pembelajaran berbasis TI.  

c. Cara pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI.  

d. Tanggapan guru tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI.  

3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.  

Dengan indikator: 

a. Jenis media pembelajaran.  

b. Jumlah media pembelajaran.  

c. Fasilitas penunjang media pembelajaran berbasis TI. 
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4. Tingkat pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. 

Dengan indokator:  

a. Pemanfaatan TI sebagai media pembelajaran berbasis TI.  

b. Variasi pemanfaatan TI sebagai media pemeblajaran. 

5. Hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI.  

Dengan indikator:  

a. Kurangnya alokasi waktu dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

b. Keterbatasan sarana dan prasarana. 

 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan alat pengumpul data. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang bersifat tertutup 

dengan jawaban yang sudah disediakan dalam bentuk pilihan ganda.  

1. Validitas Angket 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesalahan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 146). 

Instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

intrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Sebuah instrumen  dikatakan valid  apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukan sejauh mana data yang terkumpul idak menyimpang dari gambar 

validitas yang dimaksud. 
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Validitas soal pada penelitiian ini ditentukkan dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut :  

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΣΥΣΧ−ΣΧ

ΣΥΣΧ−ΣΧΥ=
NN

Nr xy
 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan varibel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

 X    =  skor butir 

 Y    =  skor total 

N    =  jumlah sampel  (Arikunto, 2002: 146) 

2. Reliabilita Angket  

Reabilitas dapat menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen untuk dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Untuk menguji 

reliabilitas digunakan rumus alpha sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

 r   =  reabilitas anstrumen 

 k   =  banyaknya butir pertanyaan 

 2
bσΣ    =  jumlah varian butir  

 2
tσ  =  varians total   (Arikunto, 2002: 171) 

 

E. Uji Coba Instrumen  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian populasi atau semua guru 

geografi yang berada di beberapa SMA Negeri di Kabupaten Boyolali sebagai 

Total Sampling,  maka uji coba dilakukan diluar populasi. Dalam hal ini di 

ambil guru-guru geografi dari SMA Negeri di Kabupaten Boyolali tetapi yang 
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tidak termasuk dalam populasi sejumlah 5 orang guru dengan pertimbangan 

kondisi dan kararkter yang hampir sama. Sedangkan untuk uji coba instrumen 

pada angket siswa, dilakukan pada kelas XI pada tiap-tiap sekolah diluar 

sampel penelitian.  

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan di 

antaranya: 

1. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah  mencari data  mengenai hal-hal dan 

variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, agenda dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 200).  

Metode dokumuntasi digunakan untuk mengetahui data mengenai 

responden yaitu jumlah guru SMA Negeri dan jumlah siswa kelas XI yang 

dijadikan sampel penelitian.  

2. Metode angket atau kuesioner  

Keusioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002: 128). 

Metode ini untuk mengungkapkan data dari variabel pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam pengajaran geografi 

yang mencakup faktor-faktor: profil guru geografi, tingkat pengetahuan, 
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ketersediaan sarana dan prasarana dan tingkat pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI di sekolah.  

3. Wawancara atau interview 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuam 

penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan alat dinamakan Interview 

guide/panduan wawancara (Nazir, 2005: 193-194). 

Metode ini digunakan  untuk mengungkap dan melengkapi data-data 

yang belum jelas, atau digunakan sebagai metode pendukung.  

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul 

kemudia dapat memberikan inspirai. Hasil pengolahan data ini digunakan 

untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun analisis 

data yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif persentase.  

Untuk penelitian deskriptif dengan data kuantitatif yang berwujud 

angka hasil penghitungan atau pengukuran dapat diproses dengan dua cara, 

yaitu:  

1. Jumlah nilai dari jawaban responden dibandingkan dengan jumlah yang 

diharapkan hingga diperoleh persentase, dimana pencarian persentase 

dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan atau 

setelah sampai persentase kemudia ditafsirkan dengan kalimat yang 

bersifat kualitatif.  
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2. Membuat tabel yang berisi klarifikasi variabel beserta indikatornya 

sehingga merupakan suatu susunan urut data (array) serta hasil jumlah 

nilai dari jawaban responden menurut besar skor yang diperoleh.  

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :  

a. Mengecek kelengkapan data.  

b. Menyusun  tabulasi data kemudian memasukan jawaban sesuai skornya 

ke dalam tabel. Besarnya skor yang diberikan untuk masing-masing 

alternatif jawaban yaitu: 

Tabel 3. Tingkat Skor 

No. Pilihan Skor 

1. 
2. 
3. 
4. 

a 
b 
c 
d 

4 
3 
2 
1 

 Sumber: Arikunto, 2002:215 

c. Menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing butir pertanyaan sesuai 

kategori masing-masing, kemudian menjumlahkan skor per variabel dan 

seluruhnya.  

d. Setelah skor tersebut dijumlahkan baik per variabel untuk setiap 

pertanyaan maupun secara keseluruhan, kemudian dicari persentase 

masing-masing dengan memasukan jumlah skor tersebut kedalam rumus 

persentase sebagai berikut:  %100Χ=
SM
RNP  

Keterangan :  

NP = Nilai dalam persentase (%) 

R = Skor mentah yang dicapai responden 



38 
 

 

SM = Skor maksimal ideal  (Purwanto, 2001:102) 

Nilai presentase yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan.  

Ada langkah-langkah pembuatan tabel kriteria persentase adalah:  

1) Persentase maksimal   %100Χ=
alskormaksim
alskormaksim   

%100
4
4 Χ=  

%100=  

2) Persentase minimal     %100min Χ=
alskormaksim

imalskor  

%100
4
1 Χ=  

%25=  

3) Rentang persentase     imalPersentasemaksimalPersentase min−=  

%25%100 −=  

%75=  

4) Menentukan banyaknya kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 4; yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan 

sangat tinggi. 

5) Rentang kriteria          
eriabanyakkrit
gren tan

=  

            
4
%75=  

            %75,18=  

6) Membuat tabel kriteria persentase  
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Tabel 4. Kriteria Tingkat Pengetahuan, Ketersediaan Sarana dan 
Prasarana, serta Tingkat Pemanfaatan Media Pembelajaran 
Berbasis TI. 
Kelas Interval Kriteria 

25,00% - 43,75% 
43,76% -62,50% 
62,51% - 81,25% 
81,26% - 100% 

Sangat rendah 
Rendah 
Tinggi 

Sangat tinggi 
 Sumber : Hasil Perhitungan, 2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali 

merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Secara astronomi Kabupaten  Boyolali terletak antara 1100 22’ 40” – 1100 51’ 

33” Bujur Timur dan 70 8’ 20” – 70 37’ 54” Lintang Selatan, dengan 

ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan air laut.  

Secara administratif Kabupaten Boyolali berbatasan dengan :  

Sebelah Utara  : Kabupaten Grobogan 

Sebelah Timur  : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten   Sukoharjo.  

Sebelah Selatan  :  Kabupaten Klaten dan Kabupaten. Sleman (Prop. DIY) 

Sebelah Barat  : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang  

(BPS Kabupaten Boyolali, 2007) 

Kabupaten Boyolali memiliki luas 101.510,1955 Ha yang tersebar di 

19 kecamatan, adapun 19 kecamatan  tersebut dapat dilihat pada tabel 5 

halaman 37 berikut:  

 

 

 



41 
 

 

Tabel 5. Kecamatan di  Kabupaten Boyolali 

No. Nama Kecamatan Luas Ha 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Selo 
Ampel 
Cepogo 
Musuk 
Boyolali 
Mojosongo 
Teras 
Sawit 
Banyudono 
Sambi 
Ngemplak 
Nogosari 
Simo 
Karanggede 
Klego 
Andong 
Kemusu 
Wonosegoro 
Juwangi 

5.607,8000 
9.039,1168 
5.229,8000 
5.504,1391 
2.625,1000 
4.341,1644 
2.993,6276 
1.723,1818 
2.537,9400 
4.649,4935 
3.852,7002 
5.508,4300 
4.804,0275 
4.175,6060 
5.187,7300 
5.452,7790 
9.908,4151 
9.299,7945 
7.999,3500 

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali, 2007 

Keadaan alam di Kabupaten Boyolali dilihat dari sumber air dangkal 

yaitu Tlatar di Kecamatan Boyolali, Pengging di Kecamatan Banyudono, 

Pantaran di Kecamatan Ampel dan masih banyak yang lainnya. Sumberdaya 

alam ini digunakan masyarakat sekitar sebagai obyek pariwisata baik lokal 

atau domestik, selain sumber air dangkal di Kabupaten Boyolali juga terdapat 

2 gunung yaitu Gunung Merapi dan Merbabu yang keduanya terdapat di 

Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel, untuk bahan tambang seperti 

Endapan Bentonit dan Kalsit terdapat di Kecamatan Wonosegoro, dan Pasir 

besi di Kecamatan Mojosongo.  

Untuk lebih jelasnya tentang persebaran Kecamatan di Kabupaten 

Boyolali dapat di lihat pada peta berikut:  
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Peta 
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Dari 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali tidak semua kecamatan 

memiliki SMA Negeri. Kabupaten Boyolali hanya memiliki 17 SMA Negeri 

yang tersaji pada tabel berikut:  

Tabel 6. Lokasi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali 

No Nama Sekolah Alamat 
1 SMA N  1 Boyolali  Jl. Kates No.8 
2 SMA N  2 Boyolali Jl. Tentara Pelajar 
3 SMA N  3 Boyolali Jl. Perintis Kemerdekaan 
4 SMA N  Cepogo Mliwis Cepogo 
5 SMA N  Klego Jaten Klego 
6 SMA N  Musuk  Desa sukorejo. Musuk.  
7 SMA N Ngemplak Donohudan 
8 SMA N  Nogosari Nogosari 
9 SMA N  Simo Jl. Nadenan 549 

10 SMA N Banyudono Jl. Jembungan  
11 SMA N Andong Jl. Raya Ruwoh 
12 SMA N Ampel   Jl. Pantaran Km 1 Ampel 
13 SMA N Karanggede  Jl. Sawungrono 
14 SMA N Kemusu  Jl. Raya Klewor 
15 SMA N Sambi  Winotoro 
16 SMA N Teras  Teras  
17 SMA N Wonosegoro  Repaking 

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Keolahragaan Kab. Boyolali 2007 

Dari seluruh SMA Negeri di Kabupaten Boyolali yang berjumlah 17 

SMA Negeri, peneliti mengambil 8 SMA Negeri sebagai populasi penelitian 

yaitu; SMA N 1 Boyolali, SMA N 2 Boyolali dan SMA N 3 Boyolali sebagai 

sampel sekolah daerah kota, SMA N 1 Ampel, SMA N 1 Klego dan SMA N 1 

Simo sebagai sampel sekolah daerah sedang/peralihan kota ke desa dan SMA 

N 1 Karanggede dan SMA N 1 Wonosegoro sebagai sampel sekolah dari 

pinggiran/desa. Persebaran 8 SMA Negeri tersebut dapat dilihat dari peta 

berikut 
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PETA SMA2 
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2. Profil  Guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali  

Responden utama dalam penelitian ini adalah guru geografi SMA 

Negeri di Kabupaten Boyolali, sedangkan, siswa hanya digunakan sebagai 

responden silang atau bahan pertimbangan jawaban guru.  

Pada 8 SMA Negeri di Kabupaten Boyolali terdapat 15 orang guru 

geografi. Dari delapan SMA Negeri tersebut tidak memiliki jumlah guru yang 

sama. Jumlah guru yang dimiliki masing-masing sekolah berkisar antara 1 

sampai 3 orang guru geografi, dengan usia yang bervariasi antara 24 tahun 

hingga 56 tahun. Dari 15 orang responden tersebut 3 diantaranya adalah 

wanita dan 12 yang lainnya adalah laki-laki.  

Status kepegawaian yang dimiliki guru juga membawa pengaruh 

terhadap tugas-tugasnya untuk dapat mengajar peserta didik dengan baik. Dari 

15 orang responden 14 diantaranya terlah berstatus PNS, dan 1 orang masih 

berstatus Wiyata Bakti. Pengalaman mengajar guru dapat membawa pengaruh 

terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media pembelajaran. 

Guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih banyak seharusnya lebih 

dapat memvariasikan media pembelajaran agar siswa tidak jenuh, tetapi 

teknologi informasi masih baru dalam pendidikan, sedangkan guru baru 

belum banyak memiliki pengalaman dalam mengajar, jadi berdasarkan hasil 

penelitian guru yang memiliki pengalaman mengajar antara 9 hingga 15 

tahunlah yang lebih menguasai teknologi informasi sebagai media 

pembelajaran, dibandingkan guru dengan pengalaman mengajar kurang dari 9 

tahun atau lebih dari 15 tahun.  
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Dibawah ini adalah tabel mengenai kondisi umum responden guru :  

Tabel. 7   Kondisi Umum Responden Guru 

No Nama Sekolah Jml 
Guru 

Usia (Th) L/P Status 
Kepegawaian 

Lama 
Mengajar (Th)

Lama Mengajar 
Geografi (Th) 

Latar Belakang 
Bidang Studi 

1 SMA N 1  
BOYOLALI  

3 (1) 45
(2) 37 
(3) 32 

P
L 
L 

PNS
PNS 
PNS 

15
12 
10 

15 
12 
10 

Pend. Geo
Pend. Geo 
Pend. Geo 

2 SMA N 2  
BOYOLALI  

2 (4) 56
(5) 54 

L
L 

PNS
PNS 

28
26 

28 
26 

Pend. Geo
Pend. Geo 

 3 SMA N 3  
BOYOLALI 

2 (6) 53
(7) 38 

P
L 

PNS
PNS 

27
13 

27 
13 

Pend. Geo
Pend. Geo 

 4 SMA N  
 AMPEL 

2 (8) 50
(9) 35 

L
P 

PNS
PNS 

24
  9 

24 
  9 

Pend. Geo
Pend. Geo 

 5 SMA N  
 SIMO 

2 (10) 44
(11) 40 

L
L 

PNS
PNS 

15
13 

15 
13 

Pend. Geo
Pend. Geo 

 6 SMA N  
KLEGO 

1 (12) 38
 

L
 

PNS
 

11
 

11 
 

Pend. Geo
 

 7 SMA N  
KARANG 
GEDE 

2 (13) 53
(14) 24 

 

L
L 
 

PNS
Wiyata Bakti 

 

31
  1 
 

31 
  1 
 

Pend. Geo
Pend. Geo 

 
 8 SMA N  

WONOSEGORO 
1 (15) 37

 
 

L
 
 

PNS
 
 

12
 
 

12 
 
 

Pend. Geo
 
 

  Jumlah   15     
Sumber:  Hasil Penelitian, 2009 

Selain dapat dilihat pada tabel, kondisi umum responden juga dapat 

dilihat dari grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Kondisi Umum Responden Guru (Usia, Lama 

Mengajar, Lama Mengajar Geografi) 
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Dari grafik diatas dapat diketahui, bahwa usai guru geografi SMA 

Negeri di Kabupaten Boyolali bervariasi antara 24 tahun sampai 56, begitu 

pula dengan pengalaman mengajar yang tidak sama. Disamping itu, dapat 

dilihat pula perbandingan status kepegawaian guru geografi SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali pada grafik berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Status Kepegawaian Responden 

Dalam penelitian ini diketahui, bahwa seluruh guru geografi dari 8 

SMA Negeri di Kabupaten Boyolali memiliki jenjang pendidikan terakhir dan 

seluruhannya dari jurusan Pendidikan Geografi. Berdasarkan grafik diatas di 

ketahui bahwa 14 orang guru telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

1 orang guru yang berstatus Wiyata Bakti yaitu di SMA Negeri 1 Karanggede. 

Dari lama mengajar, latar belakang bidang studi dan status 

kepegawaian, banyaknya seminar, pelatihan dan penataran juga membawa 

dampak lebih terhadap pandangan guru terhadap penggunaan media 

pembelajaran yang mampu membantu siswa maupun guru di dalam 

peningkatan pembelajaran. Seminar dan penataran itu antara lain tentang 
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media pembelajaran serta peningkatan pembelajaran geografi, di bawah ini 

adalah tabel intensitas responden dalam mengikuti seminar, penataran dan 

pelatihan. 

Tabel 8.  Pengalaman Pelatihan dan Seminar Responden 

Intensitas  
 
  

Seminar Peningkatan 
 Pembelajaran Geografi 
 

Seminar Pemanfaatan  
TI Sebagai Media 
 

f % f % 
 > 6 kali  7 46,7 2 13,3 
 3 – 5 kali  5 33,3 4 26,7 
 1 – 2 kali  2     13,3 8 53,3 
 Tidak Pernah  1 6,7 1  6,7 
 Jumlah       15   100,0      15  100,0 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan penelitian di atas, masing-masing guru memiliki 

intensitas pengalaman yang berbeda-beda dalam mengikuti seminar baik 

tentang pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai media pembelajaran.  

Semakin guru berpengalaman dalam mengikuti seminar, maka 

semakin banyak pula pengetahuan yang akan didapatkan. Guru-guru geografi 

di beberapa SMA N di Kabupaten Boyolali,  banyak yang telah mengikuti 

seminar tentang peningkatan pembelajaran geografi, namun masih ada yang 

belum pernah mengikuti seminar tentang pemanfaatan Teknologi Informasi 

sebagai media pembelajaran, sehingga masih banyak guru yang belum 

menerapkan TI sebagai media pembelajaran.  

Selain dari seminar-seminar, pemanfaatan media pembelajaran  juga di 

dapat dari pengalaman guru dalam mengajar mata pelajaran lain, terlebih jika 

guru mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Dari pengalaman mengajar TIK dapat juga diterapkan dalam mengajar 
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geografi terutama dalam penggunaan media jadi diharapkan siswa 

memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik. Dari 15 orang guru 

geografi SMA N di Kabupaten Boyolali ternyata tidak ada yang pernah 

mengajar TIK, hampir keseluruhan hanya mengajar mata pelajaran geografi 

saja dan ada beberapa yang mengajar mata pelajaran pengetahuan sosial. 

Berikut ini mengenai pengalaman guru mengajar selain geografi pada 

beberapa SMA N di Kabupaten Boyolali: 

Tabel 9. Pengalaman Mengajar Mata pelajaran Selain Geografi 

 

  Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

3. a. Tingkat Pengetahuan Guru tentang Media Pembelajaran Berbasis TI 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa  dari 15 orang responden 

hampir keseluruhan dapat mengartikan apa yang dimaksud dengan teknologi 

informasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 10. Kemampuan Guru dalam Memahami Konsep Media Pembelajaran 
Berbasis Teknologi Informasi 

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Pengertian teknologi 
informasi 

3,4 85,0% Sangat 
Tinggi 

2.  Pengertian media 
pembelajaran berbasis 
teknologi informasi  

3,1 77,5% Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009  

 Mata Pelajaran f   %  
Teknologi informasi dan komunikasi   0        0,0 
PS Sosiologi  2      13,3 
PS Ekonomi   0        0,0 
Hanya Geografi 13      86,7 

Jumlah 15   100,0 
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Berdasarkan penelitian di atas, diperoleh tingkat kriteria yang sangat 

tinggi dalam memahami pengertian media pembelajaran dan media 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi. Jika guru sudah mampu 

memahami pengertian media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi, 

apakah guru maupun siswa mengetahui manfaat dari media yang kita 

gunakan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti 

tabel dibawah ini :  

 
 
Tabel 11.  Kemampuan Guru dalam Memahami Manfaat Media 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi  
No Butir Pertanyaan Mean 

Skor 
Persentase =  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Manfaat media pembelajaran 
berbasis TI bagi guru  

3,6 90,0% Sangat 
Tinggi 

2.  Manfaat media pembelajaran 
berbasis TI bagi siswa   

3,9 97,5% Sangat 
Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009  

Berdasarkan tabel diatas, dari 15 orang responden telah memiliki 

kemampuan memahami manfaat media pembelajaran berbasis Teknologi 

Informasi baik itu manfaat untuk guru maupun untuk siswa dalam kriteria 

sangat tinggi. Dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI guru 

akan lebih mudah dalam penyampaian materi pelajaran, selain itu siswa 

tidak merasa jenuh pada saat menerima materi pelajaran yang disampaikan.  

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai media pembelajaran 

guru terlebih dahulu mengetahui cara pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TI.  Teknologi Informasi memiliki jenis yang beragam, namun yang 

banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan masih terbatas, yang umum 
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tersedia di sekolah antara lain komputer (internet), VCD pembelajaran, 

televisi dan radio, di bawah ini adalah tabel hasil penelitian tentang seberapa 

jauh guru mengetahui cara memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI 

Tabel 12. Kemampuan Guru dalam Mengetahui Cara Memanfaatkan Media 
Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Guru mengetahui fasilitas 
yang terdapat dalam internet.

3,1 77,5% Tinggi 

2.  Guru mengetahui cara 
pengoperasionalan internet. 

3,1 77,5% Tinggi 

 3.  Guru mengetahui cara 
memanfaatkan VCD sebagai 
media pembelajaran 

3,8 95,0%  Sangat 
Tinggi 

 4.  Guru mengetahui televisi 
berbasis pendidikan  

3,4 85,0%  Sangat 
Tinggi 

 5.  Guru mengetahui siaran 
televisi yang berkaitan 
dengan materi geografi 

  4 100%  Sangat 
Tinggi 

 6.  Guru mengetahui langkah 
penggunaan radio sebagai 
media pembelajaran. 

3,8 95,0% Sangat 
Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009  

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata guru telah memiliki kemampuan 

yang sangat tinggi dalam mengetahui cara memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TI. Namun pada kemampuan mengoperasikan internet 

masih rendah. Sebagian guru telah mengetahui bagaimana cara 

memanfaatkan hampir keseluruhan media pembelajaran berbasis TI dengan 

baik, perlu diketahui juga bagaimana tanggapan guru tentang pemanfaatan 

media tersebut.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa guru memiliki tanggapan yang 

sangat positif terhadap pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI. 
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Menurut guru, dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media 

pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan. Di samping itu, menurut guru media pembelajaran berbasis TI jika 

dimanfaatkan dalam pengajaran akan dapat sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil penelitian berikut :  

Tabel 13.  Tanggapan Guru Tentang Pemanfaatan Media Pembelajaran 
Berbasi Teknologi Informasi 

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Tanggapan guru tentang 
pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis TI 
terhadap pemahaman materi 
oleh siswa 

3,6 90,0% Sangat 
Tinggi 

2.  Tanggapan guru terhadap 
ketertarikan siswa pada 
media pembelajaran berbasis 
TI 

3,7 92,5% Sangat 
Tinggi 

 3.  Tanggapan guru terhadap 
kesesuaian pemanfaatan 
media pembelajaran berbasis 
TI dengan materi yang 
diajarkan. 

3,4 85,0%  Sangat 
Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009  

b. Tanggapan Siswa tentang Manfaat Media Pembelajaran Berbasis TI  

Dalam penelitian ini, guru sebagai responden utama tetapi guru 

bukanlah satu-satunya responden. Terdapat juga siswa yang digunakan 

sebagai responden silang untuk mengkroscek jawaban guru. Namun dalam 

variabel tingkat pengetahuan guru tentang media pembelajaran berbasis TI 

ini, tidak semua pertanyaan pada masing-masing indikator dapat ditanggapi 

oleh siswa. Pada variabel ini, siswa tidak bisa menilai sejauh mana 
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kemampuan guru dalam memahami konsep dan manfaat serta cara 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI tersebut. Siswa hanya bisa 

memberi tanggapan tentang manfaat media pembelajaran berbasis TI itu 

sendiri dalam pengajaran geografi.  

Tingkat pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI dalam 

pengajaran geografi oleh guru masih sangat rendah, menurut siswa jika guru 

dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI, akan sangat 

membantu siswa dalam memahami materi geografi, seperti yang terdapat 

pada tabel berikut:  

Tabel 14. Manfaat Media Berbasis TI dalam Membantu Siswa Memahami 
Materi  

No. Manfaat media berbasis TI dalam membantu 
siswa memahami materi geografi 

F % 

1. Sangat tinggi 50   45,5 
2. Tinggi 49   44,5 
3. Rendah 11   10 
4. Sangat rendah      0,0     0,0 

 Jumlah  110 100,0 
  Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

Dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran yang lain, 

media pembelajaran berbasis TI akan lebih diminti siswa sebab media ini 

tergolong baru sehingga menimbulkan rasa ingin tahu yang besar bagi siswa. 

Dengan perhatian yang sangat tinggi terhadap media pembelajaran berbasis 

TI, diharapkan siswa dapat mempunyai kemauan yang lebih besar untuk 

mengikuti pelajaran geografi. Hal ini berdasarkan penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 15. Tingkat Ketertarikan Siswa Terhadap Penggunaan Media 
Pembelajaran Berbasis TI  

No. Tingkat ketertarikan siswa terhadap penggunaan 
media pembelajaran berbasis TI 

F % 

1. Sangat tinggi 70   63,6 
2. Tinggi 35   31,8 
3. Rendah   5     4,6 
4. Sangat rendah      0,0   0,0 

 Jumlah  110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

Selain dapat menarik perhatian siswa dalam belajar, penggunaan media 

pembelajaran berbasis TI menurut siswa akan sesuai dengan materi geografi 

yang diajarkan. Karena media pembelajaran berbasis TI memiliki berbagai 

jenis akses yang luas, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis materi 

geografi. Penggunaan media pembelajaran terhadap kesesuaian materi sangat 

disetujui oleh siswa, hal ini dapat dilihat dari tabel hasil penelitian di bawah 

ini:  

 

 

Tabel.16 Tanggapan Siswa Terhadap Kesesuaian Materi dengan Penggunaan 
Media Pembelajaran Berbasis TI 

No. Tanggapan siswa terhadap kesesuaian materi 
dengan penggunaan media pembelajaran 
berbasis TI 

F % 

1. Sangat tinggi 26  23,6 
2. Tinggi 56   51 
3. Rendah 14   12,7 
4. Sangat rendah  14  12,7 

 Jumlah  110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

4. a. Ketersedian Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran Geografi 

Dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI ketersediaan 

sarana dan prasarana di sekolah menjadi komponen penting yang perlu 
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diperhatikan. Berdasarkan penelitian pada SMA Negeri di Kabupaten 

Boyolali diketahui bahwa tingkat ketersedian jenis media pembelajaran 

geografi termasuk dalam kategori rendah.  

Pada tingkat ketersediaan jenis media berbasis teknologi informasi di 

sekolah berdasarkan hasil penelitian termasuk dalam kriteria tinggi sebagian 

sekolah telah memiliki beberapa jenis teknologi informasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, seperti komputer dengan fasilitas 

internet didalamnya, VCD pembelajaran, televisi, dan radio. 

Dibawah ini adalah tabel hasil penelitian mengenai ketersediaan jenis 

media pembelajaran berbasis TI :  

Tabel 17.  Jenis Media Pembelajaran Geografi  

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Jenis media pembelajaran 
geografi di sekolah 

2,3 57,5% Rendah 

2.  Jenis media pembelajaran 
berbasis teknologi informasi 
di sekolah  

3,5 87,5% Sangat 
Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian,2009  

Disamping ketersediaan jenis media pembelajaran geografi di sekolah 

masih rendah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah media 

pembelajaran berbasis TI yang dimiliki SMA Negeri di Kabupaten Boyolali 

termasuk dalam kriteria rendah.  Disamping jenisnya masih kurang, 

jumlahnya masih kurang memadai, namun demikian dari hasil penelitian 

diketahui bahwa keadaan rata-rata media pembelajaran geografi termasuk 

dalam kriteria tinggi. 
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Ketersedian jenis media pembelajaran berbasis TI pada SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali termasuk dalam kriteria tinggi, tetapi jumlahnya masih 

termasuk dalam kriteria rendah. Meskipun jumlahnya masih termasuk dalam 

kriteria rendah, namun keadaan rata-rata media pembelajaran berbasis TI 

yang ada di sekolah termasuk dalam kriteria sangat tinggi.  

Kondisi demikian diketahui berdasarkan jawaban guru yang tertera 

pada tabel dibawah ini:  

Tabel 18.  Jumlah dan Keadaan Media Pembelajaran Geografi 

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Jumlah keseluruhan media 
pembelajaran  

3,2 80,0% Tinggi 

2.  Keadaan rata-rata media 
pembelajaran geografi di 
sekolah. 

3,3 82,5% Sangat 
Tinggi 

 3. Jumlah keseluruhan media 
pembelajaran berbasis TI di 
sekolah. 

3,2 80,0% Tinggi 

 4. Keadaan rata-rata media 
pembelajaran berbasis TI di 
sekolah   

3,3 82,5%  Sangat 
Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

Disamping jenis dan jumlah media yang tersedia di sekolah, berbagai 

fasilitas penunjang penggunaan media pembelajaran berbasis TI juga perlu 

di perhatikan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hampir keseluruhan 

SMA Negeri di Kabupaten Boyolali telah memiliki laboratorium atau 

ruangan multimedia sebagai ruangan penempatan sekaligus ruangan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI. Namun berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa pemanfaatan ruangan multimedia tersebut untuk 
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pengajaran geografi masih rendah. Ruangan multi media yang tersedia di 

sekolah lebih banyak dimanfaatkan untuk pengajaran TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi ). 

Untuk menunjang keberhasilan media pembelajaran berbasis TI 

dibutuhkan adanya jaringan listrik, semakin voltase listrik yang dimiliki 

sekolah maka dapat semakin mudah sekolah tersebut memanfaatkan TI. 

Rata-rata volatase listrik yang dimiliki SMA Negeri di Kabupaten Boyolali 

antara 900 sampai 2500 VA bahkan ada beberapa sekolah yang telah 

memiliki voltase lebih dari 2500 VA sebagaimana dapat dilihat dari hasil 

penelitian bahwa ketsersediaan jaringan listrik sebagai salah satu fasilitas 

penunjang pemanfaatan TI sebagai media pembelajaran termasuk dalam 

kategori sangat tinggi  selain jaringan listrik, adanya jaringan telepon juga 

sangat mendukung mudahnya akses bagi media pembelajaran berbasis TI 

terutama internet.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 SMA Negeri Di Kabupaten 

Boyolali telah memiliki jaringan telepon dan 3 SMA Negeri yang lain belum 

memiliki jaringan telepon, karena letak SMA Negeri tersebut di daerah 

pinggiran dan belum ada jaringan telepon yang masuk. Sebagai jalur 

penghubung sekolah menggunakan Handpone, dari 5 SMA Negeri tersebut 

telah memanfaatkan jaringan telepon untuk koneksi internet, sehingga dapat 

diketahui pula pada hasil penelitian bahwa ketersediaan jaringan telepon 

sebagai salah satu fasilitas penunjang pemanfaatan TI sebagai media 

pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi.  
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Selain fasilitas penunjang diatas, salah satu fasilitas penunjang yang 

menjadi bahan pertimbangan utama dalam pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TI di sekolah terkait dengan ketersediaan sarana media teknologi 

yang relatif mahal seperti komputer, televisi, VCD player, radio dan lain 

sebagainya, yaitu keamanan sekolah itu sendiri. Dari hasil penelitian di 

ketahui bahwa kondisi keamanan lingkungan sekolah pada 8 SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali baik.  

Ketersedian fasilitas penunjang media pembelajaran berbasis TI yang 

telah dikemukakan diatas, dapat dilihat berdasar hasil penelitan pada tabel 

berikut:  

Tabel 19. Fasilitas Penunjang Media Pembelajaran Berbasis TI 

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

       Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Penempatan media 
pembelajaran berbasis TI di 
sekolah  

2,9 72,5% Tinggi 

2.  Voltase listrik yang dimiliki 
sekolah  

3,4 85,0% Sangat 
Tinggi 

 3. Pemanfaatan jaringan 
telepon sekolah 

3,2 80,0% Tinggi 

 4. Kondisi keamanan di 
lingkungan sekolah.   

3,2 80,0% Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009  

 b. Tanggapan Siswa Tentang Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran 
Geografi di Sekolah  

Pada variabel tentang ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran 

geografi di sekolah, siswa tidak bisa memberikan tanggapan pada tiap 

indikator yang ada, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan siswa 

tentang sarana dan prasarana media pembelajaran geografi yang ada di 
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sekolah. Dari hasil penelitian, menurut para siswa diketahui bahwa sebagian 

besar kondisi media pembelajaran geografi di sekolah dalam keadaan baik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 20. Tanggapan Siswa Terhadap Ketersedian Ruangan Bagi Media 
Pembelajaran  

No. Tanggapan  siswa terhadap ketersedian ruangan 
bagi media pembelajaran 

f % 

1. Sangat tinggi  26   23,6 
2. Tinggi  56   51 
3. Rendah  14   12,7 
4. Sangat rendah   14   12,7 

 Jumlah 110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

 5.a. Tingkat Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TI  

Tingkat pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran 

geografi di sekolah dapat di lihat dari tingkat pemanfaatan masing-masing 

jenis media pembelajaran yang tersedia di sekolah oleh guru-guru geografi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pemanfaatan komputer 

dengan fasilitas internet didalamnya oleh guru dalam pengajaran geografi 

termasuk dalam kriteria rendah. Dari 15 orang guru geografi hanya 2 orang 

guru saja yang memanfaatkan komputer (internet) sebagai media 

pembelajaran dan 10 orang guru kadang-kadang menggunakan dan 3 sama 

sekali tidak pernah menggunakan komputer (internet) sebagai media 

pembelajaran. kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer (internet) 

tergolong rendah, maka masih jarang guru yang memanfaatkannya.  

Selain internet tingkat pemanfaatan VCD sebagai media pembelajaran 

dalam pengajaran geografi dari hasil penelitian termasuk dalam kriteria 

rendah. Guru masih kesulitan memanfaatkan VCD karena keterbatasan 
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kepingan CD materi pelajaran yang dimiliki sekolah. Demikian pula dengan 

pemanfaatan Televisi dan radio sebagai media pembelajaran yang termasuk 

dalam kriteria sangat rendah. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

media pembelajaran dapat di lihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 21. Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Media Pembelajaran   

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Pemanfaatan komputer 
(Internet) sebagai media 
pembelajaran geografi. 

1,9 47,5% Rendah 

2.  Kemampuan guru dalam 
mengoperasikan internet  

1,9 47,5% Rendah 

 3. Pemanfaatan VCD  sebagai 
media pembelajaran  

1,9 47,5% Rendah 

 4. Pemanfaatan televisi sebagai 
media pembelajaran 

1,6 40,0%  Sangat 
Rendah 

 5.  Pemanfaatan radio sebagai 
media pembelajaran  

1,4 35,0%  Sangat 
Rendah 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

Melihat rendahnya tabel pemanfaatan TI sebagai media pembelajaran 

pada SMA Negeri di Kabupaten Boyolali, hal ini berpengaruh juga terhadap 

rendahnya variasi pemanfaatan TI yang tersedia di sekolah sebagai media 

pembelajaran. Meskipun semua guru pernah memanfaatkan setidaknya 1 

jenis media pembelajaran berbasis TI, dari hasil penelitian diketahui bahwa 1 

orang guru pernah menggunakan lebih dari 2 jenis media pada satu materi, 7 

orang guru dengan 1 jenis media dan 6 orang guru yang lain tidak 

memanfaatkan jenis media pembelajaran apapun dalam menyampaikan 

materi.  



61 
 

 

Disamping TI yang telah tersedia di sekolah, diluar sekolah banyak 

terdapat TI yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, hal itu 

dapat dilakukan sebagai alternatif jika di sekolah memang belum tersedia 

internet maupun siaran televisi pendidikan yang ditayangkan diluar jam 

pelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemanfaatan TI yang ada di 

luar sekolah termasuk dalam kriteria tinggi, hal itu dikarenakan akses 

internet sekarang mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Variasi 

pemanfaatan TI sebagai media pembelajaran dapat dilihat berdasarkan tabel 

berikut:  

Tabel 22. Variasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Media 

Pembelajaran 

No Butir Pertanyaan Mean 
Skor 

Persentase = 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ %100x

Skormaks
Meanskor

 

Kriteria 

1.  Variasi jenis pemanfaatan 
media pembelajaran berbasis 
Teknologi Informasi. 

1,8 45,0% Rendah 

2.  Pemanfaatan  Teknologi 
Informasi yang ada di luar 
sekolah sebagai media 
pembelajaran  

2,6 65,0% Tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

b. Tanggapan Siswa tentang Tingkat Pemanfaatan Media Pembelajaran 
Berbasis TI oleh Guru Geografi 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa menurut siswa intensitas 

guru dalam menggunakan media pada saat mengajar geografi masih rendah. 

Guru tidak selalu menggunakan media, hanya pada materi-materi tertentu 

saja dengan media yang sudah biasa digunakan seperti atlas, peta, dan globe. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian pada tabel berikut:  
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Tabel 23. Tanggapan Siswa Terhadap Intensitas Guru Menggunakan Media 
Pembelajaran Geografi  

No. Tanggapan siswa terhadap intensitas guru 
menggunakan media pembelajaran geografi 

f % 

1. Sangat tinggi 41  0,9 
2. Tinggi 44  40 
3. Rendah 53  48,2 
4. Sangat rendah  12  10,9 

 Jumlah 110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

Selain tanggapan siswa tentang rendahnya pemanfaatan media 

pembelajaran geografi oleh guru, berdasarkan hasil penelitian siswa juga 

menyatakan bahwa pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran 

geografi sangat rendah. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

rendahnya pemanfaatan internet, salah satunya yaitu keterbatasan jumlah 

komputer dengan fasilitas internet di sekolah. Tanggapan siswa terhadap 

intensitas guru memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 24. Tanggapan Siswa Terhadap Intensitas Guru Memanfaatkan Internet 
Sebagai Media Pembelajaran Geografi   

No. Tanggapan siswa terhadap intensitas guru 
menggunakan media pembelajaran geografi 

f % 

1. Sangat tinggi     0,0    0,0 
2. Tinggi 33   30 
3. Rendah 38   34,5 
4. Sangat rendah  39   35,5 

 Jumlah 110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

Selain internet, terdapat VCD yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran geografi, sekarang ini VCD yang berisi materi-materi 

pembelajaran geografi telah banyak diproduksi. Pada kenyataannya, menurut 

tanggapan siswa pemanfaatan VCD pembelajaran oleh guru geografi SMA 
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Negeri di Kabupaten Boyolali masih sangat rendah. Dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 25. Tanggapan Siswa Terhadap Intensitas Guru Memanfaatkan VCD 
Sebagai Media Pembelajaran Geografi  

No. Tanggapan siswa terhadap intensitas guru 
menggunakan media pembelajaran geografi 

f % 

1. Sangat tinggi     0,0     0,0 
2. Tinggi 19   17,3 
3. Rendah 51   46,4 
4. Sangat rendah  40  36,3 

 Jumlah 110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

Berbagai fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini baik di Indonesia 

maupun di negara lain dapat di lihat melalui berita di televisi. Karena itu 

guru harus mampu memanfaatkan siaran televisi untuk dijadikan media 

pembelajaran siswa. Bahkan terdapat siaran khusus yang telah berbasis 

pendidikan yaitu tele edukasi (TVE), namun pada kenyataannya, 

pemanfaatan media pembelajaran geografi pada SMA Negeri di Kabupaten 

Boyolali masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

penelitian pada tabel berikut:  

Tabel 26. Tanggapan Siswa Terhadap Intensitas Guru Memanfaatkan TV 
Sebagai Media Pembelajaran Geografi  

No. Tanggapan siswa terhadap intensitas guru 
menggunakan media pembelajaran geografi 

f % 

1. Sangat tinggi      0,0     0,0 
2. Tinggi 18   16,4 
3. Rendah 59   53,6 
4. Sangat rendah  33   30 

 Jumlah  110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

Teknologi informasi yang dapat dijadikan media pembelajaran lainnya 

yaitu Radio. Radio menyiarkan kejadian-kejadian up to date yang sedang 
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terjadi dan dapat dijadikan media pembelajaran sama halnya dengan televisi. 

Untuk siaran radio berbasis pendidikan biasanya disiarkan oleh RRI (Radio 

Republik Indonesia). Namun di Kabupaten Boyolali tidak terdapat siaran 

RRI, sehingga sama sekali guru tidak memanfaatkan radio sebagai media 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada tabel berikut: 

Tabel 27. Tanggapan Siswa Terhadap Intensitas Guru Memanfaatkan Radio 
Sebagai Media Pembelajaran Geografi  

No. Tanggapan siswa terhadap intensitas guru 
menggunakan media pembelajaran geografi 

f % 

1. Sangat tinggi     0,0   0,0 
2. Tinggi   1    0,9 
3. Rendah 22   20 
4. Sangat rendah  87   79,1 

 Jumlah 110 100,0 
Sumber : Hasil Penelitian,2009  

 

B. Pembahasan  

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya pemikiran pembelajaran 

akan lebih bermakna bila menggunakan media pembelajaran yang mampu 

menghadirkan lingkungan kedalam kelas dan memperkecil kendala ruang dan 

waktu.  

Penelitian ini akan membahas tentang profil guru yang meliputi 

pendidikan terakhir guru geografi, pengalaman penataran, seminar/pelatihan, 

lama mengajar pelajaran geografi dan mengampu mata pelajaran apa saja 

selain geografi. Pada point kedua yaitu mengenai tingkat pengetahuan guru 

geografi tentang media pembelajaran berbasis TI, yang ketiga ketersediaan 

sarana dan prasarana media pembelajaran geografi, yang keempat 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI pada pengajaran geografi SMA 
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Negeri di Kabupaten Boyolali, yang terakhir tentang hambatan dalam 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI yaitu mengenai keterbatasan 

media pembelajaran berbasis TI pada tiap-tiap ruang kelas pada masing-

masing sekolah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah.  

1. Profil Guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali  

Guru sebagai pelaksana pembelajaran harus memahami betul apa yang 

harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan. Guru pula yang menentukan hasil 

pembelajaran sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung 

jawab guru secara profesional. Sehingga guru dituntut kreatif dan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai salah satu sumber belajar harus bisa 

membuat siswa aktif. Salah satu cara yang bisa dilakukan guru yaitu dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. 

Saat ini media pembelajaran telah banyak mengalami perkembangan, 

diantaranya yaitu dengan adanya media pembelajaran berbasis Teknologi 

Informasi.  Untuk itu agar dapat melihat sejauh mana tingkat pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis TI dalam pengajaran geografi SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali digunakan guru sebagai responden utama penelitian ini.  

Pengalaman mengajar yang dimiliki guru berbeda-beda. Guru yang 

pengalaman mengajarnya lebih banyak seharusnya lebih dapat memvariasikan 

media pembelajaran agar siswa tidak jenuh, dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TI diharapkan guru akan lebih mudah dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Namun pada kenyataannya, guru dengan 
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usia muda masih memiliki sedikit pengalaman dalam mengajar. Sehingga 

berdasarkan hasil penelitian, guru yang memiliki pengalaman mengajar antara 

9 hingga 15 tahunlah yang lebih dapat menguasai teknologi informasi sebagai 

media pembelajaran, dibandingkan dengan guru pengalaman mengajarnya 

kurang dari 9 tahun atau lebih dari 15 tahun.  

Selain usia dan pengalaman mengajar, berdasarkan penelitian 15 orang 

responden guru, 4 diantaranya adalah wanita dan 11 selebihnya adalah laki-

laki. Berdasarkan pengamatan di lapangan berkaitan dengan tingkat 

kemampuan guru dalam memanfaatkan TI sebagai media pembelajaran, guru 

wanita memiliki lebih banyak hambatan dalam usaha mempelajari TI sebagai 

media pembelajaran terutama dalam pembagian waktu antara tuntutan 

profesionalisme sebagai guru dan keluarga di bandingkan dengan guru laki-

laki.  

Dari 8 SMA Negeri di Kabupaten Boyolali yang diteliti semua guru 

geografisnya yang berjumlah 15 orang guru memiliki latar belakang studi 

pendidikan geografi S1, sehingga pemahaman akan materi geografinya baik. 

Namun, dalam penyampainya kepada siswa yang kurang bervariasi, sehingga 

siswa merasa jenuh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa meskupun tingkat 

pengetahuan guru tentang media pembelajaran berbasis TI tinggi tetapi 

tingkat pemanfaatannya masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

kendala yang dialami guru tersebut, dari hasil wawancara diketahui bahwa 

meskipun guru tahu tentang media pembelajaran berbasis TI tapi hanya 

sebatas pengetahuan saja sedangkan tingkat ketrampilannya masih rendah, itu 
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disebabkan selama mengajar guru masih berorientasi hanya pada 

terselesaikannya materi pelajaran, jadi selama ini sebagian besar 

memanfaatkan media pembelajaran biasa atau yang belum berbasis TI.  

Banyaknya pengalaman guru mengikuti pelatihan dan seminar tentang 

peningkatan pembelajaran geografi dan seminar tentang pemanfaatan TI 

sebagai media pembelajaran juga membawa pengaruh terhadap pemanfaatan 

TI di sekolah. Semakin banyak guru berpengalaman dalam mengikuti 

seminar, semakin banyak pengetahuan yang akan didapatkan untuk kemudian 

dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dari hasil penelitian telah diketahui 

bahwa banyak guru yang pernah mengikuti seminar tentang peningkatan 

pembelajaran geografi, itu artinya telah banyak guru yang tahu langkah-

langkah dalam peningkatan pembelajaran geografi diantaranya peningkatan 

pemanfaatan berbagai jenis media pembelajaran. Namun berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa intensitas guru dalam mengikuti seminar tentang 

pemanfaatan TI sebagai media masih rendah  kebanyakan mengikuti seminar 

antara 1 sampai 2 kali saja.  

Selain mengikuti seminar pengetahuan guru tentang pemanfaatan TI 

sebagai media pembelajaran dapat diperoleh dari pengalaman mengajar mata 

pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). TIK merupakan mata 

pelajaran yang mempelajari berbagai komponen teknologi dan komunikasi 

beserta cara-cara menggunakannya di sekolah terlebih pada penggunaan 

komputer seberat berbagai fasilitas didalamnya. Dari pengalaman mengajar 

TIK dapat diterapkan dalam mengajar mata pelajaran geografi terutama dalam 
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penggunaan media pembelajaran berbasis TI. Namun, dari hasil penelitian 

diketahui bahwa dari 15 orang guru geografi pada 8 SMA Negeri di 

Kabupaten Boyolali tidak ada yang pernah mengajar TIK. Mata pelajaran lain 

yang pernah diajar guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali adalah 

Sosiologi yang berjumlah 2 orang guru, sehingga guru belum pernah punya 

pengalaman langsung terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis TI.  

2. Tingkat Pengetahuan Guru Geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali 
Tentang Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi  

Untuk mempermudah guru dalam penyampaian materi pelajaran, salah 

satunya dengan memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran 

adalah segala sesuatu sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang 

atau mempermudah penyampaian materi pelajaran dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri.  

Di era globalisasi dan modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

media pembelajaran mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini 

berdampak pada dunia pendidikan yaitu adanya pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai media pembelajaran, dengan memanfaatkan media 

pembelajaran guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi, siswa 

tidak jenuh dan lebih paham akan materi yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa guru geografi SMA 

Negeri di Kabupaten Boyolali telah memiliki tingkat pengetahuan tentang 

media pembelajaran berbasis TI yang Sangat Tinggi dari guru yang mengajar 

di SMA daerah perkotaan  maupun SMA pinggiran/pedesaan, meski jenjang 

umur bervariasi namun dalam tingkat pengetahuan media pembelajaran 
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berbasis TI relatif sama karena semua guru geografi yang berjumlah 15 orang 

telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan latar belakang studi pendidikan 

Geografi.   

Tingkat pengetahuan guru geografi tentang media pembelajaran berbasis 

TI pada SMA Negeri di Kabupaten Boyolali dapat di lihat pada tabel berikut:  

 
 
Tabel. 28 Tingkat Pengetahuan Guru Geografi Tentang Media 

Pembelajaran Berbasis TI SMA Negeri di Kabupaten Boyolali  
Tingkat Pengetahuan Guru Geografi Tentang Media 

Pembelajaran 
No Nama Sekolah Mean Persentase Kriteria 

1

  

SMA N 1 Boyolali 
 
 

3,6  90,0%  ST 
3,6  90,0%  ST 
3,2  80,0%    T 

2
 

SMA N 2 Boyolali 
 

3,8  95,0%  ST 

  3,8  95,0%  ST 

3
  

SMA N 3 Boyolali  
 

3,5  87,5%  ST 
3,1  77,5%    T 

4
  

SMA N 1 Ampel 
 

3,6  90,0%  ST 
3,8  95,0%  ST 

5
  

SMA N 1Simo 
 

3,3  82,5%  ST 
3,3  82,5%  ST 

6 SMA N 1Klego 3,7  92,5%  ST 

7
  

SMA N 1 Karanggede 
 

3,7  92,5%  ST 
3,9  97,5%  ST 

8 SMA N 1 Wonosegoro 3,7  92,5%  ST 
 

 

Guru telah mengetahui apa yang dimaksud dengan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI 

seperti Komputer dengan akses Internet, VCD pembelajaran yang berisi 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 
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materi-materi pelajaran yang telah di visualkan, televisi dan radio yang 

menyiarkan berbagai peristiwa Up To Date yang berbasis pendidikan. 

Berbagai teknologi informasi yang terdapat di sekolah akan mudah 

dimanfaatkan jika guru mengetahui cara penggunaannya. Internet memiliki 

berbagai fasilitas seperti browsing, email, mailing, search engine, free sms 

dan chatting dengan mIRC yang kesemuanya memiliki fungsi dan cara 

pengopersionalan yang berbeda, berikut ini adalah peta tingkat pengetahuan 

guru Geografi SMA N terhadap media pembelajaran berbasis TI di Kabupaten 

Boyolali: 
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3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana  

Untuk menunjang pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana baik media 

pembelajaran berbasis TI maupun media pembelajaran geografi. Berdasarkan 

hasil penelitian masing-masing SMA Negeri di Kabupaten Boyolali belum 

memiliki jenis media pembelajaran geografi yang lengkap untuk tiap pokok 

bahasan. Guru menggunakan media pembelajaran hanya pada materi tertentu, 

selain tidak lengkap jumlah dan jenisnya pun terbatas, dari hasil wawancara 

diketahui bahwa 4 dari 8 SMA Negeri di Kabupaten Boyolali tidak memiliki 

Planetarium, sedangkan sekolah yang memiliki jumlahnya pun terbatas 

sehingga tidak semua siswa dapat menggunakannya secara langsung, untuk 

lebih jelasnya mengenai ketersediaan sarana dan prasarana media 

pembelajaran geografi dapat dilihat pada lampiran .. berikut ini adalah 

tabel mengenai ketersediaan sarana dan prasarana media pembelajaran 

berbasis geografi :  

Tabel. 29 Ketersediaan sarana dan prasarana media pembelajaran 

geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
No Nama Sekolah Mean Persentase Kriteria 

1 SMA N 1 Boyolali 3,4  85,0% T 
2 SMA N 2 Boyolali 3,5 87,5%  ST 
3 SMA N 3 Boyolali  3,4 85,0% T 
4 SMA N 1 Ampel 3,0 75,0% T 
5 SMA N 1Simo 3,4 85,0% T 
6 SMA N 1Klego 3 75,0% T 
7 SMA N 1 Karanggede 3,0 75,0% T 
8 SMA N 1 Wonosegoro 3,0 75,0% T 

     Sumber : Hasil Penelitian, 2009 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SMA Negeri di Kabupaten 

Boyolali memiliki ketersediaan sarana dan prasarana pendukung media 

pembelajaran yang tinggi, sebagian besar sekolahan telah memiliki berbagai 

jenis media pembelajaran geografi yang berbasis teknologi informasi, seperti 

komputer dengan fasilitas internet, VCD pembelajaran tentang materi-materi 

geografi, televisi dan radio, tetapi jumlahnya pun masih relatif terbatas. Dari 8  

SMA Negeri di Kabupaten Boyolali ada satu sekolah yang belum memiliki 

koneksi internet, yaitu SMA N 1 Wonosegoro. Hal ini dikarenakan letaknya 

yang terpencil dengan kondisi perbukitan yang tandus dan mayoritas 

warganya berpenghasilan dari berladang, akses jalan disana masih susah 

berbatu dan sisa-sisa aspal yang sudah rusak, pemukiman disana juga masih 

jarang penduduk, dikarenakan hal tersebut akses/jaringan telepon dan internet 

belum bisa sampai di SMA Negeri 1 Wonosegoro, selain beberapa faktor 

tersebut  pemanfaatan internet juga memerlukan biaya yang cukup mahal, 

sehingga belum dapat di terapkan.  

Selain pada internet pemanfaatan VCD pembelajaran juga mengalami 

kendala kurangnya kepingan CD yang berisi materi-materi pelajaran geografi. 

Menurut beberapa guru geografi materi-materi yang terdapat pada CD sudah 

tidak Up To Date atau kurang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan.  

Dalam pemanfaatan televisi sebagai media pembelajaran, masing-

masing sekolah telah memiliki pesawat televisi meski jumlahnya masih 

terbatas, namun untuk menangkap siaran televisi yang berbasis pendidikan 

banyak sekolah yang tidak dapat menerima dengan baik, hal ini dikarenakan 
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letak yang jauh dan kondisi alam Boyolali yang berupa perbukitan dan lereng-

lereng.  

 

Berdasarkan hasil penelitian setiap sekolah memiliki radio sebagai 

media pembelajaran, namun di Kabupaten Boyolali tidak ada radio yang 

menyiarkan siaran pendidikan. Stasion radio yang menyiarkan siaran radio 

adalah RRI, tetapi untuk di Kabupaten Boyolali tidak dapat menerima siaran 

tersebut.  

Demi keamanan media pembelajaran geografi dibutuhkan adanya 

ruangan khusus untuk menyimpan media-media tersebut. Dari 8 SMA Negeri 

di Kabupaten Boyolali hanya satu sekolah yang tidak memiliki ruang 

laboratorium multimedia yaitu SMA Negeri 1 Wonosegoro, selain ruangan 

khusus media pembelajaran berbasis TI juga membutuhkan fasilitas lain 

seperti jaringan listrik, semakin besar voltase listrik yang dimiliki sekolah 

maka semakin mudah sekolah tersebut memanfaatkan TI, sebab semua 

perangkat TI dalam pengoperasionalannya membutuhkan tenaga listrik. Rata-

rata voltase listrik yang dimiliki SMA Negeri di Kabupaten Boyolali antara 

900 sampai 2500 VA, bahkan ada beberapa sekolah yang telah memiliki 

voltase lebih dari 2500 VA yaitu SMA N 1 Boyolali, SMA N 2 Boyolali dan 

SMA 3 Boyolali.  

Media seperti atlas, globe dan planetarium disimpan di perpustakaan 

khusus untuk kit batuan disimpan di lemari kaca dengan maksud agar siswa 

dapat melihatnya sekaligus membaca buku, sedangkan media lain seperti 
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termometer, anemometer, pantograph, altimeter, barometer disimpan di 

tempat tersendiri dan menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran. Kondisi 

keamanan SMA Negeri di Kabupaten Boyolali cukup baik. Jadi tidak ada 

kendala dalam hal keamanan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 

persebaran ketersediaan sarana dan prasarana pendukung media pembelajaran 

pada SMA Negeri di Kabupaten Boyolali : 
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4. Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TI Pada Pengajaran 
Geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali  

Media pembelajaran berbasis teknologi informasi merupakan teknologi 

yang menggabungkan antara komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan 

tinggi yang membawa data, suara dan video atau seperangkat peralatan 

modern yang dapat menyajikan informasi atau pesan (yang berkaitan dengan 

materi pelajaran), merangsang pikiran, perasaan dan keinginan siswa sehingga 

dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa.  

Sebagian guru telah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang media 

pembelajaran berbasis TI, dari pengertian, manfaat hingga cara 

pemanfaatannya, namun itu semua  masih sebatas teori saja. Disamping 

rendahnya pemanfaatan berbagai teknologi informasi sebagai media 

pembelajaran geografi, bagi guru yang pernah memanfaatkannyapun kurang 

bisa memvariasikan berbagai macam jenis media yang ada.  

Hanya beberapa guru SMA Negeri di Kabupaten Boyolali yang 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI seperti komputer dan VCD 

pembelajaran geografi, SMA yang telah memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai media pembelajaran geografi secara maksimal sebagian besar terdapat 

di daerah pusat kota/kabupaten misalnya SMA N 1 Boyolali, SMA N 2 

Boyolali, SMA N 3 Boyolali dan SMA yang berada di daerah peralihan 

misalnya  SMA N 1 Simo, sebagian besar SMA yang berada di daerah 

pinggiran seperti  SMA N 1 Wonosegoro sama sekali belum memanfaatkan 

media pembelajaran berbasis TI, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
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pemanfaatan pembelajaran berbasis TI oleh guru geografi SMA N di 

Kabupaten Boyolali : 

 

 

Tabel.30 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TI Sebagai Media 

Pembelajaran Geografi Oleh Guru SMA N di Kabupaten 

Boyolali  

Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TI 
No Nama Sekolah Mean Persentase Kriteria 

1 SMA N 1 Boyolali 

1,7 42,5% SR 
2,6 65,0% T 
1,8 54,0% R 

2
 
SMA N 2 Boyolali 

2,8 70,0% T 

2,3 57,5% R 

3 SMA N 3 Boyolali  
2,3 57,5% R 
2,0 50,0% R 

4 SMA N 1 Ampel 
2,0 50,0% R 
1,0 25,0% SR 

5 SMA N 1Simo 
2,6 65,0% T 
1,8 54,0% R 

6 SMA N 1Klego 1,8 54,0% R 

7 SMA N 1 Karanggede 
1,8 54,0% R 
2,3 57,5% R 

8 SMA N 1 Wonosegoro 1,8 54,0% R 
 Sumber : Hasil Penelitian,2009 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI sebagai media pembelajaran geografi pada setiap 

guru berbeda-beda, meski dalam satu sekolahan tetapi pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI sebagai media pembelajaran geografi tidak sama, 

pada SMA N 1 Boyolali yang terdiri dari 3 orang guru geografi memiliki 
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kriteria yang berbeda dalam pemanfaatan media pembelajaran, dari yang 

sangat rendah, rendah dan tinggi. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TI pada pengajaran geografi dalam kategori tinggi dilakukan guru di SMA N 

1 Boyolali, SMA N 2 Boyolali dan SMA N 1 Simo, SMA N 1 Boyolali 

terletak di pusat kota Boyolali sehingga ketersediaan sarana dan prasarananya 

cukup lengkap dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah kota, sedangkan 

untuk guru geografi SMA N 1 Simo meski berada di daerah peralihan namun 

sudah memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI sebagai media 

pembelajaran geografi, karena guru geografi tersebut memiliki pengalaman 

mengajar 15 tahun dan 13 tahun dimana beliau aktif dalam mengikuti 

pelatihan dan seminar tentang pelatihan dan seminar tentang peningkatan 

pembelajaran geografi dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI. 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui juga bahwa masih banyak 

bapak/Ibu guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI 

sebagai media pembelajaran geografi baik itu di daerah perkotaan, 

sedang/peralihan dan daerah pedesaan. Khusus untuk SMA Negeri 1 

Karanggede meski terdapat di daerah pinggiran, tetapi sudah mulai 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI sebagai media pembelajaran 

geografi misalnya pemanfaatan VCD pembelajaran dan power point dengan 

memanfaatkan Laptop dan LCD. Meski SMA N 1 Ampel berada pada daerah 

peralihan, namun untuk pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI pada 

pengajaran geografi belum terealisasi, sarana dan prasarana di sekolah 

tersebut sudah cukup lengkap, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, 
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untuk mengetahui lebih jelas tentang persebaran tingkat pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI pada tiap-tiap guru geografi pada masing-masing 

SMA Negeri di Kabupaten Boyolali dapat di lihat pada peta pada halaman 

berikutnya :  

 

 

 

 

.  
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5. Hambatan Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TI  

Dalam mengetahui pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi hanya guru yang diberi pertanyaan. Dalam pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI guru mengalami banyak hambatan, hal ini 

cenderung bersifat intern di lingkungan sekolah dan guru itu sendiri, namun 

hal ini menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan media pembelajaran 

geografi mengalami banyak hambatan, letak SMA N satu dengan yang 

lainnya yang jaraknya cukup jauh dan letak yang kurang strategis seperti 

SMA N 1 Wonosegoro yang berada di pedesaan terpencil yang jauh dari kota 

sehingga mengalami banyak hambatan seperti tidak adanya akses Internet, 

kesulitan dalam pengadaan kepingan CD tentang materi geografi, terletak 

pada daerah perbukitan membuat sinyal radio atau televisi disana 

terganggung, sehingga siaran dari televisi maupun radio tidak lancar, 

memerlukan antenna yang tinggi untuk dapat menerima siaran televisi dengan 

baik. Berbeda dengan daerah perkotaan dan peralihan, sekolah yang pada 

daerah kota mendapatkan kemudahan dalam jaringan internet maupun televisi 

dan radio, dalam mengcari kepingan CD materi geografi juga mudah di dapat, 

namun masih ada hambatan lain dalam proses pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI dalam pengajaran geografi, hambatan tersebut yaitu 

kurangnya alokasi waktu yang tersedia selama pelajaran sekitar 90 menit, 

waktu yang tersedia kurang mencukupi bila menggunakan media 

pembelajaran berbasis TI.  
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Untuk memanfaatkan media pembelajaran berbasis TI membutuhkan 

waktu khusus, dapat diketahui pula bahwa kondisi ruang kelas pada tiap-tiap 

sekolah masih belum lengkap untuk memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TI mengingat semua media pembelajaran berbasis TI menggunakan 

tenaga listrik.  

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa di dalam ruang tiap-tiap ruang 

kelas pada masing-masing sekolah belum tersedia media pembelajaran 

berbasis TI seperti LCD, Komputer, Televisi, VCD pembelajaran beserta 

kepingan CD materi pelajaran. Ruang kelas hanya menyediakan stop kontak 

saja, tidak ada fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, sehingga siswa 

dialihkan keruangan multimedia terlebih dahulu jika ingin menggunakan 

media pembelajaran berbasis TI.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Secara teori guru geografi SMA Negeri di Kabupaten Boyolali telah 

memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi tentang media 

pembelajaran berbasis TI. 

2. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI dalam  Pengajaran Geografi 

di Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2008-2009 masih rendah, dikarenakan 

media pembelajaran berbasis TI masih baru dalam dunia pendidikan 

khususnya guru selain itu masih kurangnya penyuluhan dan pelatihan 

tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasisi TI. 

3. Dalam pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI 

mengalami banyak hambatan, diantaranya keterbatasan sarana dan 

prasarana penunjang pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu 

media pembelajaran geografi.  

4. Semua guru menyatakan membutuhkan lebih banyak media pembelajaran 

berbasis TI seperti Komputer dengan fasilitas internet, televisi VCD 

pembelajaran beserta kepingan CD yang berisi materi pelajaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut 

:  

1. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI harus lebih ditingkatkan. 

2. Pihak sekolah dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama untuk 

melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis TI. 

3. Guru sebaiknya lebih aktif dan kreatif mencari informasi tentang sumber-

sumber media pembelajaran, khususnya media pembelajaran berbasis TI.  

4. Dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), diharapkan guru untuk lebih 

sering memanfaatkan media pembelajaran khususnya media pembelajaran 

Geografi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta 

 
Danim, Sudarwam. 1995. Media Komunikasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara 
 
Hasan Alwi. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 

 
Isjoni dan Firdaus. 2008. Pembelajaran Terkini. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 
 
Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi 

Informasi. Yogyakarta: Andi 
 
Kartawidjaja, Omi. 1989. Metode Mengajar Geografi. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Miarso, Yusufhadi. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: 

Kencana 
 
Mustofa Bisri dan Sektiyawan Inung. 2007. Kamus Geografi. Jakarta: Balai 

Pustaka 
 
Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indoneisa 
 
Pusat Kurikulum. 2003. Dinas Pendidikan Boyolali 
 
Prawiradilaga, Sd dan Siregar, Eveline. 2004. Mozaik Teknologi Pendidikan. 

Jakarta: Kencana 
 
Rohani, Ahmad. 1997. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta 
 
Rohani, Ahmad dan Ahmadi, Abu. 1995. Penggelolaan Pengajaran. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Rumampuk, Dientje Borman. 1988. Media Intruskional IPS. Jakarta: 

Depdikbud Dirjend Pendidikan Tinggi  
 

Sadiman, Arif S, dkk. 1996. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan 
dan Pemanfaatannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

 
Sugandi, Ahmad, dkk. 2004. Teori Pembelajaran. Semarang: UNNES Press 



84 
 

 

 
Suharyono. 1990. Geografi Dalam Dunia Ilmu dan Pengajaran Sekolah. 

UNNES Press 
 
 
 
 
Sumaatmadja, Nursid.1997. Metodelogi Pengajaran Geografi.  Jakarta: 

Bumi Aksara 
 
Sunaryo. 1989. Strategi Belajar Mengajar Dalam Pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Jakarta: Depdikbud 
 
Supriyanto, Aji. 2005. Pengantar Teknologi Informasi.Jakarta: Salemba 

Infotek  
 

Wijaya. 2007. Media Pembelajaran. http:/www./wijayalabs.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 
 

 

KISI-KISI ANGKET 

STUDI TINGKAT PEMANFAATAN PEMBELAJARAN BERBASIS TI 

DALAM PENGAJARAN GEOGRAFI PADA SMA NEGERI 

DI KABUPATEN BOYOLALI 

 Variabel  
 

Indikator  
 

Sub Indikator 
 

No. 
Soal 

Profil guru 
geografi 

Pendidikan terakhir     1 
Latar belakang bidang studi   2 
Pengalaman pelatihan dan 
seminar 

  3, 4 
 
 

Pengalaman mengajar   5 
 

Tingkat 
pengetahuan 
guru tentang 
media 
pembelajaran 
 

Konsep media pembelajaran 
berbasis TI  

Pengertian 
teknologi  
Informasi 
 

 
6 
 

Pengertian media 
pembelajaran 
berbasis teknologi 
informasi 

7 
 
 
 

Manfaat media pembelajaran 
berbasis TI 
 

Manfaat media 
pembelajaran 
berbasis TI bagi 
guru 

8 
 

Manfaat media 
pembelajaran 
berbasis TI bagi 
siswa 

9 
 

Cara pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis TI 

Cara  pemanfaatan 
komputer (Internet) 
sebagai media 
pembelajaran 

10, 11 
 

Cara pemanfaatan 
VCD sebagai 
media 
pembelajaran 

12 
 

Cara pemanfaatan 
televisi sebagai 
media 
pembelajaran 

13, 14 

Cara pemanfaatan 15 
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radio sebagai 
media 
pembelajaran 

Tanggapan guru tentang 
pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis TI 
 
 
 
 

Tanggapan guru 
terhadap 
pemahaman materi 
oleh siswa  

16 
 

Tanggapan guru 
terhadap 
ketertarikan siswa 
pada media 
pembelajaran 
berbasis TI 
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ANGKET PENELITIAN 

 
I. IDENTITAS GURU 

1.  Nomor responden : 

2.  Sekolah  : 

3.  Nama   : 

4.  Umur   : 

5.  Jenis Kelamin  : 

6.  Status kepegawaian : PNS/ Wiyata Bakti/ ... 

7.  Pengalaman mengajar : ... tahun 

8.  Lama mnegajar binag studi geografi : ... tahun 

 

II. STUDI TENTANG TINGKAT PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 

PENGAJARAN GEOGRAFI 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN ANGKET 

1. Mohon Bapak/ Ibu guru memberi tanda silang (X) pada salah satu 

alternatif jawaban yang Bapak/ Ibu anggap paling sesuai dengan pendapat 

Bapak/ Ibu pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan Bapak/ Ibu guru ingin 

membenarkan, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban yang 

dianggap salah kemudian silanglah jawaban yang semestinya menurut 

Bapak/ Ibu guru. 

Contoh : Pemilihan semula  a b c d 

    Pembetulan   a b c d 

3. Diharapkan Bapak/ Ibu guru dapat memberikan jawaban sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 
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PERTANYAAN 

A. Profil guru geografi 

1. Ijazah terakhir apa yang Bapak/Ibu guru miliki? 

a. S1    c. D2 

b. D3    d. D1 

2. Apakah latar belakang bidang studi atau keahlian Bapak? 

a. Pendidikan Geografi  c. Pendidikan Ekonomi 

b. Pendidikan Sejarah  d. (lainnya sebutkan)......... 

3. Pernahkah Bapak/ Ibu guru mengikuti seminar atau lokakarya tentang 

peningkatan pembelajaran mata pelajaran geografi? 

a. Pernah lebih dari 6 kali  c. Pernah 1-2 kali 

b. Pernah 3-5 kali   d. Tdak pernah 

4.  Pernahkah Bapak/ Ibu guru mengikuti seminar dan lokakarya atau penataran 

pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran? 

a. Pernah lebih dari 5 kali  c. Pernah 1-2 kali 

b. Pernah 3-4 kali   d. Tdak pernah 

5. Mata pelajaran apa selain geografi yang Bapak/ Ibu ajarkan? 

a. Teknologi informasi dan komunikasi  c. IS ekonomi 

b. IS sejarah     d. Hanya geografi 

B. Tingkat pengetahuan guru mengenai media pembelajaran berbasis TI 

6. Apakah yang Bapak/ Ibu guru ketahui mengenai teknologi informasi? 

a. Teknologi infoermasi yaitu teknologi yang menggabungkan komputasi 

(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa 

data, suara dan video. 

b. Teknologi informasi yaitu seperangkat alat guna membantu seseorang 

untuk memperoleh informasi. 

c. Teknologi informasi yaitu seperangkat komputrt yang terhubung dengan 

komputer lain melalui alat telekomuinikasi. 

d. Teknologi informasi yaitu teknologi yang hanya terbatas pada teknologi 

komputer yang dapat digunakan untuk memproses dan menyimpan 

informasi. 
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7. Dalam proses pengajaran, media pembelajaran juga dibutuhkan agar siswa 

lebih memahami tentang materi yang diajarkan, lalu apakah Bapak/ Ibu guru 

ketahui mengenai media pembelajaran berbasis teknologi informasi? 

a. Seperangkat peralatan modern yang dapat menyajikan informasi yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar mengajar. 

b. Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat 

lebih memahami mengenai materi yang diajarkan. 

c. Penggunaan komputer yang dimanfaatkan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

d. Sarana atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran agar siswa 

dapat lebih mengenal teknologi dan informasi. 

8. Apakah manfaat media pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) itu 

sendiri bagi Bapak/ Ibu guru? 

a. Guru dapat memanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah 

penyampaian materi yang diajarkan, dapat mengenalkan teknologi pada 

siswa, serta guru dapat memanfaatkannya untuk memperoleh sumber 

informasi baru dalam dunia pendidikan. 

b. Dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan. 

c. Guru dapat memanfaatkan untuk menyajikan informasi terbaru pada siswa. 

d. Dapat dimanfaatkan sebagai sarana guru untuk lebih memahami teknologi. 

9. Selain bagi guru, apakah manfaat media pembelajaran berbasis TI bagi siswa? 

a. Siswa lebih memahami materi yang diajarkan, tidak jenuh dan mengenal 

teknologi yang semakin berkembang serta memperoleh informasi terbaru 

lebih banyak. 

b. Siswa dapat mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan baik 

mengenai materi yang diajarkan maupun pengetahuan diluar itu. 

c. Siswa memperoleh berbagai referensi dan sumber belajar yang diperlukan 

kapan saja. 

d. Siswa mengenal teknologi dan informasi yang makin berkembang.  
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10. Salah satu fasilitas atau jaringan komputer yang sangat berguna sebagai media 

pembelajaran yaitu internet, fasilitas apa saja yang terdapat didalamnya? 

a. Browsing, e-mail, Mailing List, Search Engine, Free SMS, dan Chatting 

dengan mIRC. 

b. Browsing, e-mail, Mailing List, Search Engine dan Chatting dengan 

mIRC. 

c. Browsing, e-mail dan Mailing List. 

d. Chatting dengan mIRC, Search Engine dan Free SMS. 

11. Bagaimanakah cara pengoperasionalan internet itu sendiri?  

a. Masing-masing dari fasilitas internet telah tersebut diatas memiliki fungsi 

dan cara pengoperasionalan yang berbeda-beda dalam mendapatkan 

informasi atau sebagai media komunikasi 

b. Masing-masing dari fasilitas internet yang telah disebutkan diatas 

memiliki cara pengoperasionalan yang berbeda 

c. Masing-masing dari fasilitas internet yang telah tersebut diatas memiliki 

fungi yang berbeda. 

d. Masing-masing dari fasilitas internet yang telah tersebut diatas bukan 

merupakan satu kesatuan langkah pengaktifan internet yang tidak dapat 

dipisahkan atau merupakan suatu urutan 

12. Selain internet, Video Compact Disk (VCD) dapat juga digunakan sebagai 

media pembelajaran. Bagaimanakah langkah-langkah agar guru dapat 

memanfaatkan media tersebut?  

a. Siswa diarahkan ke ruang multimedia atau cukup di kelas jika telah 

memiliki fasilitas penunjang seperti televisi dan VCD player atau 

komputer denan CD Room, guru menampilkan tayangan dari VCD yang 

sesuai denganmateri seteleh sebelumnya siswa diberi arahan dan beberapa 

tugas 

b. Guru memberikan tugas kepada siswa mengenai materi yang diajarkan dan 

siswa diberi arahan untuk mencari solusi pada tayangan VCD 

pembelajaran diluar jam pelajaran 
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c. Guru mempersilahkan siswa untuk menonton tayangan dari VCD 

pembelajaran sesuai materi yang diinginkan siswa itu sendiri agar tidak 

merasa jenuh 

d. Siswa diarahkan untuk menontn tayangan dari VCD pembelajaran dengan 

materi yang sesuai tanpa didampingi tugas dan guru 

13. Selain sebagai sarana hiburan, televisi juga berperan dalam penyampaian 

informasi bahkan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Siaran 

televisi apakah yang sekarang ini telah berbasis pada pendidikan?  

a. Tele Edukasi (TVE) 

b. Televisi Republik Indonesia (TVRI) 

c. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 

d. Televisi Global (TVG) 

14. Selain siaran televisi yang telah berbasis pada pendidikan, televisi biasanya 

memiliki siaran yang dapat dijadikan media pembelajaran asal sesuai dengan 

materi yang diajarkan, bagaimanakah pemilahan siaran televisi biasa yang 

berkaitan dengan materi geografi?  

a. - Siaran berita dapat dikaitkan sebagai bentuk nyata dari contoh materi 

fisik maupun sosial; misalnya peristiwa gempa bumi, gunung meletus, 

serta berbagai peristiwa dokumentasi yang terjadi belakangan ini.  

- Siaran-siaran lainnya berkaitan dengan pendidikan; misalnya acara 

national geographic channel 

b. Siswa diharuskan untuk selalu menyaksikan acara national geographic 

channeldisalah satu stasiun televisi swasta, karena program tersebut sangat 

erat kaitannya dengan mata pelajaran geografi 

c. Guru dapat menyuruh siswa untuk menonton siaran berita, dimana dari 

sana bisa didapatkan berbagai informasi 

d. Siswa dapat memilih  sendiri materi yang disukainya untuk kemudian 

didiskusikan pada pertemuan berikutnya 

15. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan radio sebagai media 

pembelajaran :  

1) Terdapat pemancar stasiun radio yang menyiarkan acara pendidikan (RRI)  
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2) Guru mengikuti siaran radio pendidikan tersebut untuk dapat memilih 

materi sesuai dengan yang diajarkan 

3) Siswa diwajibkan mengikuti semua acara yang disiarkan  

4) Guru menyesuaikan jadwal siaran dengan jadwal pelajaran untuk dapat 

mengikuti bersama dengan siswa di kelas 

5) Jika jadwal tidak dapat sesuai, maka guru hanya memberi tugas pada siswa  

6) Penilaian dilakukan dipertemuaan berikutnya 

Urutan langkah yang paling tepat ditunjukkan dengan nomor :  

a. (1), (2), (4), (5), (6)  

b. (1), (2), (3), (5) 

c. (1), (4), (5), (6) 

d. (1), (2), (3), (4), (5) 

16. Apakah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media 

pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan 

a. Sangat membantu 

b. Cukup membantu 

c. Kurang membantu 

d. Tidak membantu  

17. Dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran yang lain, 

bagaimanakan tanggapan siswa jika Bapak/Ibu guru memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi?  

a. Sangat senang dan tertarik 

b. Cukup senang dan tertarik  

c. Kurang senang dan tertarik  

d. Tidak senang dan tertarik 

18. Apakah menurut Bapak/Ibu guru memanfaatkan teknologi informasi sebagai 

media pembelajaran akan dapat sesuai dengan materi yang diajarkan? 

a. Sangat sesuai  

b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai  

d. Tidak sesuai 
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C. Ketersediaan sarana dan prasarana media pembelajaran geografi 

19. Berikut ini adalah beberapa media pembelajaran geografi:  

(1)  Peta  

(2) Globe  

(3) Atlas 

(4) Blok diagram  

(5) Planetarium  

 Media apa saja yang tersedia di sekolahan saat ini?  

a.  (1), (2), (3), (4), (5) 

b. (1), (2), (3), (4) 

c. (1), (2), (3), (5) 

d. (1), (2), (3) 

  

20. Berikut iniadalah beberapa jenis media pembelajaranberbasis teknologi 

informasi:  

(1)  Radio 

(2) Televisi  

(3) VCD Pembelajaran  

(4) Komputer  

(5) Internet  

 Media apa saja yang tersedia di sekolahan saat ini?  

a.  (1), (2), (3), (4), (5) 

b. (1), (2), (3), (4) 

c. (1), (2), (3), (5) 

d. (1), (2), (...) 

21.  Berapa jumlah keseluruhan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi yang tersedia di sekolah saat ini?  

a. Lebih dari 20 buah  

b. 16 - 20 buah  

c. 11 – 15 buah  

d. 5 – 10 buah  
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22. Bagaimana keadaan rata-rata media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

yang tersedia tersebut?  

a. Sangat baik  

b. Cukup baik  

c. Kurang baik  

d. Tidak baik  

23. Berapa jumlah keseluruhan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

yang tersedia disekolah saat ini?  

a. Lebih dari 15 buah  

b. 11 – 15 buah 

c. 6 – 10 buah 

d. 1 – 5 buah 

24. Bagaimana keadaan rata-rata media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

yang tersedia tersebut?  

a. Sangat baik  

b. Cukup baik  

c. Kurang baik 

d. Tidak baik  

25. Bagaimana penempatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi di 

sekolah ini?  

a. Setiap kelas telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti telah 

disediakan televisi pada masing-masing kelas 

b. Adanya laboratorium atau ruangan multimedia 

c. Tidak ada ruangan khusus bagi media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi, tetapi media bisa dipindahkan dan digunakan kapan saja sesuai 

dengan waktu dan tempat penggunaanya 

d. Tidak terdapat ruangan multimedia maupun kelas yang dilengkapi fasilitas 

penunjang, sehingga media tidak dapat digunakan 

26. Salah satu fasilitas penunjang media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi yaitu adanya jaringan listrik, berapakah besar coltase listrik di 

sekolah ini?  
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a. Labih dari 2500 VA 

b. 1300 – 2500 VA 

c. 900 – 1300 VA 

d. Kurang dari 900 VA 

27. Adanya jaringan telephone juga sangat mendukung mudahnya akses bagi 

media pembelajaran berbasis TI terutama dalam hal ini internet, bagaimana 

dengan pemanfaatan jaringan telephone tersebut?  

a. Sekolah telah memliki koleksi internet sendiri melalui antena yang 

terhubung langsung dengan satelit dengan tingkat koneksi lebih cepat.  

b. Sekolah memanfaatkan jaringan telephone untuk mengadakan koneksi 

internet melalui Internet Service Provider (ISP).  

c. Sekolah telah memiliki jaringan telephone tapi tidak dimanfaatkan untuk 

mengadakan koneksi internet.  

d. Sekolah belum memiliki jaringan telephone. 

28. Bagaimana kondisi keamanan di lingkungan sekolah ini?  

a. Sangat baik  

b. Cukup baik  

c. Kurang baik  

d. Tidak baik 

D. Tingkat pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI 

29. Apakah dalam pengajaran geografi Bapak/Ibu guru pernah memanfaatkan 

Komputer (Internet) sebagai media pembelajaran?  

a. Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

30. Apakah dalam pengajaran geografi Bapak/Ibu guru pernah memanfaatkan 

komputer (Internet) sebagai media pembelajaran? 

a. Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  
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d. Tidak pernah menggunakan 

31. Apakah dalam pengajaran geografi Bapak/Ibu guru pernah memanfaatkan 

VCD Pembelajaran sebagai media pembelajaran? 

a. Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

32. Apakah dalam pengajaran geografi Bapak/Ibu guru pernah memanfaatkan 

Televisi  sebagai media pembelajaran? 

a. Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

33. Apakah dalam pengajaran geografi Bapak/Ibu guru pernah memanfaatkan 

Radio sebagai media pembelajaran? 

a. Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

34. pernahkan dalam satu materi palajaran Bapak/Ibu guru memanfaatkan lebih 

dari satu jenis media pembelajaran berbasis TI?  

a. Ya pernah, satu materi dengan lebih dari 2 jenis media pembelajaran 

berbasis TI. 

b. Ya pernah, satu materi dengan 2 jenis media pembelajaran berbasis TI. 

c. Ya pernah, satu materi dengan lebih dari 1 jenis media pembelajaran 

berbasis TI. 

d. Belum pernahmemanfaatkan media pembelajaran berbasis TI. 

35. Disamping teknologi informasi yang telah tersedia di sekolah, pernahkah 

Bapak/Ibu guru memanfaatkan teknologi informasi yang ada di luar sekolah 

sebagai media pembelajaran? 

a Sering memanfaatkan 
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b Kadang-kadang memanfaatkan  

c Belum pernah memanfaatkan 

d Sama sekali belum petnah memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi. 
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ANGKET PENELITIAN 
(Bagi siswa sebagai responden silang) 

 

 

I. IDENTITAS SISWA  

1. Nomor responden  :  

2. Sekolah    :  

3. Nama    :  

4. Kelas    :  

 

II. STUDI TENTANG TINGKAT PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 

PENGAJARAN GEOGRAFI 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN ANGKET  

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 

memberi tanda silang (X) pada jawaban yang telah ada (a, b, c, atau 

d) pada lembar jawaban tersendiri yang telah disediakan.  

2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan Bapak/ Ibu guru 

ingin membenarkan, maka berilah tanda dua garis bawah pada 

jawaban yang dianggap salah kemudian silanglah jawaban yang 

semestinya menurut anda. 

Contoh :  Pemilihan semula a b c d 

      Pembetulan  a b c d 

3. Diharapkan siswa guru dapat memberikan jawaban sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 
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Pertanyaan  

1. Apakah dalam mengajar geografi Bapak/Ibu guru Anda menggunakan media 

pembelajaran?  

a.  Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

2.  Menurut anda, apakah Bapak/Ibu guru sudah menguasai media 

pembelajaran berbasis TI dengan baik pada saat proses belajar mengajar? 

a.  Sangat baik  

b. Cukup baik  

c. Kurang baik  

d. Tidak baik 

3.  Apakah dalam mengajar geografi Bapak/Ibu guru Anda pernah 

memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran?  

a.  Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

4.  Apakah dalam mengajar geografi Bapak/Ibu guru Anda pernah 

memanfaatkan VCD Pembelajaran sebagai media pembelajaran?  

a.  Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

5.  Apakah dalam mengajar geografi Bapak/Ibu guru Anda pernah 

memanfaatkan Televisi sebagai media pembelajaran?  

a.  Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 
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6.  Apakah dalam mengajar geografi Bapak/Ibu guru Anda pernah 

memanfaatkan Radio sebagai media pembelajaran?  

a.  Selalu menggunakan  

b. Sering menggunakan  

c. Kadang-kadang menggunakan  

d. Tidak pernah menggunakan 

7.  Jika Bapak/ibu guru anda memanfaatkan media-media yang telah 

disebutkan diatas (media pembelajaran berbasis teknologi informasi), apakah 

akan dapat membantu anda dalam memahami materi yang diajarkan? 

a.  Sangat membantu  

b. Cukup membantu 

c. Kurang membantu 

d. Tidak membantu 

8. Dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran yang lain, 

bagaimanakah tanggapan Anda jika Bapak/Ibu guru menggunakan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi?  

a.  Sangat senang dan tertarik 

b. Cukup senang dan tertarik  

c. Kurang senang dan tertarik  

d. Tidak senang dan tertarik 

9.  Apakah menurut anda jika Bapak/Ibu guru memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi akan dapat sesuai dengan materi 

yang diajarkan?  

a.  Sangat sesuai  

b. Cukup sesuai  

c. Kurang sesuai  

d. Tidak sesuai 

10.  Menurut Anda bagaimanakah kondisi media pembelajaran yang ada di 

sekolah ini? 

a.  Sangat baik  

b. Cukup baik  
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c. Kurang baik  

d. Tidak baik 

11.  Dalam proses pembelajaran, jika Bapak/Ibu guru Anda memanfaatkan 

media pembelajaran adakah tempat khusus untuk itu?  

a. Tidak, sebab di sekolah ini pada masing-masing kelas telah dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas penunjang media pembelajaran termasuk televisi.  

b. Ya, sekolah ini telah memiliki ruang multi media atau laboratorium 

pembelajaran 

c. Tidak, tetapi media-media tersebut yang tersimpan di tempat tersediri 

dapat sewaktu-waktu dipindahkan dan digunakan di kelas 

d. Tidak, sebab di sekolah ini penggunaan media belum efektif bahkan 

Bapak/Ibu guru belum pernah memanfaatkan media pembelajarn 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAJARAN 

GEOGRAFI PADA SMA NEGERI DI KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

(Dengan Pihak Sekolah) 
 

A. Tingkat keterampilan guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TI 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Sekolah  :  

Nama  :  

Jabatan  :  

 

Pokok-pokok pertanyaan  

1. Apakah dalam proses belajar mengajar, Bapak/Ibu guru di sekolah ini 

telah memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai media pembelajaran? 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu guru penggunaan media pembelajaran 

berbasis TI akan relevan dengan mata pelajaran geografi? 

3. bagaimana dengan intensitas penggunaan media pembelajaran berbasis TI 

di sekolah ini, terutama pada mata pelajaran geografi? 

4. Dalam pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TI kendala 

apa saja yang akan/telah ditemukan?  

- Kendala secara teknis 

- Kendala biaya 

- Kendala SDM 

5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap prospek pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TI ke depannya?  

(Jika bagus, bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil agar media 

pembelajaran berbasis TI dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran?) 
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B. Ketersediaan sarana dan prasarana media pembelajaran berbasis TI 

IDENTITAS RESPONDEN 

Sekolah  :  

Nama  :  

Jabatan  :  

Pokok-pokok pertanyaan 

Tabel media belajar geografi 

No Jenis media Ada  Tidak Jumlah Keterangan 

      

 

1. Apakah media tersebut sudah mencukupi dan masihkah relevan untuk 

digunakan sebagai sumber belajar?  

2. Apakah di sekolah ini terdapat ruangan tersendiri sebagai tempat media 

pembelajaran? (misal ruang multimedia/laboratorium pembelajaran)  

Jika ya, apakah ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengajaran geografi? 

3. Salah satu fasilitas penunjang media pembelajaran berbasis TI yaitu 

besarnya voltase listrik, berapakah voltase listrik yang dimiliki sekolah 

ini?  

4. Apakah sekolah ini juga telah memiliki jaringan telepon dan apakah 

dimanfaatkan untuk koneksi internet apa/tidak?  

5. Bagaimana pula dengan kondisi keamanan di lingkungan sekolah ini?  

6. Bagaimana dengan perawatan terhadap media-media yang telah tersebut 

diatas? Terlebih pada media yang telah berbasis pada teknologi informasi? 

 

No Nama Sekolah Media Pembelajaran Jumlah Kondisi 
Media Pembelajaran Geografi di SMA Negeri Kabupaten Boyolali 
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1. SMA N 1 Boyolali  Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 

40 buah 
  3 buah 
  5 buah 
  2 buah  
  2 buah 
  5 buah 
  1 buah  
10 lembar  
  4 buah 
10 buah 
  8 buah 
  1 buah 
  3 set 
  1 set 
  1 set 
15 keping 
25 unit 
  1  
  6 unit 
  2 unit  

Baik 
Baik 
Baik  
Baik  
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Sebagian rusak 
Baik 
Baik 
Baik  
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Lancar 
Baik 
Baik   

2. SMA N 2 Boyolali  Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 

30 buah 
  2 buah 
  4 buah 
  2 buah 
  1 buah 
  6 buah 
- 
10 lembar 
  2 buah 
15 buah 
  5 buah 
  1 buah 
  2 set 
  2 set 
  1 set 
  8 keping 
20 unit 
  1 
  5 unit 
  1 unit 

Baik 
Baik 
baik 
Baik  
Baik 
Baik 
 
Baik 
Baik 
Baik  
Baik 
Baik 
Baik  
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Lancar 
Baik 
Baik   
 
 

3. SMA N 3 Boyolali Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 

40 buah 
  5 buah 
  4 buah 
  2 buah 

Baik 
Baik 
Baik  
Baik  
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Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 

  2 buah 
  4 buah 
  1 buah 
10 lembar 
  6 buah 
20 buah 
  5 buah 
  2 buah 
  3 set 
  2 set 
  2 set  
10 keping  
25 unit 
  1 
  6 unit 
  1 unit 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Sebagian rusak 
Sebagian rusak 
Baik 
Baik 
Baik  
Baik 
Baik 
Sebagian rusak 
Baik 
Lancar 
Baik 
Baik   

4. SMA N Ampel Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 
 
 
 

  2 buah 
  2 buah 
  2 buah 
  1 buah 
  1 buah 
  2 buah 

- 
- 

  4 buah 
10 buah 
  2 buah 
  1 buah 

- 
- 
- 

  6 keping 
20 unit 
  1 
  2 unit 
  4 unit 

Baik 
Baik 
baik 
Baik  
Baik 
Baik 
 
 
Baik 
baik 
Baik 
Baik 
 
 
 
Baik 
Baik 
Lancar 
Baik 
Baik   

5. SMA N Simo Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 

35 buah 
  5 buah 
  2 buah 
  2 buah 
  3 buah 
  2 buah 

- 

Baik 
Baik 
Baik  
Baik  
Baik 
Baik 
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Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 

15 lembar 
  2 buah 
12 buah 

- 
- 

  3 set 
  3 set 
  3 set 
15 keping 
25 unit 
  1   
  5 unit 

- 

Baik 
Baik 
Baik  
 
 
Baik  
Baik 
Baik 
Sebagian rusak 
Baik 
Lancar 
Baik 
 

6. SMA N Klego Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 
 
 
 

  2 buah 
  1 buah 
 1 buah 
 1 buah 
 1 buah 
 1 buah 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

  1 set 
- 
- 

  8 keping  
15 unit 
  1 
  2 unit 
  1 unit 

Baik 
Baik 
Baik  
Baik  
Baik 
Baik 
 
 
 
 
 
 
Baik  
 
 
Baik 
Baik 
Lancar 
Baik 
Rusak  

7. SMA N Karanggede Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 

10 buah 
  3 buah 
 4 buah 
 2 buah 
 2 buah 
 1 buah 
 1 buah 

- 
 1 buah 
 5 buah 

Baik 
Baik 
Baik  
Baik  
Baik 
Baik 
Baik 
 
Baik 
Baik  
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Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 

 1 buah  
- 

  1 set  
  1 set 

- 
10 keping 
20 unit 
  1 
  4 unit 
  1 unit 

Baik 
 
Baik  
Baik 
 
Baik 
Baik 
Lancar 
Baik 
Baik   

8. SMA N Wonosegoro Atlas Indonesia dan Dunia.  
Globe 
Peta Indonesia  
Peta Topografi Indonesia 
Peta SDA di Indonesia 
Peta Benua di Dunia  
Pantograf 
Foto Udara  
Barometer 
Termometer 
Anemometer 
Planetarium 
Model relief muka bumi  
Kit Batuan 
Kit Tanah 
VCD Pembelajaran 
Komputer  
Akses Internet 
Televisi 
Radio 

40 buah 
  2 buah 
  4 buah 

- 
- 

  2 buah 
- 

  4 lembar 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  5 keping 
20 unit 

- 
  2 unit 
  2 unit 

Baik 
Baik 
Sebagian rusak 
 
 
Baik 
 
Baik 
 
 
 
 
 
 
 
Baik 
Baik 
 
Baik 
Baik   
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