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SARI 
 

Agustian, Sari, 2009. Studi Komparasi Prestasi Belajar Geografi Antara 
Peserta Didik Yang Diberi Kuis “Waletan” Dan Peserta Didik Yang Tidak Diberi 
Kuis “Waletan” Pada Kompetensi Dasar Hidrosfer Di Mts Negeri Karangtengah 
Demak Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi, Jurusan Geografi, FIS UNNES. 
Fahultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang:138 halaman. 

 
Kata Kunci: Kuis “Waletan”, Prestasi Belajar 

Kuis “Waletan” merupakan sebuah akronim dari pertanyaan wajib, 
lemparan dan rebutan. Model pembelajaran kuis “Waletan” mempunyai 
karakteristik adu cepat, menarik minat, membangkitkan motivasi dan 
menyenangkan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Adakah 
perbedaan yang signifikan tentang prestasi belajar geografi antara peserta didik 
yang diberi kuis “Waletan” dengan yang tidak diberi kuis “Waletan” pada pokok 
bahasan hidrosfer. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendapatkan gambaran 
faktual tentang adanya perbedaan prestasi belajar geografi antara peserta didik 
yang diberi kuis “Waletan” dan yang tidak diberi kuis “Waletan” pada pokok 
bahasan hidrosfer. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan peserta didik kelas VII 
semester II MTs Negeri Karangtengah Demak tahun ajaran 2008/2009. 
Sedangkan untuk menentukan sampel digunakan teknik cluster random sampling 
atau sampel kelompok yaitu cara pengambilan sampel secara acak berdasarkan 
pada kelompok kelas. Dari 7 kelas diambil secara acak 2 kelas sebagai sampel 
dari hasil undian. Yaitu diperoleh kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas 
VII D sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah 
metode dokumentasi, tes, dan observasi. Analisis yang digunakan adalah uji-t, uji 
pendahuluan yang digunakan untuk mengetahui kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol berada dalam keadaan seimbang adalah uji-t. Dan uji prasyarat 
yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. 

Dari analisis penelitian diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa hasil uji 
statistic t-tes diperoleh t =hitung  4, 776, t =tabel 1,67dan taraf signifikan =α 5 %. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan prestasi belajar 
geografi antara peserta didik yang diberi Kuis “Waletan” dan yang tidak diberi 
Kuis “Waletan” pada kompetensi dasar hidrosfer. Secara kecenderungan nilai 
afektif dan psikomotorik peserta didik pada kelompok eksperimen yang 
menggunakan metode kuis “Waletan” cenderung lebih baik daripada kelompok 
kontrol yang menggunakan metode konvensional. 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini hádala seorang guru harus 
pandai-pandai mempersiapkan dan menggunakan metode dalam pembelajaran. 
Hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa prestasi relajar kelompok yang 
menggunakan metode kuis “Waletan” lebih baik daripada kelompok yang 
menggunakan metode konvensional dapat menjadi masukan untuk menggunakan 
metode pembelajaran ini. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Misi pendidikan tidaklah hanya menyajikan pengetahuan untuk 

keperluan hidup sehari-hari, melainkan mengembangkan intelektual dan 

emosional secara optimal, memberikan kepada peserta didik kemampuan 

untuk menyesuaikan dengan situasi mendatang yang belum diketahui. Bidang 

studi yang mampu mengembangkan intelektual tersebut salah satunya adalah 

Geografi. Berdasarkan struktur keilmuannya, geografi adalah disiplin ilmu 

yang mengkaji tentang fenomena permukaan bumi atau geosfer. Apabila 

geografi sebagai pohon ilmu, maka sebagai akar-akarnya adalah atmosfer, 

lithosfer, hidrosfer, dan biosfer. Sedangkan cabang-cabangnya adalah 

Geografi fisik dan Geografi manusia. Selain itu ada cabang pendukung, yaitu 

Geografi teknik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan, 

kelingkungan, dan kewilayahan, dengan Teknik Identifikasi, Inventarisasi, 

Analisis, Sintesis, Klasifikasi, dan Evaluasi (Priambudi, 2007: 1).  

Adapun tema-tema esensial dalam geografi dipilih dan bersumber 

serta merupakan perpaduan dari cabang-cabang ilmu alam dan ilmu sosial atau 

humaniora.  Cabang-cabang ilmu alam seperti: Geologi, Geomorfologi, 

Hidrologi, Pedologi, Oceanografi, Meterologi, Klimatologi, dan Astronomi. 

Cabang-cabang ilmu sosial seperti: Antropologi, Sosiologi, Demografi, 

maupun ekonomi. Dan pada kesempatan ini peneliti akan membahas tentang 

cabang ilmu alam yaitu Hidrologi, meliputi bagaimana proses penyebaran air 
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di muka bumi. Nilai praktis Geografi banyak dirasakan orang walaupun istilah 

Geografi tidak terdapat dalam kegiatannya. Di dalam dunia pendidikan, 

geografi merupakan salah satu bidang pendidikan yang menduduki peran 

penting. Hal ini ditunjukan dengan masuknya geografi dalam ujian nasional. 

Berdasarkan pengalaman di lapangan diperoleh bahwa prestasi 

belajar peserta didik pada pelajaran geografi masih rendah. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu guru yang berkaitan dengan 

metode mengajar yang diterapkan, peserta didik, dan faktor keluarga meliputi 

faktor sosial ekonomi keluarga, pendapatan keluarga, fasilitas belajar yang 

menunjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki 

pengajaran geografi di sekolah guna meningkatkan kemampuan dan prestasi 

belajar peserta didik. Salah satu usaha tersebut adalah pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar 

yang menitik beratkan pada keaktifan peserta didik, sehingga peserta didik 

merasa benar-benar ikut ambil bagian dan berperan secara aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran aktif tersebut dapat berjalan dengan 

efektif, apabila guru melaksanakan peran dan fungsinya secara aktif dan 

kreatif serta mampu menggunakan metode, ketrampilan, serta strategi 

pengajaran yang tepat dan sesuai dengan topik yang diajarkan, agar peserta 

didik dengan mudah memperoleh pemahaman, pendalaman, dan pengendapan 

materi pengajaran. Dengan demikian, bisa tercapai tujuan pengajaran dan 

belajar yang telah ditentukan. 
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Melihat kondisi seperti tersebut di atas, guru harus mencari jalan 

keluar agar proses pembelajaran geografi di kelas berlangsung dengan 

menyenangkan dan menantang, sehingga dapat membangkitkan minat, 

motivasi, dan keterlibatan aspek emosional seluruh peserta didik. Dalam 

kaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti mencoba melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode kuis “Waletan” yang berbasis 

pada pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan yang peneliti singkat menjadi 

“Waletan”. Dengan kuis “Waletan”, diharapkan proses pembelajaran 

berlangsung dengan meriah dan menyenangkan, sekaligus memainkan 

perasaan peserta didik dan merangsang keterlibatan mereka dalam menjawab 

pertanyaan kuis. Melalui kuis “Waletan”, peserta didik akan terpacu untuk 

memahami atau menguasai kompetensi berkaitan dengan materi tertentu 

karena kemampuan penguasaan kompetensi akan terlihat secara langsung saat 

guru memberikan pertanyaan kuis, yang harus dijawab peserta didik secara 

spontan. Peserta didik akan merasa senang dan bangga bila dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar. Sebaliknya, akan merasa malu jika tidak dapat 

menjawab dengan benar. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi 

hidup dan semangat untuk bersaing dalam pembelajaran akan semakin 

terpacu. 

Guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(1999: 4) peran guru dalam pembelajaran, yaitu memberi desain instruksional, 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau 

membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. 

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa 

konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peran dan kompetensinya 
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karena proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar 

ditentukan oleh peranan guru. 

Berkenaan peran guru di atas dituntut untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Salah satu 

cara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan pemberian 

kuis “Waletan” 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu “Adakah perbedaan yang signifikan tentang prestasi belajar 

geografi antara peserta didik yang diberi kuis “Waletan” dengan yang tidak 

diberi kuis “Waletan” pada kompetensi dasar hidrosfer” 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari uraian rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan 

prestasi belajar geografi antara peserta didik yang diberi kuis “Waletan” dan 

yang tidak diberi kuis “Waletan” pada kompetensi dasar hidrosfer.  

D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Bagi peserta didik 

a. Memberikan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat 

menumbuhkan kemandirian peserta didik. 

b. Memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan peserta 

didik. 

2. Bagi guru 

Sebagai pertimbangan dan informasi bagi guru dalam memilih metode 

yang tepat dan evaluasi yang sesuai dengan kondisi peserta didik. 
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3. Bagi Sekolah 

Sebagai khasanah metode dan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

E. Batasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka perlu 

adanya pembatasan dan penjelasan pengertian beberapa istilah sebagai 

berikut: 

1. Studi Komparasi 

 Studi berasal dari bahasa Inggris yaitu Study, yang artinya belajar, 

mempelajari meneliti dan memeriksa (Harun Asnawi dalam Kristiyani, 

2005: 6). Studi dalam penelitian ini adalah usaha meneliti. Komparasi 

berasal dari bahasa Inggris yaitu Comparation, yang artinya perbandingan 

(Depdikbud, 1995: 516). Sedangkan menurut ST Muhd Zain, Studi 

komparasi adalah belajar sesuatu dengan jalan membandingkan sesuatu 

dengan sesuatu yang lain (ST Muh Zain dalam Arikunto 1997: 211). 

2. Prestasi Belajar Geografi 

  Prestasi belajar (Depdikbud, 1995: 787) adalah penguasaan 

ketrampilan atau pengetahuan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

geografi, lazimnya ditunjukan oleh nilai tes atau nilai yang diberikan oleh 

guru. 

3. Kuis “Waletan” 

Pengertian kuis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 

1995: 537) adalah ujian lisan atau tertulis yang singkat, daftar pertanyaan 

yang sederhana dan biasanya berhadiah. Sedangkan kata “Waletan” dalam 

judul karya ini merupakan akronim dari kata wajib, lemparan, dan rebutan. 
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Maksudnya, kuis dalam penelitian ini menggunakan basis pertanyaan 

wajib, pertanyaan lemparan, dan pertanyaan rebutan. 

4. Materi Hidrosfer 

Hidrosfer adalah lapisan air (hydro = air, sphere = lingkaran atau 

bola bumi) yang meliputi sebagian besar permukaan bumi. Hampir tiga 

perempat (70%) dari permukaan bumi ditutupi oleh air, berupa samudra, 

laut, sungai, danau, rawa dan tumpukan es (Khafid dalam Priambudi, 

2007: 9). 

5. MTs Negeri Karangtengah Kab. Demak 

MTs Negeri Karangtengah Kab. Demak adalah tempat diadakanya 

penelitian, Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

berusaha mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar geografi 

antara peserta didik yang diberi kuis “Waletan” dan yang tidak diberi kuis 

“Waletan” pada kompetensi dasar hidrosfer peserta didik kelas VII 

semester II MTs Negeri Karangtengah Kab. Demak Tahun  2008/2009? 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi, penulis 

menyusun sistematika skripsi yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian 

awal, terdiri dari judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, surat 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan lampiran. Bagian isi terdiri dari 5 (lima)  bab, yaitu: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas tentang judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

istilah, sistematika skripsi. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas tentang kajian pustaka, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, bentuk dan strategi penelitian serta rancangan 

penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dibahas tentang hasil pelaksanaan penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan 

penelitian dan saran-saran untuk tercapainya penelitian yang lebih 

baik lagi. 

Bagian Akhir Skripsi, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian belajar 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata 

mengumpulkan dan menghafalkan faktor-faktor yang terjadi dalam bentuk 

informasi atau materi pelajaran. Tetapi tanpa disadari belajar merupakan 

key tern (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, 

tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan, karena demikian 

pentingnya arti suatu belajar maka sebagian ahli pendidikan 

mengemukakan teori tentang belajar antara lain: 

Menurut Syah (1995: 88) menjelaskan bahwa belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam 

setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan 

Semiawan (2002: 7) mengemukakan bahwa belajar merupakan perilaku, 

sikap, dan kemampuan yang relatif permanen yang datang darinya dan 

dapat ditinjau terutama dari pengaruh lingkungan atau dari faktor genetik 

yang berbeda satu dengan yang lain. 

Tiga komponen belajar menurut Suharto (1997: 23) yaitu 

masukkan, sintesis, dan keluaran (in-put, syntesis, and out-put). Menurut 

Burner (1973 dalam Nasution 2000: 9) terdapat tiga fase dalam proses 

belajar mengajar yaitu informasi, transformasi, dan evaluasi. Dalam setiap 

pembelajaran akan diperoleh informasi, dimana informasi tersebut ada 

yang menambah pengetahuan kita, dan adapula informasi yang 

bertentangan dengan yang diketahui sebelumnya. Kemudian informasi 

tersebut harus dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk 
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yang lebih abstrak atau konseptual bagi semua komponen-komponennya 

(Darsono, 2001: 118). Menurut Kemp (dalam Suharto, 1997: 25) suatu 

program pembelajaran akan berhasil jika memperhatikan hal-hal berikut 

yaitu: 

a. Kegiatan belajar berlangsung memuaskan, ditandai dengan penguasaan 

peserta didik dalam bentuk pengetahuan, dan tingkah laku atau sikap 

yang diinginkan, dan setelah itu peserta didik menunjukan prestasi 

tinggi dalam menyelesaikan tugasnya. 

b. Kegiatan pembelajaran diselesaikan dengan dana yang tidak terlalu 

besar dan waktu yang tidak terlalu lama. 

c. Pengalaman belajar cukup bermakna dan menarik serta memacu 

peserta didik untuk melanjutkan pendidikan. 

d. Kegiatan merencanakan dan melaksanakan program pengajaran 

terbukti dengan pengalaman yang memuaskan bagi pengajar dan staf 

penunjang lainnya. Dari pengertian belajar di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan  mendasar mengenai arti belajar yaitu suatu proses 

kegiatan yang berkesinambungan sehingga dapat mengakibatkan 

perubahan tingkah laku karena pengaruh hasil dan pengalaman yang 

diperoleh. 

2. Prestasi belajar Geografi 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie yang 

kemudian dalam bahasa Indonesia berarti hasil usaha. Prestasi belajar 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995: 787) adalah 

penguasaan ketrampilan atau pengetahuan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran geografi, lazimnya ditunjukan oleh nilai tes atau nilai yang 

diberikan oleh guru. 
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Prestasi belajar peserta didik dinyatakan dengan nilai yang tertera 

dalam rapor. Menurut Suryabrata (1993: 26) nilai rapor merupakan 

rumusan terakhir dari guru mengenai kamajuan atau hasil belajar peserta 

didik dalam masa tertentu yaitu empat atau enam bulan. Menurut Arifin 

(1998: 30) prestasi belajar mempunyai fungsi: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai penguasaan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator peningkatan produktifitas suatu institusi pendidikan 

sedangkan indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi belajar dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik 

dalam masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

prestasi belajar mengajar geografi adalah hasil yang dicapai peserta didik 

setelah melalui proses belajar mengajar geografi yang dapat dilihat dari 

nilai yang tertera dalam rapor yang menunjukan kecakapan peserta didik 

dalam menguasai materi pelajaran geografi. 

3. Kuis “Waletan” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995: 

537), kuis adalah ujian lisan atau tertulis yang dilakukan secara singkat. 

Masih menurut (KBBI), kuis dapat juga diartikan sebagai acara hiburan di 

televisi, atau radio yang berupa adu cepat menjawab pertanyaan, cepat 

tepat. Sedangkan kata “Waletan” dalam judul karya ini merupakan 

akronim dari kata wajib, lemparan, dan rebutan. Maksudnya, kuis dalam 
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penelitian ini menggunakan basis pertanyaan wajib, pertanyaan lemparan, 

dan pertanyaan rebutan. Pertanyaan wajib adalah suatu pertanyaan yang 

harus dijawab oleh peserta kuis yang mendapat giliran menjawab 

pertanyaan. Pertanyaan lemparan adalah suatu pertanyaan yang diberikan 

kepada peserta kuis tertentu, apabila peserta kuis yang mendapat giliran 

tidak dapat menjawabnya, maka pertanyaan tersebut dilemparkan atau 

diserahkan kepada peserta berikutnya. Sedangkan pertanyaan rebutan 

adalah suatu pertanyaan yang boleh dijawab oleh peserta yang lebih dulu 

mengacungkan atau mengangkat tangan. 

Di dalam hubungannya dengan metode yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran geografi, maka kuis “Waletan” di dalam karya tulis 

ini diartikan sebagai metode yang digunakan oleh guru geografi dalam 

proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada 

peserta didik dengan menggunakan basis pertanyaan seperti diuraikan di 

atas. 

Sebagai model pembelajaran, Kuis “Waletan” mempunyai 

karakteristik adu cepat, menarik minat, membangkitkan motivasi, dan 

menyenangkan. Kuis dapat menimbulkan semangat untuk berpacu karena 

setiap jawaban yang benar akan mendapat aplaus dari teman-teman sekelas 

dan mendapat penilaian. Keduanya berfungsi sebagai reinforcement atau 

penguatan dalam  proses pembelajaran, dan reinforcement atau penguatan 

akan dapat menimbulkan motivasi. 

Berpijak kepada konsep di atas, peneliti berpendapat bahwa 

model pembelajaran dengan Kuis “Waletan” sangat cocok untuk 

menyampaikan materi berupa konsep, seperti kompetensi dasar 

menjelaskan gejala-gejala hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 
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Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuis “Waletan”. Metode ini merupakan salah satu metode yang 

dapat membuat peserta didik turut aktif dalam pembelajaran. Menurut 

(Silberman, 2001: 155) teknik tim kuis ini dapat meningkatkan 

kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang telah mereka 

pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan dengan 

pertanyaan yang diberikan. Menurut Purwadi (2006: 25) metode 

pembelajaran kuis “Waletan” mempunyai kelebihan diantaranya: 

a. Pembelajaran dengan menggunakan metode kuis “Waletan” adalah 

model pembelajaran yang dibangun berdasarkan kegembiraan untuk 

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dengan menggunakan 

basis pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan.  

b. Metode kuis “Waletan” dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik minat, serta membangkitkan motivasi 

peserta didik. Sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran di 

kelas. 

4. Penggunaan “Kuis Waletan” 

Menurut Purwadi (2006: 10) melalui kuis “Waletan”, semangat 

peserta didik akan tergugah. Peserta didik akan berusaha menggali 

informasi dan menggali informasi dan mengolahnya menjadi pengetahuan 

yang berguna. Dengan demikian, akan dapat mempertajam pemahaman 

konsep peserta didik. Sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran 

dengan kuis “Waletan”, guru telah melakukan persiapan dengan menyusun 
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silabus dan skenario pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan. Proses pembelajaran dengan kuis 

“Waletan” dirancang dengan tujuh tahapan sebagai berikut:  

a. Memberi motivasi kepada peserta didik agar tertarik dengan masalah 

yang diajukan guru. 

b. Membagi peserta didik menjadi 4 kelompok yang terdiri atas A, B, C, 

dan D. Setiap kelompok diberi tugas untuk menggali informasi 

berkaitan dengan materi atau kompetensi dasar mendiskripsikan 

gejala-gejala yang terjadi di Hidrosfer serta dampaknya terhadap 

kehidupan, setiap kelompok memilih 3 orang untuk mewakili 

anggotanya yang berperan sebagai peserta atau juru bicara peserta 

permainan kuis. 

c. Melaksanakan permainan kuis dalam tiga babak permainan dengan 

tiga macam bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan wajib, pertanyaan 

lemparan, dan pertanyaan rebutan. Dalam hal ini, setiap anggota 

kelompok boleh memberikan bantuan untuk menjawab kelompoknya. 

Setiap jawaban yang benar diberi aplaus dan diberi skor 100.  

d. Pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, guru dan pengamat 

melakukan observasi untuk mengetahui keterlibatan setiap peserta 

didik dalam menggali informasi atau membaca referensi, dan dalam 

menjawab pertanyaan kuis maupun dalam mengungkapkan 

kegembiraannya berkaitan dengan kuis yang dilaksanakan. 

e. Pada akhir kuis, skor tiap kelompok dijumlahkan dan kelompok 

dengan skor tertinggi diberi aplaus sekali lagi. 
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f. Setelah kuis berakhir peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil 

proses pembelajaran pada hari itu. 

g. Pada akhir pembelajaran guru mengadakan refleksi dengan 

mengadakan ulangan harian dengan menggunakan soal yang telah 

dipersiapkan. 

5. Kompetensi dasar Hidrosfer 

Hidrosfer adalah materi pelajaran yang mengulas tentang 

perairan yang ada di permukaan dan di dalam Bumi (Seyhan.  1990: 1). 

Hidrosfer adalah lapisan air (hydro = air, sphere = lingkaran atau bola 

bumi) yang meliputi sebagian besar permukaan bumi. Hampir tiga 

perempat (70%) dari permukaan bumi ditutupi oleh air, berupa samudra, 

laut, sungai, danau, rawa dan tumpukan es (Khafid dalam Priambudi 

(2007: 9)).  

Materi hidrosfer ini seharusnya diberikan langsung dengan 

melihat, mencoba, dan atau praktek langsung di alam. Tetapi karena waktu 

pelajaran yang sangat sempit maka guru harus dapat membuat kondisi di 

ruangan kelas agar tidak membosankan. Dengan menggunakan kuis 

“Waletan” dapat menciptakan kondisi yang dinamis, interaktif, dan 

menyenangkan. Melalui penyampaian materi pembelajaran hidrosfer dapat 

memberikan pesan moral kepada peserta didik, sebagai calon tenaga ahli 

di masa depan, karena beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Peserta didik dapat menyadari bahwa dalam kehidupan manusia 

sehari-hari selalu membutuhkan air dan sumber daya yang 
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terkandungnya, perairan itu rawan terhadap pencemaran, sehingga 

dalam memanfaatkan perairan harus memperhatikan karakteristiknya. 

b. Peserta didik dapat mengetahui dan mengenali lebih mendalam bahwa 

negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki 

perairan darat dan laut yang mempunyai nilai ekonomi, budaya, 

politik, dan keamanan, hal ini penting bagi peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa merasa bangga dan cinta terhadap tanah 

airnya. 

c. Peserta didik dapat mengetahui dan memahami informasi perairan dan 

sumber daya yang terkandung baik di Indonesia maupun negara lain, 

sebagai dasar untuk mempelajari interaksi dan kerja sama antar negara, 

dalam hal perairan khususnya perairan laut. 

 Menurut Khafid dalam Priambudi (2007: 25-32). Materi yang 

dipelajari dalam pokok bahasan Hidrosfer meliputi : 

a. Siklus Hidrologi 

Siklus air (daur hidrologi) adalah rangkaian proses atau kejadian 

secara berulang-ulang yang dialami oleh air dengan urutan teratur. 

b. Perairan Darat 

1) Air Tanah 

Air tanah adalah air yang terdapat di lapisan tanah di bawah 

permukaan bumi. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke 

dalam tanah, makin banyak air hujan yang meresap ke dalam tanah 

makin banyak juga air yang tersimpan di dalam tanah. Besar 
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kecilnya resapan air hujan tergantung pada kelembaban tanah, 

porositas tanah dan kemiringan lahan. 

2) Sungai 

Sungai adalah aliran air tawar melalui saluran menuju laut, 

danau, atau sungai lain yang lebih besar. Air sungai dapat berasal 

dari gletser, danau yang meluap, atau mata air pegunungan. 

3) Daerah Aliran Sungai (DAS) 

DAS adalah seluruh wilayah di sekitar sungai yang apabila 

terjadi hujan airnya mengalir ke sungai utama. Wilayah DAS 

dibatasi oleh pegunungan (igir), gunung atau pegunungan. 

4) Danau 

Danau adalah masa air dalam jumlah besar yang berada di 

dalam suatu cekungan atau basin di wilayah daratan. Berdasarkan 

prosesnya ada dua macam danau: 

a) Danau alami. 

b) Danau buatan 

5) Rawa 

Rawa adalah tanah rendah yang selalu tergenang air karena 

tidak ada pelepasan air (drainase). Sifat rawa asam dan tidak cocok 

untuk perairan. Di Indonesia rawa banyak terdapat di timur 

Sumatra, Pantai Selatan Kalimantan. 

c. Perairan Laut 

Laut merupakan bagian muka bumi yang tertutup air dan 

mempunyai salinitas yang cukup tinggi. Ilmu yang mempelajari 

tentang laut disebut oceanografi. Dimana ilmu oceanografi ini dapat 

digolongkan ke dalam : Fisika oceanografi, Geologi oceanografi, 

Kimia oceanografi dan Biologi oceanografi. Klasifikasi laut. 
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1) Menurut terjadinya: 

a) Laut Trangresi 

Adalah laut yang terjadi karena genangan air laut 

terhadap daratan akibat kenaikan permukaan air laut 60-70 m 

pada zaman berakhirnya zaman es, hal ini mengakibatkan 

daerah daratan rendah Indoneseia barat dan timur yang semula 

darat berubah menjadi laut dangkal. Contoh: Laut Jawa, Selat 

Karimata, Laut Cina Selatan dan Laut Arafuru. 

b) Laut Ingresi 

Adalah laut dalam karena dasar laut mengalami gerakan 

menurun/turunnya tanah di dasar laut. Contoh: Laut Banda, 

Laut Flores, Laut Sulawesi dan Laut Maluku. 

c) Laut Regresi 

Adalah laut yang menyempit terjadi pada zaman es 

karena terjadi penurunan muka air laut (akibat temperatur di 

muka bumi pada umumnya turun 4-5 derajat celcius). Contoh: 

Selat Malaka dan Lubuk Laut Flores. 

2) Menurut kedalamannya 

a) Zone litoral 

Adalah laut yang terletak antara garis pasang dan garis 

surut. 

b) Zone neritis 

Adalah laut yang terletak pada kedalaman 0-200 meter. 

Ciri pada Zone ini : sinar matahari masih bias tembus, 
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kedalaman 200 meter dan merupakan zone paling subur akan 

ikan. 

c) Zone bathial 

Adalah laut yang terletak pada kedalamn 200–1000 

meter, secara geologis merupakan batas antara daratan dengan 

perairan. Ciri zone ini : kedalam 200–1000 meter dan sinar 

matahari tidak bias masuk. 

d) Zone abyssal 

Adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobath 

1000–6000 m. 

e) Zone palung 

Adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobath > 

6000 m. Contoh : Palung Jawa, Palung Weber, Palung 

Sulawesi dan Palung Mindanau. 

3) Menurut letaknya 

a) Laut tepi 

Adalah laut yang letaknya di tepi benua seakan-akan 

terpisah oleh deretan pulau atau jazirah. Contoh: Laut Cina 

Selatan, dipisahkan oleh kepulauan Indonesia dan Kepulauan 

Filipina. 

b) Laut pertengahan 

Adalah laut yang terletak diantara benua-benua. Contoh: 

Laut Tengah, antara benua Asia-Eropa-Afrika. 
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c) Laut pedalaman 

Adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau di 

kelilingi daratan. Contoh: Laut Kaspia, Laut Hitam dan Laut 

Mati. 

d. Gerakan air laut. 

1) Arus laut 

Arus laut adalah gerakan air laut secara horizontal dan 

vertikal yang disertai perpindahan masa air, peredarannya menetap 

dan teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut: 

a) Angin yang tetap 

b) Perbedaan kadar garam  

c) Perbedaan temperatur 

d) Adanya pasang surut dan pasang naik 

2) Gelombang laut 

Gelombang laut adalah gerak naik turunnya air laut yang 

tidak disertai perpindahan masa airnya. 

e. Mengidentifikasi dampak-dampak perairan darat dan laut bagi 

kehidupan. 

1) Manfaat perairan darat 

a) Manfaat air tanah 

(1) Sebagai sumber air bersih 

(2) Sebagai pendukung jalanya proses industri/pabrik 

(3) Sumber bahan makanan bagi tumbuhan  

b) Manfaat sungai 

(1) Sumber air mineral     

(2) Sumber tenaga (PLTA) 
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(3) Irigasi 

(4) Perikanan darat 

(5) Transportasi 

(6) Sumber mineral 

(7) Sumber bahan bangunan 

(8) Rekreasi (arung jeram, dayung, mancing) 

c) Manfaat DAS 

(1) Sebagai sumber air bersih  

(2) Sebagai sumber irigasi 

(3) Sebagai sumber tenaga listrik (PLTA) 

d) Manfaat danau 

(1) Irigasi 

(2) Sumber air minum 

(3) Pencegahan bahaya banjir 

(4) Objek Wisata 

(5) Perikanan darat 

(6) PLTA 

e) Manfaat rawa 

(1) Tumbuhan rawa ada yang dimanfaatkan sebagai bio gas 

(enceng gondok) 

(2) Merupakan lahan perikanan  

(3) Dikembangkan sebagai objek wisata 

2) Manfaat perairan laut 

a) Manfaat pasang surut bagi kehidupan 

(1) Mempunyai peranan penting bagi para peniliti biologi 

(2) Ramalan pasang surut sangat bermanfaat untuk usaha 

pertambakan 
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(3) Bermanfaat untuk kepentingan militer 

(4) Untuk membuat energi listrik seperti di “Belanda” 

(5) Dimanfaatkan dalam usaha sawah pasang surut 

b) Pemanfaatan perairan laut 

(1) Transportasi 

(2) Perikanan 

(3) Pertambangan 

(4) Energi rekreasi dan pariwisata 

(5) Pendidikan dan penelitian 

(6) Konservasi alam 

(7) Pertahanan dan keamanan 

B. Kerangka Berfikir 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku individu berkat adanya 

pengalaman dan latihan. Dan perubahan yaitu didapatkan kemampuan baru 

berupa pengetahuan, sikap, keterampilan. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbuatan belajar dapat disebabkan atas faktor intern dan 

faktor ekstern. 

Cara mengajar guru termasuk faktor ekstern yang dapat 

memperngaruhi perbuatan belajar, guru bertindak sebagai pengaruh dan 

pemberi motivasi. Agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka 

guru dalam mengajar menggunakan suatu metode yang cocok dengan materi 

yang diajarkan. 

Metode mengajar merupakan faktor yang amat penting dalam 

mencapai tujuan belajar. Penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan 

materi yang disampaikan sangat diperlukan agar materi yang telah diajarkan 
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dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik. Namun setiap penggunaan 

metode punya kelemahan sehingga seorang guru diharapkan dapat menutup 

kelemahan itu. Salah satu alternatif untuk menutupi kelemahan metode 

mengajar adalah dengan pemberian Kuis “Waletan”. 

Berdasarkan kajian teori dan uraian diatas maka dapat disusun 

kerangka berfikir untuk menjelaskan arah dan maksud penelitian. Penelitian 

yang akan dilaksanakan pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan prestasi belahar peserta didik yang diberi kuis “Waletan” 

dengan peserta didik yang tidak diberi kuis “Waletan”. Dari uraian di atas 

dapat dijelaskan dengan bagan seperti pada gambar 1 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Hubungan Kuis ”Waletan” dengan  Prestasi Belajar 
 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada perbedaan signifikan 

prestasi belajar Geografi antara peserta didik yang diberi Kuis “Waletan” dan 

yang tidak diberi Kuis “Waletan” pada kompetensi dasar hidrosfer” 

 

 

 

Metode 
Pembelajara Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

Masalah 
Pembelajara

Tidak meningkatkan 

Kuis 
“Waletan”
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Metode penelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian ini lebih cenderung sebagai 

pertanggung jawaban mengenai metode-metode yang dipergunakan selama 

penelitian berlangsung dari awal sampai selesai. Tentu saja ketepatan dan 

kejelasan mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian merupakan salah 

satu bagian yang ikut menentukan tingkat kesahihan atau kebenaran hasil 

penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan adalah Penentuan 

obyek penelitian, variabel penelitian, bentuk dan strategi penelitian serta 

rancangan penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data 

A. Penentuan Obyek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri Karangtengah Demak yang 

beralamat di jalan raya Buyaran – Guntur nomor 04, Kecamatan 

Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 

2. Populasi 

Menurut Arikunto (2002: 108), Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Populasi yang dijadikan subyek penelitian ini adalah 
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keseluruhan peserta didik kelas VII semester II MTs Negeri Karangtengah 

Demak tahun ajaran 2008/2009. 

3. Sampel penelitian 

Menurut Arikunto (2002: 109), Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Pengambilan sampel penelitian adalah dengan 

teknik Cluster Random Sampling yaitu dengan mengambil  dua kelas yang 

memiliki kondisi awal hampir sama. Dalam hal ini yang dijadikan patokan 

untuk melihat kondisi awal kelas yang sama adalah dari nilai rata-rata 

ujian semester peserta didik pada mata pelajaran geografi. Dari data yang 

ada maka kelas yang diambil adalah kelas VII B dengan 41 peserta didik 

dan kelas VII D dengan 41 peserta didik, jadi jumlah sampel 82 peserta 

didik. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel 

ini adalah homogenitas populasi. Karena di MTs Negeri Karangtengah 

pada kelas VII tidak menggunakan sistem kelas unggulan maka 

disimpulkan bahwa populasi dikatakan homogen karena kemampuan 

peserta didik bisa dikatakan hampir sama. Untuk lebih memperkuat 

homogenitas khususnya pada dua kelas sampel maka dilakukan uji 

homogenitas varians antara kelas VII B dan VII D.  

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini variabel yang diungkap ada 2, yaitu 

1. Variabel Pertama : Metode Pembelajaran kuis ”Waletan” 

2. Variabel Kedua : Prestasi Belajar 
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C. Bentuk Dan Strategi Penelitian Serta Rancangan Penelitian 

1.  Bentuk dan Strategi penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen, karena 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari 

“sesuatu” yang dikenakan pada subjek yang diselidiki. Dalam penelitian 

ini menggunakan instrumen penelitian berupa soal tes obyektif tipe pilihan 

ganda dengan empat alternatif jawaban (option) setiap itemnya pada pokok 

bahasan hidrosfer. Tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 

peserta didik pada pokok bahasan Hidrosfer, sedangkan metode 

pembelajaran kuis “Waletan” sebagai perlakuan. Caranya adalah dengan 

membandingkan satu kelompok eksperimen yang diberi perlakuan, 

pemberian kuis “Waletan” dan satu kelompok kontrol dengan tidak 

diberikan kuis “Waletan”. 

 2.  Rancangan penelitian 

Sebelum diberi perlakuan, maka kedua kelompok tersebut benar-

benar mempunyai kemampuan dasar yang sama. Untuk itu dilakukan uji 

pendahuluan dengan uji t dan pada uji prasyarat diberikan uji normalitas 

data dan uji homogenitas dari data nilai geografi rapor semester 1 kelas 

VII. Setelah kedua kelompok sampel benar-benar berangkat dari 

kemampuan yang sama, maka kedua kelompok tersebut diberikan 

perlakuan. 

Perlakuan diberikan kepada kedua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen diberikan 

perlakuan dengan memberikan kuis “Waletan” dan pada kelompok kontrol 

tidak diberikan kuis “Waletan”. Karena pokok bahasan hidrosfer terdiri 

dari empat sub pokok bahasan dan empat jam pertemuan maka Kuis 

“Waletan” diberikan kepada peserta didik sebanyak tiga kali. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar nama-

nama  peserta didik yang akan menjadi populasi serta sampel penelitian. 

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data pendukung 

penelitian yaitu nilai semesteran peserta didik. Nilai tersebut akan 

digunakan untuk menetukan peserta didik kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Sehingga kedua kelas dikatakan sama pada keadaan awal 

sebelum penelitian. 

2. Metode Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 2002). Ada tiga tes yang 

diperlakukan untuk penelitian yaitu tes pertama berupa Kuis “Waletan” 

pada pokok bahasan hidrosfer yang diberikan pada kelompok eksperimen. 

Tes kedua berupa tes uji coba penelitian yang diberikan kepada 

kelas selain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan tes 

yang ketiga berupa tes pengambilan data yaitu tes untuk mengetahui 

prestasi belajar dalam jangka waktu tertentu. Untuk pengambilan data 

akhir yaitu nilai dari tes yang ketiga dimana hasilnya akan dianalisis untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan dan untuk menguji yang telah 

diuji cobakan. 
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a. Materi Tes 

Materi yang diambil adalah pokok bahasan hidrosfer 

b. Bentuk Soal 

Bentuk soal yang digunakan untuk memperoleh data tentang hasil 

belajar geografi peserta didik kelompok eksperimen dan peserta didik 

kelompok kontrol. Perangkat tes yang digunakan adalah tes pilihan 

ganda dengan 4 pilihan. Tes dilakukan pada akhir pembelajaran.Tipe 

tes ini dipilih karena kebaikannnya yaitu: 

1). Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih 

respresentatif mewakili isi dan luas bahan, lebih obyektif dapat 

dihindari campur tangannya unsur-unsur subyektif baik dari segi 

peserta didik maupun segi guru yang memeriksa. 

2). Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat 

menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi 

3). Pemeriksaan dapat diserahkan orang lain 

4). Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subyektif yang mempengaruhi. 

Selain mempunyai kelebihan, tes obyektif ini juga mempunyai 

kelemahan-kelemahan yaitu: 

1). Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai 

karena soalnya banyak dan harus diteliti untuk menghindari 

kelemahan-kelemahan yang lain. 

2). Soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya 

pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental 

yang tinggi. 

3). Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. 
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4). “Kerjasama” antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih 

terbuka. 

3. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keaktifan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar baik di kelas eksperimen yaitu 

kelompok yang diberi perlakuan menggunakan strategi pengajaran kuis 

waletan maupun pada kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. Data 

keaktifan peserta didik yang ditinjau dari segi afektif dan psikomotorik 

peserta didik. 

E. Prosedur Penelitian 

1. Langkah-langkah penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan materi yang akan diteskan adalah pokok bahasan 

hidrosfer yang sesuai dengan GBPP kurikulum untuk SMP /MTs. 

b. Menentukan waktu tes yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. 

c. Dalam penelitian ini waktu tes uji coba adalah 2 jam pelajaran (2 ×  40 

menit ) dan waktu untuk penelitian juga 2 jam pelajaran (2 ×  40 menit) 

d. Menentukan jumlah soal 

e. Menentukan komposisi jenjang 

Dalam penyusunan tes pada penelitian ini, dibedakan menurut 3 

jenjang, yaitu: 

Ingatan (C1 ) 

Pemahaman (C 2 ) 

Aplikasi (C 3 ) 

f. Menentukan bentuk soal 
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Pada penelitian ini bentuk soal yang digunakan adalah soal pilihan 

ganda 

g. Membuat kisi-kisi soal. 

2. Uji Coba Perangkat Tes 

Sebelum perangkat tes digunakan untuk penelitian, maka diuji 

cobakan terlebih dahulu pada anggota populasi yang tidak menjadi sampel. 

Hasil tes dianalisis untuk mengetahui apakah item-item soal dari perangkat 

tes memenuhi kualifikasi tes yang baik atau tidak, butir soal yang 

mempunyai kriteria validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan daya 

pembeda. Diambil sejumlah soal yang mempunyai kualitas baik digunakan 

untuk tes penelitian. Tes tersebut diberikan kepada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen, setelah dilaksanakan proses belajar mengajar. 

3. Analisis Perangkat Tes Uji Coba 

Uji coba perangkat tes dimaksudkan untuk memilih soal-soal 

yang memenuhi syarat untuk dijadikan tes (alat ukur) hasil belajar peserta 

didik. Agar tes yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat dan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka tes harus berkualitas baik. Salah 

satu cara untuk mendapatkan tes yang berkualitas baik, maka perangkat tes 

diambil dari soal-soal tes yang memenuhi validitas, reliabilitas, daya beda 

dan indeks kesukaran yang memadai. 

Pada minggu ke-III tepatnya pada tanggal 15 April 2009                 

diadakan uji coba instrumen perangkat tes. Uji coba dikenakan pada   

peserta didik di luar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan 



30 

 

alokasi waktu 2 x 40 menit. Bentuk soal uji coba instrumen adalah pilihan 

ganda dengan empat pilihan jawaban. 

Hasil uji coba instrumen diambil kemudian dianalisis untuk 

mengetahui validitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari tiap-tiap 

item soal serta reliabilitas dari perangkat tes (instrumen) penelitian.  

a. Validitas Soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

akan menunjukkan validitas yang tinggi. Sebuah butir soal yang 

mempunyai validitas yang tinggi jika skor butir soal mempunyai 

kesejajaran skor total. Kesejajaran itu dapat diartikan dengan korelasi. 

Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment yaitu: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 .. YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

xyr        =    koefisien korelasi antara X dan Y 

X  = nilai data 

Y  = nilai pembanding 

Soal dikatakan valid apabila soal itu mempunyai validitas 

hitung xyr hitung > xyr  tabel. (Arikunto, 2001:72) Perhitungan validitas 

dapat dilihat pada lampiran. Setelah korelasi skor total dengan skor 

item tiap nomor soal r didapatkan, kemudian dikonsultasikan dengan 

tabelr =0,308 yang didapat dari tabel harga kritik Product Moment 
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dengan N=30 untuk taraf signifikansi 5 %. Dari perhitungan hasil uji 

coba instrumen yang diujikan pada kelas VIII dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini:  

Tabel 1. Perhitungan Validitas Soal                      
No Item valid Item tidak valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 27, 28, 29. 

10, 13, 22, 26, 
30 

Jmlh 25 5 
Sumber: Data primer, 2009 

Analisis terhadap validitas item diperoleh, bahwa item yang 

termasuk sebagai alat ukur yang valid sebanyak 25 item, dan 

selebihnya sebanyak 5 item soal yang tidak valid. 

b. Realibilitas soal 

Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu tes, suatu 

instrumen mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila memberikan 

hasil yang relatif konstan pada penggunaan ulang bagi subyek berbeda 

(Arikunto, 2001:100). Untuk mengetahui realibilitas instrumen dalam 

penelitian ini digunakan rumus KR-20 yaitu: 

2

2

11 .
1 S

pqS
k

kr ∑−
−

=
 

Keterangan 

11r  = reliabel instrumen 

k =    banyaknya butir pertanyaan 

S = simpangan baku skor total 

P = proporsi peserta yang menjawab soal dengan benar 

q = proporsi peserta yang menjawab salah ( )pq −= 1  
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Perangkat tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika 

11r hitung > 11r tabel. Perhitungan reliabilitas tes dapa dilihat pada 

lampiran. Dari hasil perhitungan utuh KR-20 atau 11r  dari tabel 

Spearman Brown didapakan tabelr = 0.291 . Dari hasil perhitungan 

reliabilitas hasil uiji coba instrument diperoleh 11r hitung = 0.671  ; 

karena 11r hitung > tabelr  , maka dikatakan bahwa perangkat tes reliabel. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

c. Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran atau tingkat kesukaran adalah tingkat yang 

dimiliki oleh sebuah soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya sebuah soal disebut indeks kesukaran. Untuk menentukan 

taraf kesukaran digunakan rumus: 

              P
Js
B=  

                  Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar 

Js = jumlah peserta tes (Arikunto, 2001: 208) 

Berdasarkan kriterinya, indeks kesukaran soal diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

P ≤  0, 00 soal terlalu sukar 

0, 00 < P ≤  0, 30 soal sukar 

0, 30 < P ≤  0, 70 soal sedang 
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0, 70 < P ≤  1, 00 soal mudah 

P = 1, 00 soal terlalu mudah (Suherman, 1993: 190) 

Soal yang baik adalah soal yang mempunyai indeks kesukaran 

yang sedang (Arikunto, 2001: 208). Setelah dilakukan analisis indeks 

kesukaran soal yang diujikan pada kelas VIII dapat dilihat pada tabel 2 

sebagai berikut:  

     Tabel 2. Perhitungan Indeks kesukaran soal                  
 

 
 
No 
item 

Kriteria 
Sangat 
sukar 

Sukar Sedang Mudah Sangat 
mudah 

 12, 22, 
30 

2, 3, 5, 
7, 10, 
11, 13, 
26 

1, 4, 6, 8, 9, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 23, 
24, 25, 27, 
28, 29. 

 

Jmlh  3 8 19  
                 Sumber: Data Primer, 2009 
 

Dari data tabel diatas dapat dinyatakan bahwa untuk criteria 

soal yang memiliki indeks kesukaran soal hanya terdapat pada 3 

kriteria yaitu, kategori soal sukar sebanyak 3 item, kriteria soal sedang 

sebanyak 8 item serta soal dengan kriteria mudah sebanyak 19 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan dari soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan peserta didik yang bodoh (berkemapuan rendah). Angka yang 

menunjukan daya pembeda disebut indeks deskriminasi yang disingkat 

D, untuk menentukan indeks deskriminasi digunakan rumus: 

 D BA PP
JB
BB

JB
BA −=−=  

Keterangan: 

D = jumlah deskriminasi 
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BA = jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

BB = jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

JA = jumlah peserta pada kelompok atas 

JB = jumlah peserta pada kelompok bawah 

P Α ==
JB
BA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

P ==
JB
BB

B proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk menentukan klasifikasi indeks deskriminasi, maka 

digunakan kriteria: 

D ≤  0, 00  : soal sangat jelek 

0,00 < D ≤  0, 20 : soal dikatakan jelek 

0, 20 < D ≤  0, 40 : soal dikatakan cukup 

0, 40 < D ≤  0, 70 : soal dikatakan baik 

0, 70 < D ≤  1, 00 : soal dikatakan dangat baik (Suherman, 1993: 176) 

Dari perhitungan daya pembeda soal terhadap 30 item dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut ini: 

               Tabel 3. Perhitungan Daya pembeda soal                  
 
 
 
No 
item 

Kriteria 
Sangat 
jelek 

Jelek Cukup Baik Sangat 
baik 

10, 13, 
14, 22. 

4, 6, 8, 15, 
16, 18, 19, 
20, 21, 23, 
24, 27, 30 

1, 2, 3, 5, 7, 
9, 12, 17, 25, 
26, 28, 29 

11  

Jmlh 4 13 12 1 - 
Sumber: Data Primer, 2009 
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Dapat disimpulkan bahwa jumlah instrumen dalam kriteria sangat jelek 

sebanyak 4 item, kriteria jelek sebanyak 13 item, kriteria cukup sebanyak 

12 item, dan item dalam kriteria baik sebanyak 1 item. 

F. Teknik Analisis Data 

a. Uji Pendahuluan 

Sebelum sampel diberi perlakuan maka perlu dianalisis dulu 

melalui uji homogenitas sampel. Analisis data awal ini digunakan untuk 

mengetahui keadaan awal kelompok sampel apakah berasal dari kondisi 

yang sama atau berbeda. Data yang digunakan adalah ujian semester 1. 

Untuk mengetahui hasil digunakan rumus uji t. Uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berada 

dalam keadaan seimbang. Secara statistik, apakah terdapat perbedaan 

rerata (mean) yang berarti signifikan. Uji t dilakukan pada minggu IV 

tepatnya pada tanggal  20 April 2009.  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam uji 

keseimbangan (uji t) adalah sebagai berikut: 

Dari data yang diperoleh: 

eΧ  = 
i

ii

f
f
∑

Χ∑              2
eS  = ( )

( )1

2
1

2
1

−
∑−∑

kk

k

nn
xxn  

= 69.5 =  20.6561 

kΧ  = 
i

ii

f
f
∑

Χ∑                         2
kS  = 

( )
( )1

2
1

−
∑−∑

kk

k
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                     =    68.26    =  28.839 
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2
gabunganS  = ( ) ( )

2
11 22

−+
−+−

ke

kkee

nn
SnSn  

 = 24.74755       S gabungan   = 4.974691 

 t  = 
S

ke

ke

nn

xx
11 +

−
 

  = 12858.1  

a. Uji hipotesis 

:: 210 μμ =H  Kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang 

sama. 

:: 211 μμ ≠H Kedua kelompok mempunyai kemampaua awal yang 

berbeda. 

b. Taraf Signifikansi =α 0.05 

c. Statistik uji 

t  = 
S

ke

ke

nn

xx
11 +

−
 

d. Komputasi 

t = 1.12858 

e. Daerah kritik 

)80)(95.0(t  = 1.67 

DK = { }67.122
=> −+ nnhitung ttt  

t obs  = 1.12858 ∉  DK 

f. Keputusan uji : H 0  diterima 

g. Kesimpulan  : 
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Kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama. Jadi, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai kemampuan 

awal yang sama (seimbang).  

b. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data dalam penelitian ini untuk menguji apakah 

data nilai raport mata pelajaran geografi kelas VII semester genap 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berasal dari sampel yang 

berdistribusi normal. Uji normalitas dan uji homogenitas dilaksanakan 

pada minggu ke-IV yaitu pada tanggal 22 April 2009 - 25 April 2009. 

Normalitas kurva ini merupakan asumsi atas anggapan dasar untuk 

menguji signifikasi dua rata-rata. Rumus yang digunakan adalah: 

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2 )(χ  

Keterangan : 

2χ  = Harga chi-kuadrat 

 k = banyaknya kelas 

iO  = frekuensi hasil pengukuran 

iE  = frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujian adalah jika tabelhitung
22 χχ ≤  dengan taraf 

nyata 5% dan 3−= kdk , maka data berdistribusi normal  (Sudjana, 1996: 

273). Perhitungannya sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas kelompok Eksperimen 

eΧ =
i

ii

f
f
∑

Χ∑                      = 69.4878 
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( )
( )1

2
1

2
12

−
∑−∑

=
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k
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S        = 20.6561 

( )∑
=

−
=

k
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E
EO

1

2
2χ              = 7.23 

a). Uji hipotesis 

:0H Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi  normal 

:1H  Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b). Taraf  signifikansi =α 0.05 

c). Statistik uji 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ  

d). Komputasi 

=2χ  7.23  

e). Daerah kritik 

Db = k – 3 = 7-3 = 4 

)4)(95.0(
2χ     =  9.49 

DK = { }49.9)4)(95.0(
222 => χχχ  

OBS
2χ  = 7.23∉  DK 

f). Keputusan uji : 0H  diterima 

g). Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal . Jadi, 

kelompok eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Karena tabelhitung
22 χχ ≤ , dengan hitung

2χ  sebesar 7,23 dan 

tabel
2χ  sebesar 9,49. 
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2) Uji Normalitas kelompok Kontrol 

kΧ =
i

ii

f
f
∑

Χ∑                  = 68.26 

( )
( )1

2
12

−
∑−∑

=
kk

k
k nn

xxn
S    = 28.839 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ         = 6.91 

a). Uji hipotesis 

:0H Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi  normal 

:1H  Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b). Taraf  signifikansi =α 0.05 

c). Statistik uji 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ  

d). Komputasi 

=2χ 6.91 

e). Daerah kritik 

Db   = k – 3 = 7-3 = 4 

)4)(95.0(
2χ      = 9.49 

DK   = { }49.9)4)(95.0(
222 => χχχ  

OBS
2χ      = 6.91∉  DK 

f). Keputusan uji : 0H  diterima 

g). Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi, 

kelompok eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi 
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normal. Karena tabelhitung
22 χχ ≤ , dengan hitung

2χ  sebesar 6,91 dan 

tabel
2χ  sebesar 9,49. 

c. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas bertujuan untuk menguji apakah sampel 

mempunyai varian sama atau tidak, uji homogenitas yang digunakan 

adalah rumus Chi-Kuadrat, sebagai berikut: 

{ } ∑∑ =−= dkSBdenganSdkBX )(loglog.)10(ln 222  

( )
( )1

2
1

2
12

−
∑−∑

=
kk

k
e nn

xxn
S     = 20.6561 

( )
( )1

2
12

−
∑−∑

=
kk

k
k nn

xxn
S     = 28.839 

S2 = 
( ) ( )

2
11 22

−+
−+−

ke

kkee

nn
SnSn

  = 24.74755  

B      = ∑dkS )(log 2  =114.2696          

2χ     =  1.1363  

1). Uji hipotesis 

:0H  2
2

2
1 σσ =  (sampel diterima) 

:1H  Tidak semua variansi sama (sampel tidak homogen). 

2). Taraf  signifikansi =α 0.05 

3). Statistik uji 

{ }∑−= 22 log.)10(ln SdkBX  

4). Komputasi 

=2χ 1.1363 

5). Daerah kritik 

Db = k – 1 = 2-1 = 1 
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)1)(95.0(
2χ  = 3.84 

DK = { }84.3)1)(95.0(
222 => χχχ  

OBS
2χ  = 1.1363 ∉  DK 

6). Keputusan uji : 0H  diterima 

7). Kesimpulan 

Sampel homogen 

Jadi, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai variansi 

homogen.  

d. Uji Hipotesis 

Setelah kedua kelompok diberi perlakuan yang berbeda, 

kemudian diadakan tes akhir. Dari hasil tes akhir ini, data yang diperlukan 

berupa nilai dan dipergunakan untuk menguji hipotesis dari penelitian. 

Uji yang digunakan uji perbedaan dua rata-rata digunakan 

untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen sebagai kelompok yang 

mempunyai rata-rata berbeda daripada kelompok kontrol. Hipotesis yang 

diajukan dalam uji ini adalah: 

H 0 : μ 21 μ= : Prestasi belajar peserta didik yang diberi kuis “Waletan” 

sama dengan prestasi belajar peserta didik yang tidak 

diberi kuis “Waletan” pada kompetensi dasar hidrosfer.  

H :: 211 μμ ≠   Ada perbedaan prestasi belajar peserta didik yang diberi 

kuis “Waletan” dan yang tidak diberi kuis “Waletan” 

pada kompetensi dasar hidrosfer. 

Keterangan: 

1μ  : rata-rata kelompok eksperimen 

2μ  : rata-rata kelompok kontrol 
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Berdasarkan uji kasamaan varians, rumus statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik t-test sebagai berikut: 

t = 
s

nn 21

21

11 +

− χχ
 

dengan 

S 2 = 
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn

  

dengan 

S 2
1 = 

( )
( )111

2
1

2
11

−
∑−∑

nn
n χχ

 

dengan 

S 2
2 = 

( )
( )222

2
2

2
22

−
∑−∑

nn
n χχ

   

Keterangan: 

S 2
1 = varians kelompok eksperimen 

S 2
2 = varians kelompok kontrol 

1χ  = rata-rata nilai kelompok eksperimen 

2χ  = rata-rata nilai kelompok kontrol 

n1  = jumlah subjek kelompok eksperimen 

n 2  = jumlah subjek kelompok kontrol 

Kriteria pengujian adalah tolak H 0  jika t hitung < t tabel  dengan dk = 

( )221 −+ nn  dalam hal lainnya H 0  diterima (Slametto dalam Astuti: 

2004:46). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Dalam bab ini akan dilaporkan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan beserta pembahasan : 

1. Hasil observasi obyek penelitian 

         Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh hasil berupa gambaran  

umum obyek penelitian yaitu MTs Negeri Karangtengah sebagai berikut : 

a. Letak dan Lokasi sekolah 

Secara administratif MTs Negeri Karangtengah terletak di desa Pulau 

Sari, Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak, Jawa Tengah. 

Kecamatan Karangtengah sendiri mempunyai letak astronomis 6 0

50'3"LS - 6 0 58'4" LS dan 110 0 30'55" BT - 110 0 38'24" BT sedangkan 

MTs ini memiliki letak astronomis pada koordinat 6 0 55'26" LS dan 110

0 36'7" BT .Secara geografis Kecamatan Karangtengah mempunyai batas 

wilayah sebagai berikut : 

Utara  = Laut Jawa 

Selatan = Kec. Guntur 

Barat  = Kec. Sayung 

Timur = Kec. Bonang, Kec. Demak, dan Kec. Wonosalam 

Kemudian MTs Negeri Karangtengah sendiri secara geografis dibatasi 

oleh : 
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Utara = Perkampungan penduduk 

Selatan = Persawahan 

Barat = Jalan raya 

Timur = Persawahan  

b. Lokasi Sekolah 

MTs Negeri Karangtengah berlokasi di jalan raya Buyaran-Guntur 

nomor 04 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 

c. Luas Sekolah 

MTs Negeri Karangtengah mempunyai luas lahan seluas 12.800 m2. 

d. Kondisi fisik sekolah 

Secara umum kondisi fisik MTs Negeri Karangtengah bisa dikatakan 

masih sangat baik dan layak untuk menunjang proses belajar mengajar. 

Ruang kelas yang tersedia di sekolah ini adalah sejumlah 27 kelas 

dengan rincian masing-masing 9 kelas untuk kelas VII, VIII, dan IX.  

e. Sarana prasarana 

Sarana dan prasarana di sekolah ini juga bisa dikatakan cukup lengkap 

dalam menunjang pembelajaran peserta didik. Sarana dan prasarana 

yang menunjang di sekolah ini antara lain berupa laboratorium IPS, IPA, 

Bahasa, Komputer dan Ruang multimedia. 

Gambaran tentang lokasi penelitian dapat dilihat pada peta lokasi 

penelitian halaman 45. 
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SILABUS 
Sekolah  : MTs Negeri Karangtengah 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Mata Pelajaran  : IPS (Geografi) 
Standar Kompetensi : Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya 
Kompetensi 
Dasar  

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 
Instrumen 

4. 4 
Mendiskrips
ikan gejala-
gejala yang 
terjadi di 
atmosfer 
dan 
hidrosfer 
serta 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

- Siklus 
hidrologi 

- Jenis-
jenis air 
permukaa
n dan air 
tanah 

 

- Zona laut 
menurut 
letak dan 
kedalama
nnya. 

Pengamatan 
gambar dan tanya 
jawab tentang 
siklus hidrologi 
 
 
Mengidentifikasi 
tentang bentuk-
bentuk tubuh air 
permukaan dan 
air tanah serta 
pemanfaatannya. 
  
 
Mengidentifikasi 
tentang zona laut 
menurut letak 
(laut pedalaman, 
laut tepi, dan laut 
tengah) dan 

Mendiskripsikan 
siklus hidrologi 
 
 
 
 
Mengklasifikasikan 
bentuk-bentuk 
tubuh air 
permukaan dan air 
tanah serta 
pemanfaatannya. 
 
 
Menjelaskan zona 
laut menurut letak 
(laut pedalaman, 
laut tepi, laut 
tengah) dan 
kedalamannya 

Tes Lisan 
Diskusi  
 
 
 
 
Tes Lisan 
Diskusi  
 
 
 
 
 
 
Tes Lisan 
Diskusi  
 
 
 
 

Pilihan 
ganda 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda 
 
 
 
 
 
 

Pilihan 
ganda 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 x 40 
ment 

Peta 
Indonesia 
 
 
Atlas 
 
 
 
Buku 
Paket IPS 
Geografi 
kelas VII 
 
 
Gambar-
gambar 
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- Batas 

wilayah 
laut 

 
 

kedalamannya 
(litoral, neritik, 
batial, abisal) 
 
 
Mengidentifikasi 
tentang batas-
batas wilayah laut 

(litoral, neritik, 
batial, abisal) 
 
 
 
Menjelaskan 
pengertian batas 
landas kontingen, 
laut teritorial, dan 
Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) 
dan menunjukannya 
pada peta 

 
 
 
 
 
Tes  Lisan 
Diskusi 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Pilihan 
ganda 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Sekolah  : MTs Negeri Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Terpadu / Geografi 

Kelas/ Smt  : VII/ II 

Standar Kompetensi : Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya 

Kompetensi  

Dasar 

Materi Materi Pokok Indikator Nomor 

Soal 

Ranah Kognitif Kunci  

Jawaban 

Jumlah 

C1 C2 C3 

Mendeskrip

sikan gejala-

gejala yang 

terjadi di 

atmosfer 

dan 

hidrosfer 

serta 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan 

Perairan 

darat dan 

laut 

• Siklus 

hidrologi 

 

 

 

 

• Jenis-jenis air 

permukaan dan 

air tanah 

 

 

Mendeskripsikan 

siklus hidrologi 

 
 
 
 
 
 
 Mengklasifikasika

n bentuk-bentuk 

tubuh air 

permukaan dan air 

tanah serta 

pemanfaatannya 

1 

2 

3 

8 

10 

11 

4 

5 

6 

7 

9 

12 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 
 

 
√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 
 
 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 
 

A 

C 

C 

C 

D 

A 

A 

D 

C 

D 

A 

D 

6 

 

 

 

 

 

14 
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• Zona laut 

menurut letak 

dan 

kedalamannya 

(laut tepi, laut 

pedalamannya, 

dan laut 

tengah) dan 

kedalamannya 

(litoral, neritik, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan zona 

laut menurut letak 

(laut tepi. Laut 

tengah, dan laut 

pedalaman) dan 

kedalamannya 

(litoral, neritik, 

batial, abisal ) 

 

 

 

13 

14 

15 

22 

25 

27 

29 

30 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

26 

28 

 
 

 
 

 
 
√ 

√ 

 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

√ 

√ 

√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

 

B 

A 

A 

C 

D 

C 

A 

D 

B 

B 

A 

A 

D 

A 

D 

B 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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batial, abisal) 

• Batas wilayah 

laut 

 

Menjelaskan 

pengertian batas 

landas kontingen, 

laut teritorial, Zona 

ekonomi eksklusif 

(ZEE) dan 

menunjukannya 

pada peta. 

19 

24 

 

 

 
 
 

 
√ 

√ 

 

 
B 
 

C 
 
 

2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) KELAS EKSPERIMEN 

 
 Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

 Kelas/Semester : VII/Genap 

  Alokasi Waktu : 2 x 40’ 

 
Standar Kompetensi : 

Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 

4. 4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta 

dampaknya terhadap kehidupan. 

Indikator : 

1. Mendiskripsikan siklus hidrologi 

2. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus hidrologi 

3. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta 

pemanfaatannya 

4. Mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut pedalaman, laut tepi, laut 

pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, batial,dan abisal) 

5. Menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, teritorial, ZEE. 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu mendiskripsikan siklus hidrologi 

2. Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus 

hidrologi 

3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air air 

permukaan dan air tanah serta pemanfaatannya. 

4. Peserta didik mampu mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut 

pedalaman, laut tepi, laut pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, 

batial, dan abisal) 

5. Peserta didik mampu menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, 

teritorial, ZEE. 
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II. Materi Pembelajaran 

Perairan darat dan laut  

III. Metode Pembelajaran 

Ceramah 

Diskusi 

Kuis ”Waletan” 

IV. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Kegiatan Awal 
a. Apersepsi 

• Membuka pelajaran 
• Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

b. Motivasi 
Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti 
pelajaran. 

5’ 

Kegiatan Inti 
• Memberi penjelasan tentang metode kuis yang akan 

diterapkan hari ini. 
• Peserta didik dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing 

kelompok diberi nama kelompok A, kelompok B, kelompok 
C, kelompok D, kemudian bersama anggota kelompoknya, 
peserta didik menggali informasi dari buku dan berbagai 
sumber atau literatur lain tentang pentingnya hidrosfer bagi 
kehidupan manusia. 

• Setiap kelompok memilih 3 orang untuk mewakili anggotanya 
untuk mengikuti kuis. 

• Dengan dipandu, peserta didik bermain kuis : 
1. Tahap I Pertanyaan Wajib, dalam tahap ini, setiap 

kelompok mendapat sejumlah pertanyaan yang harus 
dijawab. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar 
mendapat skor 100, dan diberi applaus, Pertanyaan yang 
tidak dapat dijawab atau dijawab tetapi salah mendapat 
skor 0 (nol) 

2. Tahap II Pertanyaan Lemparan, dalam tahap ini, setiap 
kelompok mendapat sejumlah pertanyaan. Bila pertanyaan 
tidak dapat dijawab oleh kelompok yang mendapat giliran, 

70’ 
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maka akan dilempar atau diserahkan kepada kelompok 
berikutnya dan seterusnya. Kelompok yang menjawab 
benar mendapat skor 100 dan diberi applaus. 

3. Tahap III Pertanyaan Rebutan, dalam tahap ini, semua 
kelompok secara berebut menjawab pertanyaan yang 
diajukan dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. 
Kelompok yang paling dulu mengacungkan tangan berhak 
menjawab pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dijawab 
dengan benar mendapat skor 100 dan applaus. 

4. Setelah selesai, skor setiap kelompok dijumlahkan. 
Kelompok dengan skor tertinggi kembali diberi applaus    

Penutup 
a. Dengan bimbingan peserta didik membuat kesimpulan 

hasil pembelajaran pada hari itu. 
b. Menutup pelajaran. 

5’ 

 

V. Kesimpulan Materi 

Hidrosfer adalah lapisan air yang mengelilingi bumi (perairan darat, laut, dan 

air yang berada di udara atau atmosfer) 

Siklus hidrologi adalah putaran atau gerakan air di muka bumi yang 

berlangsung secara terus-menerus dan selalu memiliki jumlah yang tetap. 

Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 

• Siklus air pendek 

Air laut yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah 

menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya jatuh ke laut 

dan akan berulang kembali menjadi hujan. 

• Siklus air sedang 

Air laut yang menguap, mengalami kondensasi dan dibawa angin 

membentuk awan, diatas daratan jatuh sebagai titik-titik hujan  selanjutnya 

jatuh ke tanah, selokan, sungai, dan kembali ke laut. 

• Siklus air panjang 

Air laut menguap, mengalami kondensasi membentuk awan, kemdian 

terbawa angin menuju tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah 

hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Bongkahan es 
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mengendap di puncak gunung, dan karena gaya beratnya menuju ke 

tempat yang lebih rendah, mencair, lalu mengalir ke sungai kemudian 

kembali ke laut. 

Air Permukaan adalah bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi 

(peresapan) atau air hujan yang mengalami peresapan dan muncul kembali ke 

permukaan sebagai mata air. 

Macam-macam ai permukaan: 

• Sungai 
• Danau  
• Rawa 

 Perairan laut 

Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas 

yang cukup tinggi. Ilmu yang mempelajari tetang laut disebut oceanografi. 

Menurut letaknya, laut dibagi menjadi: 

• Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua seakan-akan terpisah oleh 

deretan pulau atau jazirah. 

• Laut pertengahan adalah laut yang terletak diantara benua-benua 

• Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau di 

kelilingi daratan. 

Menurut kedalamannya laut dibagi menjadi: 

• Zone Litorial adalah laut yang terletak antara garis pasang dan garis surut. 

• Zona neritik adalah laut yang terletak pada kedalaman 0-200 meter. 

• Zona batial adalah laut yang terletak pada kedalaman 200-1000 meter, 

secara geologis merupakan batas antara daratan dengan perairan. 

• Zona abisal adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobath 1000-

6000 meter. 

• Zona Palung adalah yang terletak pada kedalaman atau isobath > 6000 

meter. 

Batas wilayah laut berdasarkan kesepakatan dengan dengan PBB melalui 

konvensi Hukum laut Internasional yang dibuat pada tahun 1980, batas negara 
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Indonesia terdiri atas tiga bentuk, yaitu batas laut teritorial, batas landas 

kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

• Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis pantai 

pulau paling luar sejauh 12 mil. 

• Batas landas kontingen merupakan wilayah laut kelanjutan dari suatu 

kontinen (benua). Batas landas kontinen terletak 200 mil dari garis dasar 

dan memiliki batas vertikal pada kedalaman 150 meter dari permukaan air 

saat surut. 

• Zona ekonomi eksklusif adalah batas yang ditarik 200 mil laut dari garis 

dasar ke arah laut lepas.  

VI.  Sumber Belajar 

• Buku IPS paket Geografi kelas VII 
• LKS  

VII. Penilaian 

• Tugas kelompok 
• Tes tertulis 

Demak,.............................2009 
Mengetahui, 
Guru Pengampu 

 
 
 

Rumini, S. Pd. 
NIP.150381325 

  
Peneliti 
 
 
 
Sari Agustian 
NIM. 3202405069
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) KELAS KONTROL 

 
 Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

 Kelas/Semester : VII/Genap 

  Alokasi Waktu : 2 x 40’ 

 
Standar Kompetensi : 

Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 

4. 4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta 

dampaknya terhadap kehidupan. 

Indikator : 

6. Mendiskripsikan siklus hidrologi 

7. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus hidrologi 

8. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta 

pemanfaatannya 

9. Mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut pedalaman, laut tepi, laut 

pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, batial,dan abisal) 

10. Menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, teritorial, ZEE. 

VIII. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu mendiskripsikan siklus hidrologi 

2. Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus 

hidrologi 

3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air 

permukaan dan air tanah serta pemanfaatannya. 

4. Peserta didik mampu mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut 

pedalaman, laut tepi, laut pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, 

batial, dan abisal) 

5. Peserta didik mampu menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, 

teritorial, ZEE. 

 



58 

 

IX. Materi Pembelajaran 

Perairan darat dan laut  

X. Metode Pembelajaran 

• Ceramah  

XI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 

a. Apersepsi 

• Membuka pelajaran 

• Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

b. Motivasi 

Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mengikuti pelajaran. 

5’ 

Kegiatan Inti  

a. Guru menjelaskan materi dan siswa menyimak 

penjelasan guru 

b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya  

70’ 

Penutup 

c. Dengan bimbingan peserta didik membuat 

kesimpulan hasil pembelajaran pada hari itu. 

d. Menutup pelajaran. 

5’ 

 

XII. Kesimpulan Materi 

Hidrosfer adalah lapisan air yang mengelilingi bumi (perairan darat, laut, dan 

air yang berada di udara atau atmosfer) 

Siklus hidrologi adalah putaran atau gerakan air di muka bumi yang 

berlangsung secara terus-menerus dan selalu memiliki jumlah yang tetap. 

Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 

• Siklus air pendek 
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Air laut yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah 

menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya jatuh ke laut 

dan akan berulang kembali menjadi hujan. 

• Siklus air sedang 

Air laut yang menguap, mengalami kondensasi dan dibawa angin 

membentuk awan, diatas daratan jatuh sebagai titik-titik hujan  selanjutnya 

jatuh ke tanah, selokan, sungai, dan kembali ke laut. 

• Siklus air panjang 

Air laut menguap, mengalami kondensasi membentuk awan, kemdian 

terbawa angin menuju tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah 

hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Bongkahan es 

mengendap di puncak gunung, dan karena gaya beratnya menuju ke 

tempat yang lebih rendah, mencair, lalu mengalir ke sungai kemudian 

kembali ke laut. 

Air Permukaan adalah bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi 

(peresapan) atau air hujan yang mengalami peresapan dan muncul kembali ke 

permukaan sebagai mata air. 

Macam-macam ai permukaan: 

• Sungai 

• Danau  

• Rawa 

 Perairan laut 

Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas 

yang cukup tinggi. Ilmu yang mempelajari tetang laut disebut oceanografi. 

Menurut letaknya, laut dibagi menjadi: 

• Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua seakan-akan terpisah oleh 

deretan pulau atau jazirah. 

• Laut pertengahan adalah laut yang terletak diantara benua-benua 

• Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau di 

kelilingi daratan. 

Menurut kedalamannya laut dibagi menjadi: 
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• Zone Litorial adalah laut yang terletak antara garis pasang dan garis surut. 

• Zona neritik adalah laut yang terletak pada kedalaman 0-200 meter. 

• Zona batial adalah laut yang terletak pada kedalaman 200-1000 meter, 

secara geologis merupakan batas antara daratan dengan perairan. 

• Zona abisal adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobath 1000-

6000 meter. 

• Zona Palung adalah yang terletak pada kedalaman atau isobath > 6000 

meter. 

Batas wilayah laut berdasarkan kesepakatan dengan dengan PBB melalui 

konvensi Hukum laut Internasional yang dibuat pada tahun 1980, batas negara 

Indonesia terdiri atas tiga bentuk, yaitu batas laut teritorial, batas landas 

kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

• Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis pantai 

pulau paling luar sejauh 12 mil. 

• Batas landas kontingen merupakan wilayah laut kelanjutan dari suatu 

kontinen (benua). Batas landas kontinen terletak 200 mil dari garis dasar 

dan memiliki batas vertikal pada kedalaman 150 meter dari permukaan air 

saat surut. 

• Zona ekonomi eksklusif adalah batas yang ditarik 200 mil laut dari garis 

dasar ke arah laut lepas.  

XIII.  Sumber Belajar 

• Buku IPS paket Geografi kelas VII 

• LKS  

XIV. Penlaian 

Tes tertulis 
Demak,.............................2009 

 Mengetahui, 
Guru Pengampu 
 
 

 
Rumini, S. Pd. 
NIP.150381325 

Peneliti 
 
 
 
Sari Agustian 
NIM. 3202405069 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
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(RPP)  

 
 Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

 Kelas/Semester : VII/Genap 

  Alokasi Waktu : 2 x 40’ 

 
Standar Kompetensi : 

Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 

4. 4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta 

dampaknya terhadap kehidupan. 

Indikator : 

1. Mendiskripsikan siklus hidrologi 

2. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus hidrologi 

3. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta 

pemanfaatannya 

4. Mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut pedalaman, laut tepi, laut 

pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, batial,dan abisal) 

5. Menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, teritorial, ZEE. 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu mendiskripsikan siklus hidrologi 

2. Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus 

hidrologi 

3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air 

permukaan dan air tanah serta pemanfaatannya. 

4. Peserta didik mampu mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut 

pedalaman, laut tepi, laut pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, 

batial, dan abisal) 

5. Peserta didik mampu menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, 

teritorial, ZEE. 

 

XV. Materi Pembelajaran 
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Perairan darat dan laut  

XVI. Media Pembelajaran 

Lembar soal evaluasi akhir 

XVII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 

c. Apersepsi 

• Membuka pelajaran 

• Guru menyiapkan kondisi fisik dan kondisi kelas 

• Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat tulis 

dan menyimpan buku pelajaran dalam tas. 

d. Motivasi 

• Guru memberi motivasi agar mengerjakan soal 

dengan teliti, jujur, dan mandiri agar dapat 

mengukur kemampuan diri 

5’ 

Kegiatan Inti  

a. Guru menyampaikan petunjuk pengerjaan soal  

b. Guru membagi soal dan membagi lembar jawab 

c. Siswa mengerjakan soal 

d. Guru mengawasi siswa 

e. 10 menit sebelum waktu mengerjakan selesai, guru 

menyampaikan bahwa waktu mengerjakan soal kurang 

10 menit lagi dan meminta siswa untuk meneliti hasil 

pekerjaannya 

f. Guru menyampaikan waktu mengerjakan soal sudah 

habis dan meminta siswa untuk mengecek kembali 

identitas pada lembar jawaban 

g. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan lembar 

jawaban 

h. Siswa mengumpulkan lembar jawaban 

70’ 
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Penutup 

e. Dengan bimbingan peserta didik membuat 

kesimpulan hasil pembelajaran pada hari itu. 

f. Menutup pelajaran. 

5’ 

 

XVIII. Sumber Belajar 

• Buku IPS paket Geografi kelas VII 

• LKS  

XIX. Penlaian 

Tes tertulis 
 

Demak,.............................2009 
 Mengetahui, 

Guru Pengampu 
 
 

 
Rumini, S. Pd. 
NIP.150381325 

Peneliti 
 
 
 
Sari Agustian 
NIM. 3202405069 
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DAFTAR PERTANYAAN KUIS I 
 

Mata Pelajaran/Kelas : Geografi/VII 
Kompetensi Dasar :  4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang 

terjadi di       atmosfer dan                
hidrosfer, serta dampaknya terhadap 
kehidupan 

Waktu :  40 menit 
 

I. PERTANYAAN WAJIB (Babak I) 
 
No Klp Butir Pertanyaan Kunci Jawaban 
I A Air di permukaan bumi ini sebenarnya 

tetap, tidak bertambah, dan tidak berkurang. 
Namun, hanya mengalami proses. Proses 
apakah yang dimaksud? 

Siklus 
Hidrologi 

 B Sungai Gletser, Sungai campuran, dan 
Sungai hujan merupakan pengelompokan 
Sungai yang didasarkan atas? 

Asal/sumber 
airnya 

 C Danau yang terjadi atau terbentuk karena 
erupsi Gunung api disebut 

Danau 
Vulkanik 

 D Daerah rawa dasarnya berupa tanah jenis? Tanah liat 
II A Sungai yang arah alirannya sejajar dengan 

arah kemiringan lereng disebut? 
Sungai 
konsekuen 

 B Faktor utama terjadinya siklus hidrologi 
yaitu 

Sinar Matahari 

 C Air hujan yang meresap ke dalam tanah 
dinamakan 

Infiltrasi 

 D Menurut sumber airnya Sungai Digul di 
Irian jaya termasuk jenis sungai? 

Sungai 
Campuran 

III A Hujan yang terjadi di Laut termasuk 
fenomena siklus Hidrologi 

Pendek 

 B Sungai periodik di Indonesia banyak 
terdapat di pulau? 

Pulau Jawa 

 C Danau yang terjadi akibat pergeseran tanah 
disebut 

Danau 
Tektonik 

 D Berdasarkan asal airnya sungai yang airnya 
berasal dari es yang mencair disebut  

Sungai Gletser 

IV A Bagian badan sungai yang dekat dengan 
mata air disebut 

Hulu 

 B Daerah rawa dasarnya berupa tanah jenis? Tanah liat 
 C Danau yang terjadi karena adanya pelarutan 

batuan kapur disebut 
Danau karst 

 D Berdasarkan proses terjadinya Danau Toba 
di Sumatra termasuk jenis Danau 

Tektovulkanik 
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II. PERTANYAAN LEMPARAN (Babak II) 
 

No K
l
p 

Butir Pertanyaan Kunci Jawaban 

I A Jelaskan secara singkat yang 
dimaksud dengan air tanah! 

Air tanah yaitu air yang 
terletak di bawah permukaan 
tanah atau di dalam lapisan 
tanah 

 B Kebanyakan sungai-sungai di 
Pulau Jawa dimanfaatkan untuk 
sarana? 

Irigasi 

 C Sebut dan Jelaskan 3 macam 
Sungai berdasarkan sumber 
airnya!beserta contohnya! 

a. Sungai hujan, sungai yang 
memperoleh air dari hujan 
dan mata air. Contohnya, 
sungai-sungai di Pulau 
Jawa dan Kepulauan Nusa 
Tenggara. 

b. Sungai salju atau sungai 
Gletser, sungai yang 
memperoleh air dari salju 
atau gletser yang mencair. 
Contohnya: Sungai-sungai 
di Eropa di lembah 
pegunungan Alpen. 

c. Sungai campuran, sungai 
yang memperoleh air dari 
hujan, mata air, dan gletser 
yang mencair. Contohny: 
Sungai Digul di Irian jaya. 

 D Sebutkan 6 danau  berdasarkan 
proses terjadinya, beserta 
contohnya! 

a. Danau Vulkanik, 
contohnya: Danau Batur di 
Pulau Bali, dan Danau 
Kawah Tangkuban Perahu 
di Jawa Barat 

b. Danau Tektonik, 
contohnya: Danau 
Maninjau di Sumatra Barat, 
dan Danau Poso di 
Sulawesi Tengah. 

c. Danau Tektovulkanik, 
contohnya: Danau Toba di 
Sumatra Utara, Danau 
Singkarak di Sumatra 
Barat, dan Danau Ranau di 
Sumatra Selatan. 



66 

 

d. Danau Karst atau Danau 
Dolina, contohnya: Danau 
jenis ini terdapat di daerah 
Gunung Kidul, Yogyakarta. 

e. Danau Glasial, contohny 
Danau Ertzberg di Papua. 

f. Danau buatan (Waduk), 
contohnya: Waduk jati 
luhur, Waduk Saguling, 
Waduk Cirata di Jawa 
Barat, Waduk Gajah 
Mungkur di Jawa Tengah, 
Waduk Karang kates di 
Jawa Timur.  

II A Sebutkan manfaat danau bagi 
kehidupan masyarakat di 
sekitarnya! 

a. Irigasi 
b. Sumber air minum 
c. Pencegahan bahaya banjir 
d. Obyek wisata 
e. Perikanan darat 
f. PLTA 

 B Sebutkan manfaat sungai bagi 
kehidupan masyarakat di 
sekitarnya! 

a. Sumber air mineral 
b. Sumber tenaga (PLTA) 
c. Irigasi 
d. Perikanan darat 
e. Transportasi 
f. Sumber mineral 
g. Sumber bahan bangunan 
h. Rekreasi (arung jeram, 

dayung, mancing) dan olah 
raga 

 C Sebut dan jelaskan sungai 
berdasarkan volume/debit 
airnya 

a. Sungai permanen yaitu 
sungai yang debit airnya 
relative tetap sepanjang 
tahun, Contoh; Sungai 
Kapuas dan Sungai Musi. 

b. Sungai Periodik yaitu 
Sungai yang debit airnya 
besar besar pada musim 
penghujan dan kecil pada 
musim kemarau. Contoh: 
Sungai-sungai di Pulau 
Jawa, Bali dan Kepulauan 
Nusa Tenggara. 

c. Sungai Episodik yaitu 
sungai yang pada musim 
penghujan debit alirannya 
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besar, sedangkan pada 
musim kemarau kecil 
bahkan sungainya kering. 
Contoh: Sungai-sungai d 
daerah Gunung Kidul, 
Wonogiri. 

 D Apa yang dimaksud dengan 
danau? 

Danau adalah masa air dalam 
jumlah besar yang berada di 
dalam suatu cekungan atau 
basin di wilayah daratan. 

III. PERTANYAAN REBUTAN (Babak III) 
 

No Butir Pertanyaan Kunci Jawaban 
I Daerah rawa-rawa di 

Pulau Sumatra banyak 
terdapat di sepanjang 
pantai bagian? 

Barat 

2 Sungai terpanjang di 
Indonesia adalah? 

Sungai Kapuas 

3 Sebutkan manfaat DAS 
bagi kehidupan manusia! 

a.Sebagai sumber air bersih 
b. Sebagai sumber irigasi 
c. Sebagai sumber tenaga listrik (PLTA) 

4 Bentuk aliran air yang 
terbentuk secara alami 
disebut dengan 

Sungai 

5 Apa yang dimaksud 
dengan evaporasi? 

Peristiwa penguapan air di permukaan 
bumi 

6 Jelaskan proses 
terjadinya siklus 
hidrologi panjang! 

Penguapan terjadi di permukaan laut, 
terjadi kondensasi, uap air terbawa 
angin dan membentuk awan di atas 
daratan hingga ke pegunungan tinggi, 
kemudian jatuh sebagai salju, terbentuk 
gletser, mengalir kesungai, dan 
selanjutnya kembali lagi ke laut 

7 Bagian sungai yang 
terdapat di bagian tengah 
disebut 

Hilir 

8 Sebutkan contoh Danau 
buatan yang ada di Pulau 
Jawa! 

Waduk Jati Luhurt, Waduk Saguling, 
Waduk Cirata di Jawa Barat, 
Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, 
dan Waduk Karang Kates di Jawa 
Timur. 

9 Apa yang dimaksud 
dengan perkolasi? 

Gerakan air yang meresap ke dalam 
tanah melalui celah batuan hingga 
menjadi jenuh. 

10 Berdasarkan letaknya air Air tanah dangkal dan air tanah dalam 
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tanah dapat dibedakan 
menjadi 2 macam 
sebutkan! 
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DAFTAR PERTANYAAN KUIS II 
 

Mata Pelajaran/Kelas : Geografi/VII 
Kompetensi Dasar :  4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi 

di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya 
terhadap kehidupan 

Waktu :  40 menit 
 

 
I. PERTANYAAN WAJIB (Babak I) 
 
No Klp Butir Pertanyaan Kunci Jawaban 
I A Kumpulan air asin dalam jumlah yang 

banyak dan luas yang memisahkan benua 
atau pulau yang satu dengan benua atau 
pulau yang lain disebut? 

Laut 

 B Laut yang luas sekali disebut? Samudra atau 
lautan 

 C Laut yang menjorok masuk ke daratan 
disebut? 

Teluk 

 D Laut sempit yang meisahkan Pulau Jawa 
dengan Pulau Sumatra adalah  

Selat Sunda 

II A Lembah atau cekungan sempit di dalam laut 
dengan inding curam dan kedalamannya 
lebih dari 6.000 meter dibawah paras laut 
disebut? 

Palung laut 
(trog) 

 B Laut sempit yang terletak diantara 2 pulau 
disebut 

Selat 

 C Laut yang diantara 2 benua atau 2 daratan 
yang luas disebut 

Laut Tengah 

 D Laut yang terjadi karena dasar laut 
mengalami penurunan yang disebabkan 
tenaga tektonik sehingga membentuk 
palung atau lubuk laut disebut? 

Laut ingresi 

III A Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pantai? Bagian dari 
daratan yang 
berbatasan 
dengan laut  

 B Laut yang terjadi akibat mencairnya es di 
kutub disebut 

Laut Transgresi 

 C Bagian dari daratan yang tergenang pada 
saat air laut pasang dan kering pada saat air 
laut surut disebut? 

Pesisir 

 D Bagian dari daratan yang berbatasan dengan 
laut disebut? 

Pantai 

IV A Laut yang menyempit yang disebabkan oleh Laut regresi 
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penurunan permukaan air laut disebut 
 B Cekungan laut yang lebar dengan 

kedalamannya hamper sama denan palung 
laut disebut? 

Lubuk laut 

 C Cincin besar yang terbentuk dari beberapa 
pulau karang (pulau Koral) yang 
berkelompok disebut? 

Atol 

 D Anak laut yang dangkal terdapat di tengah-
tengah atol disebut? 

Laguna 

II. PERTANYAAN LEMPARAN (Babak II) 
 

No K
l
p 

Butir Pertanyaan Kunci Jawaban 

I A Sebutkan 3 jenis laut 
berdasarkan proses 
terjadinya!beserta contoh! 

a. Laut Regresi (Laut 
menyempit), Contohnya: 
Laut Jawa 

b. Laut Trangresi (Laut 
meluas), contohnya: Laut 
Arafuru, dan Selat Sunda 

c. Laut Ingresi (Laut tanah 
turun), contohnya: Laut 
Banda, Laut Flores, dan 
Laut Maluku 

 B Sabut dan Jelaskan 4 macam 
laut berdasarkan kedalamannya! 

a. Zona Litoral, wilayah laut 
yang terletak di antara 
pasang naik tertinggi dan 
pasang surut terendah 

b. Zona Neritik, wilayah laut 
yang terletak mulai dari 
batas air laut terendah 
sampai kedalaman 200 
meter. 

c. Zona Batial, wilayah laut 
dengan kedalaman 200 
meter sampai dengan 4.000 
meter. 

d. Zona Abisal, wilayah laut 
dengan kedalam lebih dari 
1.000 meter. 

 C Berdasarkan kesepakatan 
dengan PBB melalui konvensi 
Hukum Laut Internasional yang 
dibuat 1980, batas Negara 
Indonesia terdiri atas tiga 
bentuk, yaitu? 

a. Batas laut territorial 
b. Batas landas kontingen 
c. Zona Ekonomi Eksklusif
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 D Apa yang dimaksud dengan 
Ekosistem? 

Keanekaragaman suatu 
komunitas dan lingkungannya 
dalam alam yang saling 
bergantun satu sama lain. 

II A Manfaat terumbu karang 
memiliki banyak manfaat 
sebutkan 

a. Bahan makanan seperti 
ikan, udang, dll 

b. Tempat berkembang biak 
biota laut 

c. Sebagai wahana rekreasi 
 B   
 C   
 D Berdasarkan letaknya laut 

dibagi menjadi 3 macam, sebut 
dan jelaskan! 

a. Laut tepi, yaitu laut yang 
terletak di tepi benua dan 
tep samudra. 

b. Laut Tengah, yaitu laut 
yang terletak di antara dua 
benua. 

c. Laut pedalaman, yaitu laut 
yang seluruh atau hampir 
seluruh wilayahnya 
dikelilingi oleh daratan. 

IV. PERTANYAAN REBUTAN (Babak III) 
 

No Butir Pertanyaan Kunci Jawaban 
I Batas laut teritorial Indonesia yaitu  12 mil 
2 Sebutkan 4 nama Samudra urut dari 

yang terluas! 
Samudra Pasifik, Samudra 
Atlantik, Samudra Hindia, 
Samudra Arktik 

3 Sebutkan 3 macam air permukaan Sungai, Danau, dan Laut 
4   
5 Apa yang dimaksud dengan 

evaporasi? 
Peristiwa penguapan air di 
permukaan bumi 

6 Wilayah laut yang terletak mulai dari 
batas air laut terendah sampai 
kedalaman 200 m termasuk zona?  

Neritik 

7 Batas laut Indonesia yang diukur dari 
200 mil titik terluar sebuah pulau ke 
laut bebas disebut? 

Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) 

8 Laut yang memiliki kedalaman lebih 
dari 1200 m termasuk Zona? 

Zona Abisal 

9 Berdasarkan tingkat kedalamannya, 
zone laut yang paling dangkal yaitu? 

Zona Litoral 

10 Gelombang laut yang dipengaruhi 
oleh adanya gempa di dasar laut 
disebut? 

Tsunami 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) KONTROL 

 
 Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

 Kelas/Semester : VII/Genap 

  Alokasi Waktu : 2 x 40’ 

 
Standar Kompetensi : 

Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 

4. 4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta 

dampaknya terhadap kehidupan. 

Indikator : 

11. Mendiskripsikan siklus hidrologi 

12. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus hidrologi 

13. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta 

pemanfaatannya 

14. Mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut pedalaman, laut tepi, laut 

pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, batial,dan abisal) 

15. Menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, teritorial, ZEE. 

XX. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu mendiskripsikan siklus hidrologi 

2. Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam siklus 

hidrologi 

3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air air 

permukaan dan air tanah serta pemanfaatannya. 

4. Peserta didik mampu mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut 

pedalaman, laut tepi, laut pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, 

batial, dan abisal) 

5. Peserta didik mampu menafsirkan pengertian nusantara, laut wilayah, 

teritorial, ZEE. 
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XXI. Materi Pembelajaran 

Perairan darat dan laut  

XXII. Metode Pembelajaran 

Ceramah 

XXIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 

a. Apersepsi 

• Membuka pelajaran 

• Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

b. Motivasi 

Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mengikuti pelajaran. 

5’ 

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi dan siswa menyimak 

penjelasan guru 

2. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya 

70’ 

Penutup 

g. Dengan bimbingan peserta didik membuat 

kesimpulan hasil pembelajaran pada hari itu. 

h. Menutup pelajaran. 

5’ 

 

XXIV. Kesimpulan Materi 

Hidrosfer adalah lapisan air yang mengelilingi bumi (perairan darat, laut, dan 

air yang berada di udara atau atmosfer) 

Siklus hidrologi adalah putaran atau gerakan air di muka bumi yang 

berlangsung secara terus-menerus dan selalu memiliki jumlah yang tetap. 

Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 

• Siklus air pendek 
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Air laut yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah 

menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya jatuh ke laut 

dan akan berulang kembali menjadi hujan. 

• Siklus air sedang 

Air laut yang menguap, mengalami kondensasi dan dibawa angin 

membentuk awan, diatas daratan jatuh sebagai titik-titik hujan  selanjutnya 

jatuh ke tanah, selokan, sungai, dan kembali ke laut. 

• Siklus air panjang 

Air laut menguap, mengalami kondensasi membentuk awan, kemdian 

terbawa angin menuju tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah 

hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Bongkahan es 

mengendap di puncak gunung, dan karena gaya beratnya menuju ke 

tempat yang lebih rendah, mencair, lalu mengalir ke sungai kemudian 

kembali ke laut. 

Air Permukaan adalah bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi 

(peresapan) atau air hujan yang mengalami peresapan dan muncul kembali ke 

permukaan sebagai mata air. 

Macam-macam ai permukaan: 

• Sungai 

• Danau  

• Rawa 

 Perairan laut 

Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas 

yang cukup tinggi. Ilmu yang mempelajari tetang laut disebut oceanografi. 

Menurut letaknya, laut dibagi menjadi: 

• Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua seakan-akan terpisah oleh 

deretan pulau atau jazirah. 

• Laut pertengahan adalah laut yang terletak diantara benua-benua 

• Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau di 

kelilingi daratan. 

Menurut kedalamannya laut dibagi menjadi: 
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• Zone Litorial adalah laut yang terletak antara garis pasang dan garis surut. 

• Zona neritik adalah laut yang terletak pada kedalaman 0-200 meter. 

• Zona batial adalah laut yang terletak pada kedalaman 200-1000 meter, 

secara geologis merupakan batas antara daratan dengan perairan. 

• Zona abisal adalah laut yang terletak pada kedalaman atau isobath 1000-

6000 meter. 

• Zona Palung adalah yang terletak pada kedalaman atau isobath > 6000 

meter. 

Batas wilayah laut berdasarkan kesepakatan dengan dengan PBB melalui 

konvensi Hukum laut Internasional yang dibuat pada tahun 1980, batas negara 

Indonesia terdiri atas tiga bentuk, yaitu batas laut teritorial, batas landas 

kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

• Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis pantai 

pulau paling luar sejauh 12 mil. 

• Batas landas kontingen merupakan wilayah laut kelanjutan dari suatu 

kontinen (benua). Batas landas kontinen terletak 200 mil dari garis dasar 

dan memiliki batas vertikal pada kedalaman 150 meter dari permukaan air 

saat surut. 

• Zona ekonomi eksklusif adalah batas yang ditarik 200 mil laut dari garis 

dasar ke arah laut lepas.  

XXV.  Sumber Belajar 

• Buku IPS paket Geografi kelas VII 

• LKS  

XXVI. Penilaian 

• Tes tertulis 

Demak,.............................2009 
Mengetahui, 
Guru Pengampu 

 
 
 

Rumini, S. Pd. 
NIP.150381325 

  
Peneliti 
 
 
 
Sari Agustian 
NIM. 3202405069
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LATIHAN I KELOMPOK KONTROL 
 
Mata Pelajaran/Kelas : Geografi/VII 

Kompetensi Dasar :  4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di       

atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap 

kehidupan 

Waktu :  40 menit 

 
 

SOAL 

1. Air di permukaan bumi ini sebenarnya tetap, tidak bertambah dan tidak 

berkurang. Namun, hanya mengalami ? 

2. Sungai gletser, sungai campuran, dan sungai hujan merupakan 

pengelompokan sungai berdasarkan ? 

3. Danau yang terjadi atau terbentuk karena erupsi gunung api disebut? 

4. Sungai yang arah alirannya sejajar dengan arah kemiringan lereng disebut? 

5. Hujan yang terjadi di laut termasuk fenomena siklus? 

6. Faktor utama terjadinya siklus hidrologi yaitu? 

7. Air hujan yang meresap ke dalam tanah disebut? 

8. Sungai periodik banyak terdapat di pulau? 

9. Danau yang terjadi akibat pergeseran tanah disebut? 

10. Sebut dan dijelaskan 3 macam sungai berdasarkan sumber airnya? 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN I KELOMPOK KONTROL 
 
Mata Pelajaran/Kelas : Geografi/VII 

Kompetensi Dasar :  4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di       

atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap 

kehidupan 

Waktu :  40 menit 

 
1. Siklus Hidrologi 

2. Asal / sumber airnya 

3. Danau Vulkanik 

4. Sungai konsekuen 

5. Sungai Campuran 

6. Siklus Pendek 

7. Sinar Matahari 

8. Infiltrasi 

9. Pulau Jawa 

10. 3 macam sungai berdasarkan sumber airnya, yaitu: 

a. Sungai hujan, sungai yang memperoleh air dari hujan dan mata air. 

Contohnya, Sungai-sungai di Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. 

b. Sungai salju atau sungai gletser, sungai yang memperoleh air dari salju 

atau gletser, sungai yang memperoleh air dari salju atau gletser yang 

mencair. Contohnya: Sungai-sungai di Eropa di lembah pegunungan 

Alpen 

c. Sungai Campuran, sungai yang memperoleh air dari hujan, mata air dan 

gletser yang mencair. Contohnya: Sungai Digul di Irian jaya. 
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LATIHAN II KELOMPOK KONTROL 
 
Mata Pelajaran/Kelas : Geografi/VII 

Kompetensi Dasar :  4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di       

atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap 

kehidupan 

Waktu :  40 menit 

 
 
SOAL 
 

1. Laut sempit yang terletak 2 pulau disebut? 

2. Laut yang terletak diantara 2 benua atau 2 daratan yang luas disebut? 

3. Laut yang terjadi akibat mencairnya es disebut? 

4. Batas laut territorial yaitu? 

5. Laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1200 m termasuk zona? 

6. Gelombang laut yang dipengaruhi oleh adanya gempa didasar laut disebut? 

7. Berdasarkan tingkat kedalamannya zona laut yang paling dangkal yaitu? 

8. Batas laut Indonesia yang diukur dari zona 200 mil titik terluar sebuah 

pulau ke laut bebas disebut? 

9. Sebutkan 4 samudra urtu dari yang terluas? 

10. Berdasarkan letaknya laut yang dibagi menjadi 3 macam, sebut dan 

jelaskan! 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN II KELOMPOK KONTROL 
 
Mata Pelajaran/Kelas : Geografi/VII 

Kompetensi Dasar :  4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di       

atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap 

kehidupan 

Waktu :  40 menit 

 
 

1. Selat 

2. Laut tengah 

3. Laut trangresi 

4. 12 mil 

5. Zona Abisal 

6. Tsunami 

7. Zona litoral 

8. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

9. Samudra Pasifik,. Samudra Atlantik, Samudra HGindia, Samudra Arktik 

10. 3 Macam laut berdasarkan letaknya 

a. Laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua dan tepi samudra 

b. Laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua 

c. Laut pedalaman, yaitu laut yang seluruh atau hampir seluruh 

wiolayahnya dikelilingi oleh daratan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 Mata Pelajaran  : IPS (Geografi) 

 Kelas/Semester   : VII/Genap 

 Alokasi Waktu   : 2 x 40’ 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami usaha manusia untuk mengenal perkembangan lingkungannya. 

Kompetensi Dasar : 

4.4 Mendiskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta 

dampaknya terhadap kehidupan. 

Indikator : 

1. Mendiskripsikan siklus hidrologi. 

2. Menyebutkan dan menjelaskan macam siklus hidrologi 

3. Mengidentifikasi air permukaan dan macam-macam air permukaan 

4. Mendiskripsikan Zona laut menurut letak (laut pedalaman, laut tepi, laut      

pertengahan) dan kedalamannya (litoral, neritik, batial, dan abisal) 

5. Menafsirkan pengertian perairan nusantara, laut wilayah, teritorial, ZEE. 

6. Menjelaskan karakteristik dan pemanfaatan ekosistem pesisir. 

I. Tujuan Pembelajaran 

1.  Peserta didik mampu mendiskripsikan siklus hidrologi 

2.  Peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan macam siklus    

hidrologi 

3.  Peserta didik mampu mengidentifikasi air permukaan dan macam-

macam air permukaan 

4.  Peserta didik mampu mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut 

pedalaman, laut tepi, laut pertengahan) dan kedalamannya (litoral, 

neritik, batial, dan abisal) 

5.  Peserta didik mampu menafsirkan pengertian perairan nusantara, laut        

wilayah, teritorial, ZEE. 
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II. Materi Pembelajaran 

Perairan darat dan laut  

III. Media Pembelajaran 

Lembar soal evaluasi akhir 

 

IV. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 

Kegiatan Awal 

c. Apersepsi 

• Membuka pelajaran 

• Guru menyiapkan kondisi fisik dan kondisi 

kelas 

• Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat 

tulis dan menyimpan buku pelajaran dalam tas 

d. Motivasi 

Memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

mengerjakan soal dengan teoliti jujur, dan mandiri 

agar dapat mengukur kemampuan diri. 

5’ 

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan soal 

2. Guru membagi soal dan membagi lembar jawab 

3. Siswa mengerjakan soal 

4. Guru mengawasi siswa 

5. 10 menit sebelum waktu mengerjakan selesai, 

guru menyampaikan bahwa mengerjakan soal 

kurang 10 menit lagi dan mminta siswauntuk 

meneliti hasil pekerjaannya. 

6. Guru menyampaikan waktu mengerjakan soal 

sudah habis dan meminta siswa untuk mengecek 

kembali identitas pada lembar jawaban 

70’ 



82 

 

7. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

lembar jawaban. 

8. Siswa mengumpulkan lembar jawaban 

Penutup 

i. Dengan bimbingan peserta didik membuat 

kesimpulan hasil pembelajaran pada hari itu. 

j. Menutup pelajaran. 

5’ 

 

V. Sumber Belajar 

• Buku IPS paket Geografi kelas VII 

• LKS  

VI. Penilaian 

• Tes tertulis 

 

Demak,.............................2009 
Mengetahui, 
Guru Pengampu 

 
 
 

Rumini, S. Pd. 
NIP.150381325 

  
Peneliti 
 
 
 
Sari Agustian 
NIM. 3202405069 

 
  



83 

 

INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN EKSPERIMEN 

PEMBELAJARAN DENGAN KUIS “WALETAN” 

 

 Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

 Pokok Bahasan : Hidrosfer 

 Kelas/Semester : VII/Genap 

 Waktu  : 2 x 40’ 

 

Petunjuk mengerjakan soal 

1. Tulislah Nama, Kelas, dan No. Absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar. 

3. Telitilah kembali sebelum diserahkan kepada pengurus!  

 
SOAL 
 
1. Hujan yang terjadi di laut termasuk fenomena siklus hidrologi   

a. Pendek                             c.   Panjang 

b. Sedang                             d.   Sangat panjang 

2. Faktor utama terjadinya siklus hidrologi yaitu 

a. Hujan                                c.  Sinar matahari 

b. Angin                                d.  Air laut 

3.   Air hujan yang meresap ke dalam tanah dinamakan  

a.   Evaporasi                         c.   Infiltrasi 

b.   Presipitasi                        d.   Hidrologi 

4. Berdasarkan asal airnya sungai yang airnya berasal dari es yang mencair 

disebut sungai 

            a. Gletser                                 c. Campuran 

            b. Hujan                                   d. periodik 

5.  Sungai periodik di Indonesia banyak terdapat di Pulau 

a. Sumatra                               c. Papua 

b. Kalimantan                          d. Jawa 
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6. Sungai gletser, sungai campuran, dan sungai hujan merupakan pengelompokan 

sungai berdasarkan 

 a. Tingkat erosinya                       c. Asal/sumber airnya 

  b. Volume airnya                          d. Arah alirannya 

7. Di bawah ini yang termasuk contoh Danau akhir adalah 

a. Danau Kerinci                          c. Danau laut tawar 

b. Danau Laut mati                      d.  Danau Kilimutu 

8. Proses penguapan air laut oleh sinar matahari disebut 

a. Inspirasi                                c.  kondensasi 

b. Infiltrasi                                d.  evaporasi 

9. Berdasarkan proses terjadinya, Danau Toba di Sumatra teramasuk jenis danau  

a. Tektovulkanik                      c.  karst 
b.tektonik                          d.  Vulkanik 
 

10. Proses perputaran air dari laut menjadi awan hujan dan kembali lagi ke air laut 

disebut  

a. Infiltrasi                                c. kondensasi 
b. Evaporasi                              d. hidrologi 

 
11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Huruf   c menunjukan siklus 
a.  pendek                      c.  panjang 
b.  sedang                       d. Tengah 
 

12. Jenis danau di daerah pedalaman atau tengah benua yang tidak mempunyai 

pembuangan air laut disebut  

a.  doline                                   c.  Danau tektonik 
b. danau karts                           d.  Danau akhir 
 

13. Sungai terpanjang di Indonesia adalah 

                      a. Bengawan Solo                    c. Mahakam 
                      b. Kapuas                                d. Musi 
 
14. Danau yang terjadi atau terbentuk karena proses erupsi gunung api disebut 
                     a. Danau Vulkanik                   c. Danau karts 

b. Danau tektonik                    d. Danau tektovulkanik 
 
15. Sungai yang arah alirannya sejajar dengan arah kemiringan lereng disebut 
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a. sungi konsekuen                  c. Sungai resekuen 
b. sungai subsekuen                d. Sungai obsekuen 

   
16. Laut sempit yang terletak diantara dua pulau disebut 

a. teluk                              c. pesisir 
b. selat                              d. Fyord 
 

17. Perairan Nusantara yang terletak diantara pulau Jawa dan pulau Kalimantan 
adalah 

a. laut Banda                   c. Laut Sulawesi 
b. laut Jawa                    d. Laut Kalimantan 

 
18. Laut yang terjadi akibat mencairnya es dikutub disebut laut 

a. transgresi                      c. ingresi 
b. regresi                          d. Dalam 

 
19. Batas laut teritorial Indonesia yaitu 

a. 3 mil                      c. 100 mil 
b. 12 mil                    d. 200 mil 

 
20. Gelombang laut yang dipengaruhi oleh adanya gempa di dasar laut disebut 

a. tsunami                 c. Taifun 
b. abrasi                    d. Ombak 
 

21. Laut yang terletak diantara dua benua disebut laut 
a. tepi                        c. dangkal 
b. pedalaman             d. Tengah 
 

22. Ciri dari sungai di Pulau Jawa, yaitu 
a. dalam, panjang, deras                      c.  dangkal, pendek, tenang 
b. dangkal, pendek, tenang                 d.  dalam, pendek, tenang 
 

23. Pesisir yang berupa teluk sempit yang panjang dan dalam dengan tebing yang 
curam disebut 

a. fyord                      c. estuaria 
b. delta                       d. Sand dune 

 
24. Batas laut Indonesia yang diukur dari 200 mil titik terluar sebuah pulau ke laut 

bebas disebut 
a. batas landas kontinen                 c. zona ekonomi eksklusif 
b. batas laut nusantara                   d. Batas laut teritorial 
 

25. Daerah rendah yang selalu tergenang air baik dari air hujan, air tanah, atau air 
permukaan lainnya dan tidak ada jalan untuk pelepasan airnya secara lancar 
disebut 

a. danau                                     c. delta 



86 

 

b. payau                                    d. Rawa 
 

26. Sejumlah air asin dalam wilayah yang luas yang menggenangi daratan 
sehingga menghubungkan benua dan pulau disebut  

a. teluk                                  c. selat 
b. samudra                            d. Laut 
 

27. Danau yang terjadi karena adanya pelarutan batuan kapur disebut 
a. danau kawah                             c.  Danau karst 
b. danau vulkanik                         d.  Danau maar 

 
28. Laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1200 meter termasuk zone 

a.  batial                            c. litoral 
b. abisal                            d.  Neritis 

 
29. Sungai terpanjang di Dunia yaitu 

a. Nil                      c. missisipi 
b. amazon              d. Yangtse-kiang 

 
30. Perhatikan pernyataan di bawah ini 

1. tempat pembuangan sampah 
2. pencegahan bahaya banjir 
3. irigasi 
4. Perikanan darat 
Yang merupakan fungsi sungai di tunjukan pada nomor 

a. 1, 3              c. 2, 3 
b. 1, 2              d. 3, 4 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 
 

Nama sekolah  : MTs Negeri Karangtengah 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Mata Pelajaran : IPS/Geografi 

 
 
 

1. A                                            16. B 

2. C                                             17. B 

3. C                                             18. A 

4. A                                             19. B 

5. D                                             20. A 

6. C                                             21. D 

7. D                                             22. C 

8. D                                             23. A 

9. A                                             24. C  

10. D                                             25. D 

11. A                                             26. D  

12. B                                              27. C 

13. B                                              28. B  

14. A                                              29. A  

15. A                                              30. C 
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LEMBAR JAWABAN  

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 
 
 
 
 

 

1 A B C D  16 A B C D 

2 A B C D 17 A B C D 

3 A B C D 18 A B C D 

4 A B C D 19 A B C D 

5 A B C D 20 A B C D 

6 A B C D 21 A B C D 

7 A B C D 22 A B C D 

8 A B C D 23 A B C D 

9 A B C D 24 A B C D 

10 A B C D 25 A B C D 

11 A B C D 26 A B C D 

12 A B C D 27 A B C D 

13 A B C D 28 A B C D 

14 A B C D 29 A B C D 

15 A B C D 30 A B C D 
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INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN EKSPERIMEN 

PEMBELAJARAN DENGAN KUIS “WALETAN” 

 

 Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

 Pokok Bahasan : Hidrosfer 

 Kelas/Semester : VII/Genap 

 Waktu  : 2 x 40’ 

 

Petunjuk mengerjakan soal 

4. Tulislah Nama, Kelas, dan No. Absen pada lembar jawaban yang tersedia. 

5. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar. 

6. Telitilah kembali sebelum diserahkan kepada pengurus!  

 
SOAL 
 
3. Hujan yang terjadi di laut termasuk fenomena siklus hidrologi   

a. Pendek                             c.   Panjang 

b. Sedang                             d.   Sangat panjang 

4. Faktor utama terjadinya siklus hidrologi yaitu 

a. Hujan                                c.  Sinar matahari 

b. Angin                                d.  Air laut 

3.   Air hujan yang meresap ke dalam tanah dinamakan  

a.   Evaporasi                         c.   Infiltrasi 

b.   Presipitasi                        d.   Hidrologi 

4. Berdasarkan asal airnya sungai yang airnya berasal dari es yang mencair 

disebut sungai 

            a. Gletser                                 c. Campuran 

            b. Hujan                                   d. periodik 

5.  Sungai periodik di Indonesia banyak terdapat di Pulau 

a. Sumatra                               c. Papua 

b. Kalimantan                          d. Jawa 
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6. Sungai gletser, sungai campuran, dan sungai hujan merupakan pengelompokan 

sungai berdasarkan 

 a. Tingkat erosinya                       c. Asal/sumber airnya 

  b. Volume airnya                          d. Arah alirannya 

7. Di bawah ini yang termasuk contoh Danau akhir adalah 

a. Danau Kerinci                          c. Danau laut tawar 

b. Danau Laut mati                      d.  Danau Kilimutu 

8. Proses penguapan air laut oleh sinar matahari disebut 

c. Inspirasi                                c.  kondensasi 

d. Infiltrasi                                d.  evaporasi 

9. Berdasarkan proses terjadinya, Danau Toba di Sumatra teramasuk jenis danau  

a. Tektovulkanik                      c.  karst 
b.tektonik                          d.  Vulkanik 
 

10. Proses perputaran air dari laut menjadi awan hujan dan kembali lagi ke air laut 

disebut  

a. Infiltrasi                                c. kondensasi 
b. Evaporasi                              d. hidrologi 

 
11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Huruf   c menunjukan siklus 
a.  pendek                      c.  panjang 
b.  sedang                       d. Tengah 
 

12. Jenis danau di daerah pedalaman atau tengah benua yang tidak mempunyai 

pembuangan air laut disebut  

a.  doline                                   c.  Danau tektonik 
b. danau karts                           d.  Danau akhir 
 

13. Sungai terpanjang di Indonesia adalah 

                      a. Bengawan Solo                    c. Mahakam 
                      b. Kapuas                                d. Musi 
 
14. Danau yang terjadi atau terbentuk karena proses erupsi gunung api disebut 
                     a. Danau Vulkanik                   c. Danau karts 

b. Danau tektonik                    d. Danau tektovulkanik 
 
15. Sungai yang arah alirannya sejajar dengan arah kemiringan lereng disebut 
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a. sungi konsekuen                  c. Sungai resekuen 
b. sungai subsekuen                d. Sungai obsekuen 

   
16. Laut sempit yang terletak diantara dua pulau disebut 

a. teluk                              c. pesisir 
b. selat                              d. Fyord 
 

17. Perairan Nusantara yang terletak diantara pulau Jawa dan pulau Kalimantan 
adalah 

a. laut Banda                   c. Laut Sulawesi 
b. laut Jawa                    d. Laut Kalimantan 

 
18. Laut yang terjadi akibat mencairnya es dikutub disebut laut 

a. transgresi                      c. ingresi 
b. regresi                          d. Dalam 

 
19. Batas laut teritorial Indonesia yaitu 

a. 3 mil                      c. 100 mil 
b. 12 mil                    d. 200 mil 

 
20. Gelombang laut yang dipengaruhi oleh adanya gempa di dasar laut disebut 

a. tsunami                 c. Taifun 
b. abrasi                    d. Ombak 
 

21. Laut yang terletak diantara dua benua disebut laut 
a. tepi                        c. dangkal 
b. pedalaman             d. Tengah 
 

22. Ciri dari sungai di Pulau Jawa, yaitu 
a. dalam, panjang, deras                      c.  dangkal, pendek, tenang 
b. dangkal, pendek, tenang                 d.  dalam, pendek, tenang 
 

23. Pesisir yang berupa teluk sempit yang panjang dan dalam dengan tebing yang 
curam disebut 

a. fyord                      c. estuaria 
b. delta                       d. Sand dune 

 
24. Batas laut Indonesia yang diukur dari 200 mil titik terluar sebuah pulau ke laut 

bebas disebut 
a. batas landas kontinen                 c. zona ekonomi eksklusif 
b. batas laut nusantara                   d. Batas laut teritorial 
 

25. Daerah rendah yang selalu tergenang air baik dari air hujan, air tanah, atau air 
permukaan lainnya dan tidak ada jalan untuk pelepasan airnya secara lancar 
disebut 

a. danau                                     c. delta 
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b. payau                                    d. Rawa 
 

26. Sejumlah air asin dalam wilayah yang luas yang menggenangi daratan 
sehingga menghubungkan benua dan pulau disebut  

a. teluk                                  c. selat 
b. samudra                            d. Laut 
 

27. Danau yang terjadi karena adanya pelarutan batuan kapur disebut 
a. danau kawah                             c.  Danau karst 
b. danau vulkanik                         d.  Danau maar 

 
28. Laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1200 meter termasuk zone 

a.  batial                            c. litoral 
b. abisal                            d.  Neritis 

 
29. Sungai terpanjang di Dunia yaitu 

a. Nil                      c. missisipi 
b. amazon              d. Yangtse-kiang 

 
30. Perhatikan pernyataan di bawah ini 

1. tempat pembuangan sampah 
2. pencegahan bahaya banjir 
3. irigasi 
4. Perikanan darat 
Yang merupakan fungsi sungai di tunjukan pada nomor 

a. 1, 3              c. 2, 3 
b. 1, 2              d. 3, 4 
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LEMBAR JAWABAN  

Nama  : 

No. Absen : 

Kelas  : 

 
 
 
 
 

 

1 A B C D  16 A B C D 

2 A B C D 17 A B C D 

3 A B C D 18 A B C D 

4 A B C D 19 A B C D 

5 A B C D 20 A B C D 

6 A B C D 21 A B C D 

7 A B C D 22 A B C D 

8 A B C D 23 A B C D 

9 A B C D 24 A B C D 

10 A B C D 25 A B C D 

11 A B C D 26 A B C D 

12 A B C D 27 A B C D 

13 A B C D 28 A B C D 

14 A B C D 29 A B C D 

15 A B C D 30 A B C D 
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Tabel 8. Nilai Rapor Kelompok Eksperimen Dan Kontrol 
No Nilai Rapot 

Eksperimen Kontrol 
1 70 62 
2 64 70 
3 63 62 
4 70 64 
5 70 83 
6 72 72 
7 78 63 
8 75 64 
9 73 66 

10 65 78 
11 69 63 
12 71 76 
13 73 64 
14 73 74 
15 73 64 
16 66 63 
17 62 71 
18 64 77 
19 66 65 
20 67 73 
21 68 73 
22 65 70 
23 66 68 
24 67 66 
25 73 65 
26 64 69 
27 67 65 
28 77 64 
29 64 65 
30 76 66 
31 77 72 
32 68 73 
33 69 65 
34 70 73 
35 70 63 
36 66 65 
37 73 67 
38 78 65 
39 72 63 
40 67 65 
41 65 74 

Sumber: Data Primer, 2009 
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Uji Normalitas Kelas VII B (Kelompok Eksperimen) 

      

Langkah - Langkah        

Membuat distribusi frekuensi       

Nilai tertinggi = 78     Rata – Rata  ( )x  = 69.5 

Nilai terendah = 62     Simpangan baku ( )S  = 4.544898 

Rentang  = 16     Varians (S2) =      20.6561 

Banyak kelas interval = 6.322 =  7     

Panjang kelas interval  = 2.531 =  3    

   

Kelas Interval if  ix  ix 2 
ii xf •  xxi −  ( )2xxI  if ( )2xxI if ix 2 

60 - 62 1 61 3721 61 -8.49 72.04 72.04 3721 

63 - 65 8 64 4096 512 -5.49 30.12 240.93 32768 

66 - 68 10 67 4489 670 -2.49 6.19 61.89 44890 

69 - 71 8 70 4900 560 0.51 0.26 2.10 39200 

72 - 74 8 73 5329 584 3.51 12.34 98.68 42632 

75 - 77 4 76 5776 304 6.51 42.41 169.63 23104 

78 - 80 2 79 6241 158 9.51 90.48 180.96 12482 

 41 490 34552 2849 -5.93 163.35 645.28 198797 

           

Batas Kelas Z 
Luas 

Z 

Luas 

Interval 
iO  iE  

( )
i

ii

E
EO 2−

 

 

  

  

59.5 -2.20 0.4861       

   0.04790 1 1.9639 0.473091   

62.5 -1.54 0.4382       

   0.12760 8 5.2316 1.464951   

65.5 -0.88 0.3106       

   0.22350 10 9.1635 0.076361   
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68.5 -0.22 0.0871       

   0.08890 8 3.6449 5.203681   

74.5 1.10 0.3643       

   0.09650 4 3.9565 0.000478   

77.5 1.76 0.4608       

   0.0321 2 1.3161 0.355383   

80.5 2.42 0.4929       

Dhi Kuadrat data ( )2χ  41  7.23   

 
                                                        7.23           9.49          

karena Chi kuadrat data  = 7.23    

Chi kuadrat data < chi kuadrat tabel dengan dk = k-3 = 7-3 = 4 dan   

taraf signifikansi 5% = 9,49 maka data diasumsikan berdistribusi normal 

artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 
    
        

 

 
Uji Normalitas Kelas VII D (Kelompok Kontrol) 
 

Langkah-langkah   

Membuat distribusi frekuensi       

Nilai tertinggi = 83    Rata – Rata  ( )x  = 68.26 

Nilai Terendah = 62    Simpangan baku ( )S  = 5.37 

Rentang = 21    Varians (S2) = 28.839 

Banyak Kelas = 6.3222 = 7     

Panjang Kelas Interval = 3.321 = 4     
 

   

Kelas Interval if  ix  ix 2 
ii xf • xxi −  ( )2xxI  if ( )2xxI if ix 2 
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61 - 64 12 62.5 3906.25 750 -5.76 33.13 397.56 46875 

65 - 68 13 66.5 4422.25 864.5 -1.76 3.08 40.09 

57489.2

5 

69 - 72 6 70.5 4970.25 423 2.24 5.04 30.21 29821.5 

73 - 76 7 74.5 5550.25 521.5 6.24 38.99 272.9 

38851.7

5 

77 - 80 2 78.5 6162.25 157 10.24 104.94 209.88 12324.5 

81 - 84 1 82.5 6806.25 82.5 14.24 202.89 202.89 6806.25 

85 - 88 0 86.5 7482.25 0 18.24 332.84 0 0 

 41 521.5

39299.7

5 

2798.

5 43.24 720.904 

1153.56

1 

192168.

3 

 
           

Batas Kelas Z 
Luas 

Z 

Luas 

Interval 
iO  Ei 

( )
i

ii

E
EO 2−

 

  

 

  

60.5 -1.44 0.4351       

   0.20710 12 8.4911 1.450033   

64.5 -0.70 0.2280       

   0.20810 13 8.5321 2.339650   

68.5 0.05 0.0199       

   0.26530 6 10.8773 2.186945   

72.5 0.79 0.2852       

   0.15300 7 6.273 0.084255   

76.5 

 

1.54 0.4382       

  0.05050 2 2.0705 0.002401   

80.5 2.28 0.4887       

   0.01000 1 0.41 0849024   

84.5 3.02 0.4987       

   0.00120 0 0.0492 0.049200   
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88.5 3.77 0.4999       

Dhi Kuadrat data ( )2χ  41  6.912308   
 

 

 
                                                                6.91             9.49 

karena Chi kuadrat data   = 6.91    

Chi kuadrat data < chi kuadrat tabel dengan dk = k-3 = 7-3 = 4 dan   

taraf signifikansi 5% = 9,49 maka data diasumsikan berdistribusi normal 

artinya sample berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
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PERHITUNGAN UJI KESAMAAN DUA VARIANS (Uji Homogenitas) 
 
Rumus yang digunakan adalah : 

{ } ∑∑ =−= dkSBdenganSdkBX )(loglog.)10(ln 222  
Dari data diketahui bahwa : 

Sampel  dk  
dk
1  

2
iS  2log iS  2log)( iSdk

1 41 0.0244 20.6551 1.4600 59.85919 
2 41 0.0244 28.8390 1.3150 53.91698 

 
Varians kelas eksperimen (sampel 1) = 20.6561 
Varians kelas kontrol (sampel 2) = 28.839 

2S  = 
( ) ( )

2
11 22

−+
−+−

ke

kkee

nn
SnSn

 B = ∑dkS )(log 2  

 = ( ) ( )
24141

839.281416561.20141
−+

•−+•−   = ( ) 8274755.24 •Log   

 = 24.74755   = 1.393532 • 82 

S   = 4.97461   = 114.2696  

Sehingga  { }∑−= 22 log.)10(ln SdkBX hitung  
         = { }7762.1132696.1143026,2 −  
 = { }493472.03026,2  
 = 1.1363 

84,3
)1()95,0(

2

)12()05,01(
2

)1()1(
22

=
=
=
=

−−

−−

X
X
XX ktabel α

 

 
                                            1.1363         3.84 
Karena harga hitungX 2

 = 1.1363 maka hitungX 2  < tabelX 2
  sehingga Ho diterima 

artinya sampel tersebut mempunyai varians yang sama atau berasal dari populasi 

dengan varians yang homogen.  
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PERHITUNGAN UJI T 

NILAI RAPORT IPS KELOMPOK EKSPERIMEN 
DAN KELOMPOK KONTROL KELAS VII SEMESTER GASAL 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 

     

Langkah - Langkah       

Tabel Distribusi frekuensi raport IPS kelompok eksperimen kelas VII B Semester Gasal 

Nilai tertinggi = 78     Rata – Rata  ( )ex  = 69.5 

Nilai terendah = 62     Simpangan baku ( )eS  = 4.544898 

Rentang  = 16     Varians (Se2) =      20.6561  

Banyak kelas interval = 6.322 =  7     

Panjang kelas interval  = 2.531 =  3    

  

Kelas Interval if  ix  ix 2
ii xf • if ix 2 

60 - 62 1 61 3721 61 3721 

63 - 65 8 64 4096 512 32768 

66 - 68 10 67 4489 670 44890 

69 - 71 8 70 4900 560 39200 

72 - 74 8 73 5329 584 42632 

75 - 77 4 76 5776 304 23104 

78 - 80 2 79 6241 158 12482 

 41 490 34552 2849 198797 

 
Tabel Distribusi frekuensi raport IPS kelompok kontrol kelas VII D Semester 
Gasal  
 

Langkah-langkah   

Membuat distribusi frekuensi       

Nilai tertinggi = 83    Rata – Rata  ( )x  = 68.26 

Nilai Terendah = 62    Simpangan baku ( )Sk  = 5.37 

Rentang = 21    Varians (Sk2) = 28.839 
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Banyak Kelas = 6.3222 = 7     

Panjang Kelas Interval = 3.321 = 4     

  

Kelas Interval if  ix  ix 2
ii xf •  if ix 2 

61 - 64 12 62.5 3906.25 750 46875 

65 - 68 13 66.5 4422.25 864.5 57489.25 

69 - 72 6 70.5 4970.25 423 29821.5 

73 - 76 7 74.5 5550.25 521.5 38851.75 

77 - 80 2 78.5 6162.25 157 12324.5 

81 - 84 1 82.5 6806.25 82.5 6806.25 

85 - 88 0 86.5 7482.25 0 0 

 41 521.5 39299.75 2798.5 192168.3 

 
Varian gabungan  = 24.74755
Simpangan Baku 
Gabungan = 4.974692
    
Uji t   = 1.12858

 
Rumus yang digunakan adalah:  

ke

ke

nn
S

xx
t

11 +

−
=  dengan 

( ) ( )
2

11 22
2

−+
−+−

=
ke

kkee

nn
SnSn

S  

Dari data diketahui bahwa:  

5.69=eX     26.68=kX  

Se
2 = 20.6561   Sk

2 = 28.839 

ne = 41    nk = 41 

2
gabunganS  = 

( ) ( )
2

11 22

−+
−+−

ke

kkee

nn
SnSn

  

 = ( ) ( )
24141

839.281416561.20141
−+

•−+•−  
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 = ( ) ( )
80

839.28406561.2040 •+•  

 = 24.74755 

gabunganS  = 4.974691 

Sehingga

21

21

11
nn

S

XX
t

+

−
=  

12858.1
)2208631.0(974692.4

24.1

41
2974691.4

24.1

41
1

41
1974691.4

26.685.69 =
•

=
•

=
+•

−=

 

 

    12858.1=hitungt    67.1=tabelt  

Dengan α = 5% dan dk = 41 + 41 – 2 = 80 maka harga ttabel adalah 1.67  

Karena - thitung < ttabel maka Ho diterima artinya kedua kelompok mempunyai rata-

rata yang sama.  
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PERHITUNGAN UJI T 
NILAI HASIL PENELITIAN IPS KELOMPOK EKSPERIMEN 

DAN KELOMPOK KONTROL KELAS VII  
 

    

Langkah - Langkah      

Tabel Distribusi frekuensi kelompok eksperimen kelas VII B  

Nilai tertinggi = 84     Rata – Rata  ( )ex  = 66.28049 

Nilai terendah = 32     Simpangan baku ( )eS  = 13.48242 

Rentang  = 52     Varians (Se2) =      181.7756  

Banyak kelas interval = 6.322 =  7     

Panjang kelas interval  = 8.225002 =  8    

  

Kelas Interval if  ix  ix 2
ii xf •  if ix 2 

30 - 37 2 33.5 1122.25 67 2244.5 

38 - 45 2 41.5 1722.25 83 3444.5 

46 - 53 4 49.5 2450.25 198 9801 

54 - 61 2 57.5 3306.25 115 6612.5 

62 - 69 12 65.5 4290.25 786 51483 

70 - 77 10 73.5 5402.25 735 54022.5 

78 - 85 9 81.5 6642.25 733.5 59780.25 

Jumlah 41 402.5 24935.75 2717.5 187388.3 

 
 
 
Tabel Distribusi frekuensi kelompok kontrol kelas VII D  
 

Langkah-langkah   

Membuat distribusi frekuensi       

Nilai tertinggi = 76    Rata – Rata  ( )x  = 2.53659 

Nilai Terendah = 20    Simpangan baku ( )Sk  = 2.22517 

Rentang = 56    Varians (Sk2) = 149.4549
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Banyak Kelas = 6.3222 = 7     

Panjang Kelas Interval = 8.8577 = 9     

  

Kelas Interval if  ix  ix 2
ii xf •  if ix 2 

20 - 28 1 24 576 24 576 

29 - 37 4 33 1089 132 4356 

38 - 46 7 42 1764 294 12348 

47 - 55 12 51 2601 612 31212 

56 - 64 10 60 3600 600 36000 

65 - 73 6 69 4761 414 28566 

74 - 82 1 78 6084 78 6084 

Jumlah 41 357 20475 2154 119142 

 
Varian gabungan  = 165.6152
Simpangan Baku 
Gabungan = 12.86916
    
Uji t   = 4.776116

 
Rumus yang digunakan adalah:  

ke

ke

nn
S

xx
t

11 +

−
=  dengan 

( ) ( )
2

11 22
2

−+
−+−

=
ke

kkee

nn
SnSn

S  

Dari data diketahui bahwa:  

28049.66=eX     53659.52=kX  

Se
2 = 181.7756   Sk

2 = 149.4549 

ne = 41    nk = 41 

2
gabunganS  = 

( ) ( )
2

11 22

−+
−+−

ke

kkee

nn
SnSn

  

 = ( ) ( )
24141

4549.1491417756.181141
−+

•−+•−  
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 = ( ) ( )
80

4549.149407756.18140 •+•  

 = 165.6152 

gabunganS  = 12.22517 

Sehingga

21

21

11
nn

S

XX
t

+

−
=  

776116.4
)2208631.0(22517.12

7439.13

41
222517.12

7439.13

41
1

41
122517.12

53659.5228049.66 =
•

=
•

=
+•

−=

 

 

       67.1=tabelt

 776116.4=hitungt  

Dengan α = 5% dan dk = 41 + 41 – 2 = 80 maka harga ttabel adalah 1.67  

Karena -thitung > ttabel maka Ho ditolak artinya kedua kelompok mempunyai rata-

rata yang berbeda.  

  

Daerah 
Penolakan Ho
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KRITERIA PENSEKORAN AFEKTIF 
 

Nama Sekolah  : MTs Negeri Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Standar Kompetensi    : Memahami usaha manusia untuk mengenal 

perkembangan lingkungannya. 

Aspek minat Skor Kriteria 

Perhatian mengikuti 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi dalam 

mengikuti pembelajaran 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

• Dalam mengikuti pembelajaran penuh perhatian 

dan sering menyampaikan pendapat atau 

pertanyaan. 

• Dalam mengikuti pembelajaran kadang-kadang 

perhatian, tetapi sering menyampaikan pendapat 

atau pertanyaan. 

• Dalam mengikuti pembelajaran penuh perhatian 

tetapi jarang menyampaikan pendapat atau 

pertanyaan 

• Dalam mengikuti pembelajaran kurang perhatian 

dan jarang menyampaikan pendapat atau 

pertanyaan. 

• Tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah 

menyampaikan pendapat atau pertanyan 
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 1 • Berpartisipasi aktif dan dilakukan dengan baik 

• Berpartisipasi aktif tetapi dilakukan kurang baik 

• Kurang berpartisipasi dan dilakukan dengan baik 

• Kurang berpartisipasi dan dilakukan kurang baik 

• Sering tidak berpartisipasi dan dilakukan kurang 

baik 

 

Aspek Sikap Skor Kriteria 
Tangung jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berinteraksi dengan guru 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

• Selalu bertanggung jawab terhadap tugas 

pribadi dan kelompok 

• Selalu bertangung jawab terhadap tugas 

ppribai, tetapi mengabaikan tugas kelompok 

• Mengabaikan tugas pribadi, tetapi selalu 

bertangung jawab terhadap tugas kelompok 

• Sering mengabaikan tugas pribadi maupun 

kelompok 

• Tidak bertangung jawab terhadap tugas pribadi 

maupun kelompok 

• Selalu bertanya kepad guru tentang materi yang 

belum jelas 

• Sering bertanya kepada guru tentang materi 

yang belum jelas 

• Kadang-kadang bertanya kepada guru tentang 

matri yang belum jelas 
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• Pernah bertanya kepada guru tentang materi 

yang belum jelas 

• Tidak pernah bertanya sam sekali 

 
 
 
 

Aspek nilai Skor Kriteria 
Kerja sama dalam 
kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penggunaan LKS dan 
literatur lain 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

• Selalu bekerjasama dalam 

kelompoknya 

• Bekerjasama dengan beberapa orang 

dalam kelompoknya 

• Hanya bekerjasama dengan salah satu 

anggota kelompoknya 

• Individu tidak bekerjasama dengan 

anggota kelompoknya 

• Tidak bekerjasama anggota 

kelompoknya dan mengganggu 

kelompok lain 

• Selalu membaca dan mengikuti kuis 

“Waletan”  dengan baik 

• Sering membaca dan mengikuti kuis 

“Waletan”  dengan baik 

• Kadang-kadang membaca dan 

mengikuti kuis “Waletan”  dengan baik 

• Tidak pernah membaca dan mengikuti 

kuis “Waletan”  dengan baik 
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• Tidak pernah membaca dan mengikuti 

kuis “Waletan”  dengan baik 
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KRITERIA PENSEKORAN PSIKOMOTORIK 
 
 
 
Nama Sekolah  : MTs Negeri Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS (Geografi) 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Standar Kompetensi    : Memahami usaha manusia untuk mengenal 
perkembangan lingkungannya 
Aspek ketrampilan Skor Kriteria 

Mempersiapkan 

pembelajaran dalam 

kelas 

 

 

 

 

 

Kecakapan bertanya 

 

 

 

 

 

Kecakapan menggali 

lireratur yang relevan 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

• Dilakukan dengan sangat baik 

• Dilakukan dengan baik 

• Dilakukan dengan cukup baik 

• Dilakukan dengan kurang baik 

• Dilakukan dengan tidak baik 

 

 

• Dilakukan dengan sangat baik 

• Dilakukan dengan baik 

• Dilakukan dengan cukup baik 

• Dilakukan dengan kurang baik 

• Dilakukan dengan tidak baik 

 

• Dilakukan dengan sangat baik 

• Dilakukan dengan baik 
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Kecakapan dalam 

berpendapat 

 

 

 

 

 

 

Memecahkan masalah 

2 

1 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

• Dilakukan dengan cukup baik 

• Dilakukan dengan kurang baik 

• Dilakukan dengan tidak baik 

 

 

 

• Dilakukan dengan sangat baik 

• Dilakukan dengan baik 

• Dilakukan dengan cukup baik 

• Dilakukan dengan kurang baik 

• Dilakukan dengan tidak baik 

 

 

• Dilakukan dengan sangat baik 

• Dilakukan dengan baik 

• Dilakukan dengan cukup baik 

• Dilakukan dengan kurang baik 

• Dilakukan dengan tidak baik 
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2. Proses Persiapan 

 Sebelum memilih sampel dan memberi perlakuan terhadap sampel 

perlu dilakukan uji homogenitas, normalitas, dan uji kessamaan keadaan 
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awal dari populasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah populasi 

tersebut mempunyai kesamaan varians populasi. Untuk dapat menghitung 

homogenitas, normalitas, dan kesamaan keadaan awal populasi diperlukan 

data awal, data awal dalam penelitian ini adalah nilai rapor semester gasal 

kelas VII mata pelajaran geografi peserta didik MTs Negeri Karangtengah 

Demak tahun ajaran 2008/2009. 

Langkah selanjutnya sebelum penelitian dilaksanakan yaitu 

pemberian treatmen kepada peserta didik sebagai subyek penelitian, 

terlebih dahulu diadakan uji coba soal penelitian terhadap kelas VIII yang 

sebelumnya pernah menerima materi pelajaran yang sama dengan tujuan 

mengetahui apakah lembaran soal uji coba valid digunakan untuk 

mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik tentang materi hidrosfer 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap uji coba soal adalah: 

1. Melakukan uji coba soal 

      Uji coba dilakukan supaya perangkat tes yang digunakan betul-betul 

baik untuk mengukur hasil akhir eksperimen. Soal diujicobakan 

kepada peserta didik kelas VIII MTs Negeri Karangtengah.  

2. Menentukan sampel penelitian dari kelas VII dengan cluster random 

sampling. 

3. Menetapkan salah satu kelas sebagai kelompok eksperimen dan kelas 

lain sebagai kelompok kontrol. 

3. Proses Pelaksanaan 
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 Dalam tahapan ini mulai diberikan treatmen yang berbeda dari 

kedua kelas yang terpilih sebagai sampel penelitian yaitu: 

1. Kelas yang terpilih sebagai kelompok eksperimen diberikan treatmen 

berupa pengajaran hidrosfer yang disertai penggunaan kuis “Waletan” 

2. Pada kelas terpilih sebagai kelompok kontrol hanya diberikan 

pengajaran mengenai hihrosfer tetapi tanpa disertai penggunaan kuis 

“Waletan”. 

Adapun pelaksanakan pemberian Kuis “Waletan” dapat dilihat 

pada tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Skenario Pembelajaran Kelompok Kontrol Dan 
Kelompok Eksperimen   

 
No. 

 
Waktu 

Materi Yang Diperlukan 
Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

1. 29-4-09 • Siklus Hidrologi 
• Jenis-jenis air 

permukaan dan air 
tanah 

• Siklus Hidrologi 
• Jenis-jenis air 

permukaan dan air 
tanah (Kuis 
“Waletan”) 

2. 
 
 

 

2-5-09 
 
 

 

• Zona laut menurut 
letak daan 
kedalamannya 

• Batas wilayah laut 

• Zona laut menurut 
letak daan 
kedalamannya 

• Batas wilayah laut 
(Kuis “Waletan”) 

3 6-5-09 • Tes akhir • Tes akhir 

Sumber: Data Primer, 2009 

Skenario pembelajaran pada kelompok eksperimen dimaksudkan 

agar setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat 

dengan mudah untuk diarahkan pada kelompok tersebut, dimana penelitian 

ini materi hidrosfer ditempuh dalam 3 pertemuan, dan masing-masing 

pertemuan memakai metode pengajaran kuis “Waletan”.  
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Skenario pembelajaran pada kelas kontrol tidak jauh berbeda 

dengan pelaksanaan pada kelas eksperimen yaitu, mengkaji materi yang 

sama, waktu yang sama, serta langkah-langkah pembelajaran yang sama, 

akan tetapi untuk mengetahui tujuan dalam penelitian yang peneliti 

laksanakan, pad akelas kontrol tidak menggunakan kuis “Waletan” 

disetiap pembelajaran tetapi boleh memakai buku atau literature lain yang 

relevan.  

4. Gambar Pelaksanaan Pembelajaran 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sumber: Data Primer, 2009 
            Gambar 3. Proses kegiatan belajar mengajar kelompok kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Sumber: Data Primer, 2009 
            Gambar 4. Proses kegiatan belajar mengajar kelompok kontrol 
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                  Sumber: Data Primer, 2009 

Gambar 5. Pelaksanaan kuis “Waletan” pada kelompok eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Sumber: Data Primer, 2009 

Gambar 6. Pelaksanaan kuis “Waletan” pada kelompok eksperimen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 Sumber: Data Primer, 2009 
                 Gambar 7. Pelaksanaan tes pada kelompok kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Sumber: Data Primer, 2009 
                  Gambar 8. Pelaksanaan tes pada kelompok eksperimen 
 

Dalam pembelajaran di kelompok eksperimen yang menggunakan 

metode kuis ”Waletan” diperoleh beberapa simpulan kelebihan dan 

kelemahan penggunaan metode dan media peraga ini. Beberapa kelebihan 

penggunaan metode ini adalah sebagai berikut : 



117 

 

a. Simpel dan mudah dalam pelaksanaannya. 

b. Murah, tidak membutuhkan banyak biaya 

c. Keaktifan dan pengetahuan peserta didik tereksplor 

d. Tidak perlu mengelompokkan peserta didik dalam kelompok kecil 

e. Peserta didik terkonsentrasi mendengarkan pelajaran serta tetap 

memperhatikan karena dalam akhir penjelasan materi akan diadakan 

kuis ”Waletan”. 

Sedangkan beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode kuis ”Waletan” ini adalah sebagai 

berikut : 

a.  Suasana kelas terlalu ramai 

b. Peserta didik yang tidak mendapat kesempatan cenderung pasif 

c.  Emosi peserta didik meluap, jadi peran guru sangat diperlukan 

5.  Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, nilai 

yang didapat setelah menempuh materi hidrosfer dan ditunjukan dengan 

nilai angka. Dalam penelitian ini peneliti memakai nilai harian dan nilai 

tes akhir sebagai nilai prestasi belajar. Adapun hasilnya.  

1). Nilai harian dalam penelitian  

Nilai harian dalam penelitian ini diperoleh, setelah peserta 

didik menerima materi pelajaran, kemudian pada kelompok 

eksperimen melaksanakan kuis “Waletan”, sedangkan kelompok 

kontrol diberikan tugas mengerjakan LKS, yang isinya berkaitan 

dengan materi hidrosfer. Adapun hasilnya, bahwa kelompok 
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eksperimen maupun kontrol dengan jumlah peserta didik sama-sama 

41 memperoleh nilai rata-rata 73,90 untuk kelompok eksperimen dan 

70,37 untuk kelompok kontrol. Berarti, dari nilai harian yang diperoleh 

dari kelompok tersebut, bahwa kelompok eksperimen mendapat 

prestasi belajar pada nilai harian lebih baik. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 5 halaman 52. 
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Tabel 5. Nilai Harian Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 
1 E-01 75 1 K-01 70 
2 E-02 70 2 K-02 65 
3 E-03 70 3 K-03 70 
4 E-04 75 4 K-04 70 
5 E-05 70 5 K-05 70 
6 E-06 75 6 K-06 70 
7 E-07 70 7 K-07 65 
8 E-08 75 8 K-08 65 
9 E-09 70 9 K-09 80 
1

0 E-10 80 10 K-10 75 
1

1 E-11 75 11 K-11 60 
1

2 E-12 75 12 K-12 75 
1

3 E-13 75 13 K-13 65 
1

4 E-14 70 14 K-14 60 
1

5 E-15 75 15 K-15 75 
1

6 E-16 60 16 K-16 80 
1

7 E-17 65 17 K-17 80 
1

8 E-18 85 18 K-18 85 
1

9 E-19 85 19 K-19 75 
2

0 E-20 70 20 K-20 60 
2

1 E-21 70 21 K-21 70 
2

2 E-22 80 22 K-22 75 
2

3 E-23 85 23 K-23 65 
2

4 E-24 85 24 K-24 60 
2

5 E-25 80 25 K-25 80 
2

6 E-26 75 26 K-26 75 
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2
7 E-27 70 27 K-27 60 

2
8 E-28 75 28 K-28 60 

2
9 E-29 70 29 K-29 65 

3
0 E-30 70 30 K-30 65 

3
1 E-31 70 31 K-31 60 

3
2 E-32 75 32 K-32 60 

3
3 E-33 75 33 K-33 75 

3
4 E-34 75 34 K-34 75 

3
5 E-35 65 35 K-35 70 

3
6 E-36 65 36 K-36 80 

3
7 E-37 75 37 K-37 80 

3
8 E-38 70 38 K-38 85 

3
9 E-39 80 39 K-39 75 

4
0 E-40 85 40 K-40 70 

4
1 E-41 70 41 K-41 65 

∑  * 
303

0 ∑  * 2885 
1n  * 41 1n  * 41 

x * 
73.9

0 x * 70.37 
Sumber: Data Primer, 2009 

 

                  Tabel 6. Nilai Rapot dan Nilai Akhir 

  Eksperimen   Kontrol 

No Kode 
N 

rapot 
N 

akhir Selisih No Kode
N 

rapot
N 
akhir Selisih 

1 E-01 70 32 38 1 K-01 62 20 42 
2 E-02 64 32 32 2 K-02 70 32 38 
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3 E-03 63 40 23 3 K-03 62 32 30 
4 E-04 70 44 26 4 K-04 64 36 28 
5 E-05 70 48 22 5 K-05 83 36 47 
6 E-06 72 48 24 6 K-06 72 40 32 
7 E-07 78 52 26 7 K-07 63 40 23 
8 E-08 75 52 23 8 K-08 64 44 20 
9 E-09 73 56 17 9 K-09 66 44 22 
1

0 E-10 
65 

60 5 10 K-10 
78 

44 34 
1

1 E-11 
69 

64 5 11 K-11 
63 

44 19 
1

2 E-12 
71 

64 7 12 K-12 
76 

44 32 
1

3 E-13 
73 

64 9 13 K-13 
64 

48 16 
1

4 E-14 
73 

64 9 14 K-14 
74 

48 26 
1

5 E-15 
73 

64 9 15 K-15 
64 

48 16 
1

6 E-16 
66 

64 2 16 K-16 
63 

48 15 
1

7 E-17 
62 

64 -2 17 K-17 
71 

48 23 
1

8 E-18 
64 

68 -4 18 K-18 
77 

48 29 
1

9 E-19 
66 

68 -2 19 K-19 
65 

52 13 
2

0 E-20 
67 

68 -1 20 K-20 
73 

52 21 
2

1 E-21 
68 

68 0 21 K-21 
73 

52 21 
2

2 E-22 
65 

68 -3 22 K-22 
70 

52 18 
2

3 E-23 
66 

72 -6 23 K-23 
68 

52 16 
2

4 E-24 
67 

72 -5 24 K-24 
66 

52 14 
2

5 E-25 
73 

72 1 25 K-25 
65 

56 9 
2

6 E-26 
64 

72 -8 26 K-26 
69 

60 9 
2

7 E-27 
67 

72 -5 27 K-27 
65 

60 5 
2

8 E-28 
77 

72 5 28 K-28 
64 

60 4 
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2
9 E-29 

64 
76 -12 29 K-29 

65 
60 5 

3
0 E-30 

76 
76 0 30 K-30 

66 
60 6 

3
1 E-31 

77 
76 1 31 K-31 

72 
64 8 

3
2 E-32 

68 
76 -8 32 K-32 

73 
64 9 

3
3 E-33 

69 
80 -11 33 K-33 

65 
64 1 

3
4 E-34 

70 
80 -10 34 K-34 

73 
64 9 

3
5 E-35 

70 
80 -10 35 K-35 

63 
68 -5 

3
6 E-36 

66 
80 -14 36 K-36 

65 
68 -3 

3
7 E-37 

73 
80 -7 37 K-37 

67 
72 -5 

3
8 E-38 

78 
80 -2 38 K-38 

65 
72 -7 

3
9 E-39 

72 
80 -8 39 K-39 

63 
72 -9 

4
0 E-40 

67 
80 -13 40 K-40 

65 
72 -7 

4
1 E-41 

65 
84 -19 41 K-41 

74 
76 -2 

    2846 2712 134     2790 2168 622 
    41 41 41     41 41 41 

                  Sumber: Data Primer, 2009 

 

 

2). Nilai Rapot dan Nilai Akhir 

Data pada tabel 6 halaman 53 adalah nilai hasil belajar yang 

didapat dari pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen dan 

kontrol dengan jumlah sample tiap-tiap kelompok sebanyak 41, adapun 

artinmya jumlah (∑ ) nilai rapot pada kelompok eksperimen sebesar 

2846, dan nilai akhir 2712, dengan jumlah selisih sebesar 134. Pada 
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keadaan kelompok kontrol memiliki jumlah yang sama yaitu 41 

peserta didik pada jumlah (∑ ) nilai rapot pada kelompok kontrol 

sebesar 2790 dan nilai akhir 2168 dengan jumlah selisih sebesar 622. 

Data yang diperoleh dari pengujian awal dan akhir kemudian 

di analisa untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara kelompok tersebut, yakni kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 

lampiran halaman . 

6. Tahap uji hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis disini meliputi dua hal yaitu terkait ada 

tidaknya peningkatan prestasi belajar pada kedua kelompok yang 

mengalami skenario pembelajaran yang berbeda dan yang kedua adalah 

terkait pengujian perbandingan ada tidaknya perbedaan yang signifikan 

terhadap hasil belajar pada ke dua kelompok. 

        Rumus yang digunakan dalam hal ini adalah uji nilai t sebagai berikut 

: 

           
s

nn

xxt

21

21

11 +

−=          Dengan         
2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−=

nn
snsns  

       Untuk pengujian peningkatan prestasi belajar diperoleh dengan 

membandingkan nilai rapot dan nilai tes akhir pada kedua kelompok. 

Kemudian terkait dengan nilai t pada perhitungan perbandingan antara dua 
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kelompok didapatkan hasil nilai t hitung  sebesar 4,776116. Sedangkan nilai t

tabel  adalah sebesar 1, 67. Hal ini berarti nilai t hitung tersebut berada di 

luar daerah penerimaan H0. Dengan demikian H0 ditolak dan itu berarti 1H  

diterima dengan kata lain terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara 

ke dua kelompok. Dan ketika dilihat data prestasi belajar antara ke dua 

kelompok dapat diketahui bahwa prestasi belajar peserta didik kelompok 

eksperimen yang menggunakan metode kuis “Waletan” lebih baik 

daripada kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. 

7. Hasil observasi penilaian afektif dan psikomotorik 

        Dalam pembelajaran berbasis kompetensi dengan sistem 

evaluasi yang mengikat pada penilaian kognitif. Afektif dan psikomotorik 

maka didapat dari setiap kelompok eksperimen maupun kontrol Seperti 

apa yang telah dijelaskan diawal, penilaian afektif disini meliputi aspek 

sikap, minat dan nilai. Aspek sikap sendiri mencakup berinteraksi dengan 

guru, dan bertanggung jawab. Aspek minat meliputi perhatian mengikuti 

pelajaran, partisipasi dalam pembelajaran. Sedangkan aspek nilai meliputi 

kerjasama dalam kelompok, membaca buku. 

1. Nilai afektif kelompok eksperimen 

Pada nilai afektif betujuan untuk mengetahui tingkat perilaku 

peserta didik yang didasarkan ciri pribadi dalam aktifitas pembelajaran 

baik kelompok maupun individual, seperti : 

a. Aspek minat 
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Aspek minat disini merupakan variabel dari aspek afektif yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat gairah dan motivasi peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran, yang terbagi dalam beberapa 

indikator yaitu : 

1). Perhatian  

Dalam aspek minat dengan indikator dalam mengikuti 

pelajaran kadang-kadang perhatian tetapi sering menyampaikan 

pendapat sebanyak  46.3 % atau 19 peserta didik dari 41 

sampel, mengikuti pembelajaran penuh perhatian tetapi jarang 

menyampaikan pendapat 24.4 % atau 10 peserta didik dari 41 

sampel, dan mengikuti pelajaran kurang perhatian dan jarang 

menyampaikan pertanyaan sebesar 19.5 % atau 8 peserta didik 

dari 41 sampel serta dalam mengikuti pembelajaran penuh 

perhatian dan sering menyampaikan pendapat dan pertanyaan 

sebanyak 9.8 %  atau  4 peserta didik dari 41 sampel. 

2). Partisipasi 

Penilaian afektif yang mencakup minat partisipasi diperoleh 

dengan partisipasi aktif dan dilakukan dengan baik dalam 

pelajaran sebesar 43.9 % atau 18 peserta didik dari 41 sampel, 

partisipasi aktif tetapi dilakukan kurang baik sebesar 17.1 % 

atau 7 peserta didik dari 41 sampel, kurang partisipasi dan 

dilakukan dengan baik sebesar 19.5% atau 8 peserta didik dari 

41 sampel, kurang berpartisipsi aktif dan kurang baik sebesar 

14.5 % atau 6 peserta didik dari 41 sampel, serta tidak 

berpartisipasi dan dilakukan kurang baik sebanyak 4.6 % atau 2 

peserta didik dari 41 sampel.  

b. Aspek sikap 
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Aspek sikap disini bertujuan guna mengetahui tingkat perilaku 

terhadap diri dan lingkungan, adapun indikatornya yaitu : 

1). Tanggung jawab 

Peserta didik selalu bertanggung jawab terhadap tugas pribadi 

dan kelompok sebesar 9.8 % atau 4 peserta didik dari 41 

sampel, Selalu bertanggung jawab terhadap tugas pribadi, 

tetapi mengabaikan tugas kelompok 17.1 % atau 7 peserta didik  

dari 41 sampel, Mengabaikan tugas pribadi, tetapi selalu 

bertanggung jawab terhadap tugas kelompok 24.4 % atau 10    

peserta didik dari 41 sampel, Sering mengabaikan tugas pribadi 

maupun kelompok 29.3 % atau 12 peserta didik dari 41 sampel, 

Tidak bertanggung jawab terhaap tugas pribadi terhadap tugas 

pribadi maupun kelompok sebesar 19.5 % atau  8 peserta didik 

dari 41 sampel. 

2). Interaksi 

Peserta didik selalu bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum jelas sebesar 14.6 % atau 6 peserta didik dari 41 sampel, 

Sering bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas 

26.8 % atau 11 peserta dari 41 sampel, Kadang-kadang 

bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas 34.1 %     

atau  14  peserta didik dari 41 sampel, pernah bertanya kepada 

guru tentang materi yang belum jelas 24.4 % atau 10 peserta 

didik dari 41 sampel, Peserta didik tidak pernah bertanya sama 

sekali sebesar 0 % atau 0 peserta didik dari 41 sampel. 
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c. Aspek nilai 

Aspek nilai disini adalah salah satu variabel yang mengukur 

perilaku sosial, dengan indikator yaitu : 

1). Bekerja sama 

Peserta didik bekerjasama dengan semua anggota kelompoknya 

sebesar 14.6 % atau 6 peserta didik dari 41 sampel, 

Bekerjasama dengan beberapa orang dalam kelompoknya 

sebesar 26.8 % atau 11 peserta didik dari 41 sampel, hanya 

bekerjasama dengansalah satu anggota kelompoknya sebesar 

34.1 % atau 14 peserta didik dari 41 sampel, Individu tidak 

bekerjasama dengan anggota kelompoknya sebesar 24.4 % atau 

10 peserta didik dari 41 sampel, Tidak bekerjasama dengan 

kelompoknya dan mengganggu kelompok lain sebesar 0 % atau 

0 peserta dari 41 sampel. 

2). Membaca buku yang relevan 

Peserta didik selalu membaca dan mengikuti kuis “Waletan” 

dengan baik sebesar 19.5 % atau 8 peserta didik dari 41 

sampel, Peserta didik sering membaca dan mengikuti kuis 

“Waletan” dengan baik 36.6 %  atau 15 peserta didik dari 41 

smpel, Peserta didik kadang-kadang membaca dan mengikuti 

kuis “Waletan” dengan baik 36.6 % atau 15 peserta didik dari 

41 sampel, tidak pernah membaca dan mengikuti kuis 

“Waletan” dengan baik 7.3 % atau 3 peserta didik dari 41 
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sampel, serta peserta didik yang tidak pernah membaca dan 

mengikuti kuis “Waletan” dengan baik  0 % atau 0 peserta 

didik dari 41 sampel. 

2. Nilai afektif kelompok kontrol 

Pada nilai afektif  betujuan untuk mengetahui tingkat perilaku 

Peserta didik yang didasarkan ciri pribadi dalam aktifitas pembelajaran 

baik kelompok maupun individual, seperti : 

a. Aspek minat 

Aspek minat disini merupakan variabel dari aspek afektif yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat gairah dan motivasi peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran, yang terbagi dalam beberapa 

indikator yaitu : 

1). Perhatian  

Dalam aspek minat dengan indikator dalam mengikuti 

pelajaran penuh perhatian dan sering menyampaikan penuh 

perhatian dan sering menyampaikan pendapat sebanyak 12.2 % 

atau 5 peserta didik dari 41 sampel, kadang-kadang perhatian 

tetapi sering menyampaikan pendapat sebanyak 7.3 % atau 3 

peserta didik dari 41 sampel, mengikuti pembelajaran penuh 

perhatian tetapi jarang menyampaikan pendapat 19.5 % atau 8 

peserta didik dari 41 sampel, dan mengikuti pelajaran kurang 

perhatian dan jarang menyampaikan pertanyaan sebesar 43.9 %  

atau 18 peserta didik dari 41 sampel,  serta dalam mengikuti 

pembelajaran tidak pernah perhatian dan tidak pernah 

menyampaikan pendapat dan pertanyaan sebanyak 17.1 % atau 

7 peserta didik dari 41 sampel. 

2). Partisipasi 
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Penilaian afektif yang mencakup minat partisipasi diperoleh 

dengan partisipasi aktif dan dilakukan dengan baik dalam 

pelajaran sebesar 9.8 % atau 4 peserta didik dari 41 sampel, 

partisipasi aktif tetapi dilakukan kurang baik sebesar 24.4 % 

atau 10 peserta didik dari 41 sampel, kurang partisipasi dan 

dilakukan dengan baik sebesar 19.5 % atau 8 peserta didik dari 

41 sampel, kurang berpartisipsi aktif dan kurang baik sebesar 

31.7 % atau 13 peserta didik dari 41 sampel, serta tidak 

berpartisipasi dan dilakukan kurang baik sebanyak 14.6 % atau 

6 peserta didik dari 41 sampel. 

b. Aspek sikap 

Aspek sikap disini bertujuan guna mengetahui tingkat perilaku 

terhadap diri dan lingkungan, adapun indikatornya yaitu : 

1). Tanggung jawab 

Peserta didik selalu bertanggung jawab terhadap tugas pribadi 

dan kelompok sebesar 2.4 % atau 1 peserta didik dari 41 

sampel, Selalu bertanggung jawab terhadap tugas pribadi, 

tetapi mengabaikan tugas kelompok 19.5 % atau 8 peserta didik  

dari 41 sampel, Mengabaikan tugas pribadi, tetapi selalu 

bertanggung jawab terhadap tugas kelompok 34.1 % atau 14 

peserta didik dari 41 sampel, Sering mengabaikan tugas pribadi 

maupun kelompok 36.6 % atau 15 peserta didik dari 41 sampel, 

Tidak bertanggung jawab terhadap tugas pribadi terhadap tugas 

pribadi maupun kelompok sebesar 7.3 % atau 3 peserta didik 

dari 41 sampel. 

2). Interaksi 
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Peserta didik selalu bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum jelas sebesar 24.4 % atau 10 Peserta didik dari 41 

sampel, Sering bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum jelas 24.4 % atau 10 Peserta didik dari 41 sampel, 

Kadang-kadang bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum jelas 17.1 % atau 7 peserta didik dari 41 sampel, pernah 

bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas 24.4 % 

atau 10 peserta didik dari 41 sampel, Peserta didik tidak pernah 

bertanya sama sekali sebesar 9.8 % atau 4 peserta didik dari 41 

sampel. 

c. Aspek nilai 

Aspek nilai disini adalah salah satu variabel yang mengukur 

perilaku sosial, dengan indikator yaitu : 

1). Bekerja sama 

Peserta didik bekerjasama dengan semua anggota kelompoknya 

sebesar 7.3 % atau 3 peserta didik dari 41 sampel, Bekerjasama 

dengan beberapa orang dalam kelompoknya 17.1 % atau 7 

peserta didik dari 41 sampel, hanya bekerjasama dengan salah 

satu anggota kelompoknya 29.3 % atau 12 peserta didik dari 41 

sampel, Individu tidak bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya 34.1 % atau 14   peserta didik dari 41 sampel, 

Tidak bekerjasama dengan kelompoknya dan mengganggu 

kelompok lain sebesar 12.2 % atau 5 peserta dari 41 sampel. 

2). Membaca buku yang relevan 

Peserta didik selalu membaca dan mengikuti pembelajaran 

dengan baik sebesar 9.8 % atau 4 peserta didik dari 41 sampel, 

Peserta didik sering membaca dan mengikuti pembelajaran 
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dengan baik 17.1 % atau 7 peserta didik dari 41 smpel, Peserta 

didik kadang-kadang membaca dan mengikuti pembelajaran 

dengan baik 34.1 % atau 14 peserta didik dari 41 sampel, tidak 

pernah membaca dan mengikuti pembelajaran dengan baik 26.8 

% atau 11 peserta didik dari 41 sampel, serta peserta didik yang 

tidak pernah membaca dan mengikuti pembelajaran dengan 

baik 12.2 % atau 5 peserta didik dari 41 sampel. 

3. Nilai psikomotorik kelompok eksperimen 

Pada nilai psikomotorik peneliti mengobservasi dengan 5 

kriteria penilaian serta 5 indikator pencapaian psikomotorik. Dengan 

hasil penilaian bahwa, tingkatan peserta didik dalam mempersiapkan 

pembelajaran dilakukan dengan cukup baik, serta kemampuan 

bertanya pada setiap proses pembelajaran dilakukan dengan kurang 

baik, kecakapan menggali dan membaca buku dilakukan dengan 

cukup. Mengutarakan pendapat dilakukan cukup baik, serta 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan 

dengan baik. 

4. Nilai psikomotorik kelompok kontrol 

Pada penilaian psikomotorik kelompok kontrol tidak jauh 

berbeda dengan kelompok eksperimen hanya tidak diberi perlakuan 

terhadap kuis “Waletan”. Dengan hasil penelitian bahwa, tingkatan 

peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran dilakukan dengan 

cukup baik, serta kemampuan bertanya pada setiap proses 

pembelajaran dilakukan dengan kurang baik, kecakapan menggali dan 

membaca buku dilakukan dengan cukup. Mengutarakan pendapat 
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dilakukan cukup baik, serta kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah dilakukan dengan baik. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan di atas dapat diketahui 

bahwa dari uji coba instrumen diketahui dari 30 butir soal yang diuji cobakan 

terdapat 25 soal yang dinyatakan valid dan layak ditampilkan sebagai 

instrumen. Dari segi reliabilitas didapatkan nilai 0, 671. Hal ini berdasarkan 

kriteria yang ada termasuk pada kategori tinggi. Dari segi daya pembeda pada 

uji coba instrumen ini didapatkan hasil soal dengan kategori sangat jelek 

sebanyak 4 butir, ketegori jelek sebanyak 13 butir, kategori cukup sebanyak 

12 butir, dan kategori baik sebanyak 11 butir. Dan dari segi indeks 

kesukarannya terdapat 3 soal berkategori sukar, 8 soal berkategori sedang dan 

19 soal berkategori mudah. 

Selanjutnya dari analisis kondisi awal sampel penelitian didapatkan 

hasil berupa pada Dari uji kesamaan rata-rata populasi didapatkan hasil berupa 

nilai 2χ hitung  sebesar 1,12858 sedangkan nilai 2χ tabel  sebesar 1,67. Karena 

kriteria dari H0 diterima adalah apabila 2χ hitumng < 2χ tabel  maka dari 

penelitian ini dinyatakan H0 diterima yang berarti populasi memiliki kondisi 

kemampuan awal yang sama. Kemudian, uji normalitas di dapatkan besaran 

nilai hitung
2χ  dari kelompok eksperimen sebesar 7,23 dan kelompok kontrol 

sebesar 6,91. Sedangkan nilai 2χ tabel  adalah sebesar 9,49. Karena kriteria  H0 
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diterima adalah 2χ hitumng < 2χ tabel  maka untuk kedua kelompok ini H0 

diterima. Hal ini berarti kedua kelompok berdistribusi normal.         

Dari uji homogenitas varians didapatkan hasil berupa besaran nilai 

2χ hitung  sebesar 1,1336. Setelah dikonsultasikan dengan nilai 2χ tabel  sebesar 

3,84. Karena 2χ hitumng < 2χ tabel  kriteria H0 diterima adalah maka dapat 

disimpulkan hipotesis diterima berarti kedua varians homogen. 

 Kemudian terkait dengan nilai t pada perhitungan perbandingan 

antara dua kelas didapatkan hasil nilai t hitung  sebesar 4,776116. Sedangkan 

nilai t tabel  adalah sebesar 1, 67. Hal ini berarti nilai t hitung tersebut berada di 

luar daerah penerimaan H0. Dengan demikian H0 ditolak dan itu berarti  1H

diterima dengan kata lain terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara ke 

dua kelompok. Dan ketika dilihat data prestasi belajar antara ke dua kelompok 

dapat diketahui bahwa prestasi belajar peserta didik kelompok eksperimen 

yang menggunakan metode kuis “Waletan” lebih baik daripada kelompok 

kontrol yang menggunakan metode konvensional. 

Selain itu juga di dapatkan gambaran perbandingan ranah afektif 

dan ranah psikomotorik dari kedua kelompok. Pada ranah afektif yang terjadi 

pada kelompok eksperimen yang menggunakan metode kuis “Waletan” 

kecenderungan terhadap aspek yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan 

kelompok kontrol walaupun tidak semua item penilaian pada kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan pada 

kelompok eksperimen peserta didik lebih dituntut aktif berkomunikasi timbal 
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balik dengan guru maupun dengan sesama teman melalui proses kuis 

“Waletan”. Dan yang terakhir dari ranah psikomotorik dapat dilihat bahwa 

kecenderungan pada kelompok eksperimen juga lebih terlatih keterampilannya 

dibanding dengan kelompok kontrol. Hal ini disebabkan karena metode yang 

digunakan lebih dapat mengajak peserta didik untuk dapat menyalurkan 

pengetahuan dalam bentuk pertanyaan kuis di depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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Setelah melalui serangkaian langkah kerja penelitian, akhirnya skripsi 

dengan judul “studi komparasi prestasi belajar geografi antara peserta didik 

yang diberi kuis “waletan” dan peserta didik yang tidak diberi kuis “waletan” 

pada kompetensi dasar hidrosfer di MTs Negeri Karangtengah Demak tahun 

ajaran 2008/2009”. Kesimpulan yang didapat diambil dari hasil penelitian ini 

adalah yang berkaitan dengan hipotesis, yaitu: 

1. Bahwa  penggunaan metode kuis “Waletan” memberikan peningkatan hasil 

belajar. Hal ini terbukti dengan perhitungan t test yang dihasilkan setelah 

membandingkan Nilai rapot dan nilai akhir pada masing-masing kelas. Pada 

kelompok eksperimen yang menggunakan metode kuis ”Waletan”  dan 

kelompok kontrol menggunakan metode konvensional diperoleh nilai t hitung  

sebesar 4, 776 Sedangkan nilai t tabel  adalah 1,67. Dengan demikian kedua 

nilai t-test dari kedua kelas berada di luar daerah penerimaan H0 sehingga 

dapat dikatakan H0 ditolak dan Ha yang mengatakan adanya perbedaan yang 

signifikan antara nilai rapot dan nilai akhir. Dan ketika dilihat perbedaan 

tersebut menunjukkan peningkatan dari nilai rapot ke nilai akhir sehingga 

dapat dikatakan terjadi peningkatan  prestasi belajar pada kedua kelas 

tersebut.  

2. Bahwa H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan prestasi belajar antara 

kelompok yang menggunakan metode kuis “Waletan” dengan kelompok 

yang menggunakan metode konvensional tidak terbukti sehingga H0 tidak 

diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis H 1  yang menyatakan ada 

perbedaan prestasi belajar antara kelompok yang menggunakan metode kuis 

“Waletan” dengan kelompok yang menggunakan metode konvensional 

66
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terbukti atau dapat diterima. Ketika dikorelasikan dengan data hasil 

penelitian maka dapat disimpulkan penggunaan metode kuis “Waletan” 

lebih baik daripada penggunaan metode konvensional terhadap prestasi  

belajar peserta didik. 

3. Dari segi observasi terkait penilaian secara afektif dan psikomotorik 

diperoleh hasil masing-masing metode yang digunakan memiliki capaian 

tersendiri pada sisi–sisi sikap, minat, nilai, persiapan bahan belajar, 

keterampilan berkomunikasi serta kemampuan memecahkan masalah. 

Namun secara kecenderungan nilai afektif dan psikomotorik peserta didik 

pada kelompok eksperimen yang menggunakan metode kuis ”Waletan” 

cenderung lebih baik daripada kelompok kontrol yang menggunakan 

metode konvensional. 

B. Saran 

Berkaitan dengan penelitian ini pula, maka saran yang dapat diajukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Seorang guru harus pandai-pandai mempersiapkan dan menggunakan 

metode dalam pembelajaran karena pemilihan metode yang tepat sangat 

mempengaruhi proses penyampaian dan kenyamanan pembelajaran di kelas 

yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik. 

2. Hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa prestasi belajar kelompok 

yang menggunakan metode kuis ”Waletan” lebih baik daripada prestasi 

belajar kelompok yang menggunakan metode konvensional dapat menjadi 

masukan untuk menggunakan metode pembelajaran ini. 
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