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SARI 

 

Nurhidayah, Siti. 2012. “Penggunaan Modul Pembelajaran Geografi Berbasis 
Kontekstual Materi Pelestarian Lingkungan Hidup pada Siswa Kelas XI IPS  Di 
SMA Negeri 1 Dempet Kabupaten Demak Tahun Ajar 2011/2012”. Skripsi. Jurusan 
Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 
Sunarko, M.Pd; Pembimbing II: Drs. Heri Tjahjono  M. Si, 160 halaman. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Kontekstual dan Penggunaan Modul 
Pembelajaran Geografi Berbasis kontekstual. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan bahan ajar dan sumber 
belajar yang hanya berupa lembar kerja siswa dan buku teks. Sumber belajar ini 
belum sepenuhnya maksimal untuk mendukung pembelajaran geografi. Modul 
digunakan secara mandiri oleh siswa, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa 
dalam mengikuti proses belajar mengajar. Permasalahan yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah (1) kelayakan modul pembelajaran geografi berbasis 
kontekstual untuk materi pelestarian lingkungan hidup, (2)  Hasil belajar siswa 
secara kognitif. Penelitian ini bertujuan : (1)  Mengetahui kelayakan modul 
pembelajaran geografi berbasis kontekstual materi pelestarian lingkungan hidup, 
(2) Mengetahui hasil belajar siswa kelas XI IPS  di SMA Negeri 1 Dempet setelah 
menggunakan modul pembelajaran berbasis kontekstual. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan modul pembelajaran. 
populas penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Dempet tahun 
pelajaran 2011/2012. Penentuan sampel dengan teknik Purposive Sampling 
diperoleh kelas XI IPS 1 sebagai kelas uji pemakaian dengan jumlah 36 siswa, dan 
kelas XI IPS 4 sebagai kelas uji coba produk  dengan jumlah 34 siswa. Sampel 
diteliti atas hasil belajar dalam materi pelestarian lingkungan hidup dari 
penggunaan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual. Desain penelitian 
yang digunakan adalah Quasi Experimental Design, bentuk yang dipilih Pre-test 
and Post-test One Group Design. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
metode angket, tes, dan observasi. 

Berdasrakan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menggunakan modul pembelajaran geografi dapat meningkatkan prestasi akademik 
siswa dan kualitas proses selama pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat dilihat, 
(1) Rekapitulasi kelayakan modul pembelajaran dilakukan dua kali yaitu tahap I 
sebesar 67,3 % dengan kriteria “layak” dan tahap II sebesar 89,3 % dengan criteria 
“sangat layak”. (2) Nilai hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 untuk nilai rata-rata pre-
test sebesar 65,38  dan  nilai post-test sebesar 86,94 dengan hasil perhitungan 
dengan uji gain <g> sebesar 0, 63 dengan kriteria “sedang”. Nilai  XI IPS 4 untuk 
nilai rata-rata pre-test sebesar  60,5 dan rata-rata nilai post-test sebesar  85,76. Hasil 
perhitungan dengan uji gain <g> sebesar 0,62 dengan kriteria “Sedang”.   

Kesimpulan dari penelitian ini adalah modul pembelajaran geografi berbasis 
kontekstual sangat layak digunakan sebagai bahan ajar di SMA N 1 Dempet. 
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Penggunaan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa. Saran bagi guru mata pelajaran geografi 
diharapkan dapat mengembangkan sebuah model pembelajaran menjadi suatu 
bahan ajar seperti modul. Bagi pihak sekolah memberikan kesempatan bagi guru 
mata pelajaran untuk mengembangkan bahan ajar yang telah ada menjadi sebuah 
modul.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Pendidikan, dalam berbagai pembicaraan senantiasa menarik untuk 

dikaji. Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan salah satu hal yang 

paling penting dalam hidup manusia, dengan pendidikan manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran formal, informal 

maupun nonformal. Selama ini, proses pendidikan yang terjadi di sekolah 

ternyata tidak lebih dari sekedar pengalihan informasi dari guru kepada siswa 

secara sepihak. Sekolah-sekolah juga hanya menerjemahkan pendidikan 

sebagai transfer of knowledge yang dimiliki guru kepada siswa. Model 

pendidikan yang demikian hanya membebani siswa dengan hapalan-hapalan 

teori maupun rumus-rumus, sekedar untuk menjawab soal-soal ujian, tetapi 

sering kali tidak mampu menerapkannya dalam kehidupannya bermasyarakat..       

Kebutuhan manusia akan pendidikan kemudian disertai dengan 

kebutuhan buku dan bahan ajar pada setiap jenjang pendidikan. Kebutuhan 

akan buku dan bahan ajar ini pada setiap jenjang meningkat. Hal tersebut 

karena terjadi perubahan kurikulum yang menuntut adanya peningkatan 

kualitas sehingga bahan ajar pun menjadi salah satu hal yang harus 

ditingkatkan guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

Bahan ajar merupakan informasi alat dan teks yang diperlukan guru 

untuk  merencanakan dan menelaah implementasi pembelajaran. Bahan ajar 
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juga dapat diartikan sebagai bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar ini 

bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, juga biasa 

dimaknai sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. 

Tuntutan penyediaan bahan ajar yang layak bagi siswa juga merupakan 

bagian dari tanggungjawab seorang guru. Pada kenyataannya, guru sering 

menggunakan bahan ajar berupa buku pelajaran. Permasalahan yang muncul 

apakah, semua buku pelajaran yang beredar di masyarakat mampu membantu 

siswa dalam rangka menguasai materi atau kompetensi. Buku pelajaran yang 

berkualitas menjadi modal utama peningkatan mutu pendidikan. Hal ini 

mengandung makna bahwa tidak semua buku pelajaran mampu meningkatkan 

mutu pendidikan, hanya buku pelajaran yang berkualitaslah yang mampu 

meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga   materi ajar yang terdapat dalam 

buku pelajaran menjadi begitu penting sebagai pertimbangan peningkatan 

mutu dan kualitas buku pelajaran. Berdasarkan kenyataan yang ada, perlu 

dikembangkan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan guru dan 

siswa. Bahan ajar yang ada tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang ada, 

namun tidak bersifat kaku dan mempermudah siswa dalam belajar. Kurikulum 

yang diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  
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Materi ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peran penting dalam membantu siswa untuk mencapai kompetensi 

dasar dan standar kompetensi. Secara garis besar materi pembalajaran dan 

bahan ajar berisikan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai yang harus 

dipelajari siswa.  

Berdasarkan kenyataan yang ada, perlu dikembangkan materi atau bahan 

ajar yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Bahan ajar yang ada 

tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang ada, namun tidak bersifat kaku dan 

mempermudah siswa dalam belajar. Kurikulum yang diterapkan oleh 

pemerintah saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

            Implementasi dari kurikulum KTSP ini adalah pemerintah memberikan 

kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk melakukan improvisasi 

terhadap kurikulum yang akan diterapkannnya. Para guru dan kepala sekolah 

diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menjabarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD), serta mengembangkan Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

sekolah atau satuan pendidikan masing-masing (Mulyasa, 2006: 48). 

Pengembangan bahan ajar itu sendiri dapat dikembangkan oleh guru, 

karena guru mengetahui karakteristik, kondisi dan kemampuan peserta didiknya. 

Salah satu bahan ajar berbasis cetak adalah modul,. Modul merupakan bahan 

ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, di dalamnya memuat seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik 

menguasai tujuan belajar yang spesifik ( Suaidinmath :2010 ).  Jika modul 
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digunakan dengan baik, maka akan memperoleh keuntungan sebagai berikut : 

(1) Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas 

pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan, (2) Setelah 

dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, pada modul yang mana 

siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana mereka belum berhasil, 

(3) Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya, (4) Bahan pelajaran 

terbagi lebih merata dalam satu semester, (5) Pendidikan lebih berdaya guna, 

karena bahan pelajaran disusun menurut jenjang akademik. 

Pengembangan modul dapat padukan dengan basis kontekstual, 

kontukstual merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam 

mengkaitkan antara materi yang diajarkanya dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang di 

perolehnya dengan penerapanya dalam kehidupan nyata ( Suprijono, 79 : 2011 

).  Mendorong peserta didik memahami makna bahan ajar yang mereka pelajari 

dengan cara menghubungkanya dengan konteks kehidupanya sendiri dalam 

lingkungan sosial dan sosial budaya. Contoh dan tugas yang ada di dalam 

modul, di ambil dari lingkungan dan kondisi siswa. Harapnya modul lebih 

mudah dipelajari oleh siswa.  

Pengamatan yang diperoleh peneliti di lapangan,hasil observasi peneliti 

pada tanggal 13 Februari 2012  yang dilakukan di SMA Negeri 1 Dempet 

mengenai bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, siswa hanya 

memperoleh sumber informasi dari lembar kerja siswa dan buku teks pelajaran 

yang terbatas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran di 
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kelas siswa cenderung pasif, sehingga siswa tidak dapat memahami materi 

yang diperoleh oleh guru. Hal tersebut terlihat pada saat guru memberikan 

pertanyaan dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, hanya satu dua 

siswa yang menjawab dan bertanya. Terkait dengan hal  tersebut, peneliti 

tertarik untuk mengadadakan penelitian dengan judul “Penggunaan Modul 

Pembelajaran Geografi Berbasis Kontekstual Materi Ajar Pelestarian 

Lingkungan Hidup Pada Siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Dempet 

Kabupaten Demak tahun ajar 2011/2012” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah Modul pembelajaran geografi  Berbasis kontekstual layak 

digunakan di SMA Negeri 1 Dempet? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Dempet yang  

menggunakan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran geografi  Berbasis 

kontekstual  Materi Ajar Pelestarian Lingkungan Hidup kelas XI IPS di  

SMA Negeri 1 Dempet. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Dempet pada materi pelestarian lingkungan hidup yang menggunakan 

modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi guru 

a. Dapat memperkaya bahan ajar yang dapat digunakan guru untuk 

mengajar 

b. Dapat memperkaya variasi penyampaian pengetahuan pada materi 

pelestarian lingkungan hidup. 

c. Dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam pengembangan materi 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar geografi 

b. Dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pelestarian 

lingkungan hidup.  

c. Dapat menambah bahan ajar yang bisa digunakan oleh siswa. 

3. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi sekolah dalam rangka upaya memperkaya bahan ajar sehingga kualitas 

pembelajaran akan lebih meningkat 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam memahami judul, 

maka perlu dijelaskan istilah dalam judul yang dianggap penting. 

1. Modul 

Modul adalah salah satu bentuk media cetak yang berisi satu unit 

pembelajaran, dilengkapi dengan berbagai komponen sehingga 
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memungkinkan siswa-siswa yang mempergunakannya dapat mencapai 

tujuan secara mandiri, dengan sekecil mungkin bantuan dari guru, mereka 

dapat mengontrol mengevaluasi kemampuan sendiri, yang selanjutnya dapat 

menentukan mulai dari mana kegiatan belajar selanjutnya harus dilakukan 

(Wena, 2009). Modul yang dimaksud di dalam peneletian ini adalah modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 

2. Kontekstual  

Konsep pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan antara 

materi yang di ajarkanya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta 

didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai keluarga dan masyarakat. 

konsep konteksual yang di maksud adalah contoh, dan tugas di dalam 

modul yang di ambil langsung  dari lingkungan siswa. (Supijono, 79 : 

2011). 

3. Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran dapat ditafsirkan sebagai penyampaian isi pelajaran ke 

dalam otak peserta didik dengan cara tertentu dan mereka akan melacak 

kembali informasi yang telah diterima pada waktu menghadapi ujian (Rifa’i 

2009: 191). Pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat 

geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing tingkat 

perkambangan. 
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4. Materi Pelestarian Lingkungan Hidup 

Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) materi 

pelestarian lingkungan hidup merupakan materi kelas XI IPS SMA semester 

dua masuk dalam pokok bahasan Lingkungan Hidup standar kompetensi 

(SK) menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup (KD) 

menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam kaitanya dengan 

pembangunan berkelanjutan.materi pelestarian lingkungan hidup mencakup  

pelestarian lingkungan, permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, dan 

pelestarian lingkungan hidup.  

5. Hasil belajar 

Hasil Belajar siswa adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan. Menurut 

Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik (Suprijono, 2009). Dalam penelitian ini, hasil belajar yang 

dimaksud adalah hasil belajar ranah kognitif yang mengambil tiga ranah 

yaitu (1) pengetahuan ini mencakup menjelaskan kembali, menunjukkan, 

menuliskan, memilih, mengidentifikasi, mendefinisikan, (2) pemahaman 

mencakup membedakan, menjelaskan, meramalkan, menafsirkan, 

memperkirakan, memberi contoh, mengubah, membuat rangkuman, 

menuliskan kembali, melukiskan dengan kata-kata sendiri dan  (3) 

penerapan atau aplikasi mencakup menghitung, memecahkan, 

mendemonstrasikan, mengungkapkan, menjalankan, menghubungkan, 



 

 
 

9

mengerjakan, mengubah, menunjukkan proses, memodifikasi, mengurutkan 

dan lain-lain. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat 

dibahas secara urut dan terarah. Sistematika skripsi secara garis besar dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

sari, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, dan daftar gambar. 

2. Bagian isi skripsi 

Bab I Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

skripsi. 

Bab II Kajian pustaka berisi tentang, penjelasan mengenai modul, konsep 

kontekstual, hasil belajar ranah kognitif, materi pelestarian 

lingkungan hidup, dan kerangka berfikir.  

Bab III Metode penelitian, terdiri atas jenis dan desain penelitian, populas 

dan sampel penelitian, metode pengumpulan  dan metode analisi 

data. 
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Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas, gambaran umum objek 

penelitian, analisi hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Penutup, berisi simpulan dan sara. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan surat 

ijin penelitian. 

 



1 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Modul 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh 

dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang 

terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar 

yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi 

belajar, dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat 

mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-

masing.  

Karakteristik yang dibutuhkan untuk menghasilkan modul yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar, dan dapat  menjadi modul yang baik adalah 

sebagai berikut : 

1. Self Instruction  

Merupakan karakteristik penting dalam modul, dengan karakter tersebut 

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada 

pihak lain.untuk memenuhi karakter self instruction, maka modul harus: 

a. Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan 

pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.  

b. Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan 

yang kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas;  

c. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan 

11 
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materi pembelajaran;  

d. Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan 

untuk mengukur penguasaan peserta didik;  

e. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas 

atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik;  

f. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif,  

g. Terdapat rangkuman materi pembelajaran;  

h. Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik 

melakukan penilaian mandiri (self assessment);  

i. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta didik 

mengetahui tingkat penguasaan materi;  

j. Terdapat informasi tentang rujukan/ pengayaan/referensi yang 

mendukung materi pembelajaran dimaksut. 

2. Self Contained  

Modul dikatakan self contained bila seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah 

memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran 

secara tuntas,  karena materi belajar dikemas kedalam satu kesatuan yang utuh.  

Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu standar 

kompetensi/kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati dan 

memperhatikan keluasan standar kompetensi/ kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh peserta didik. 
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3.  Berdiri Sendiri (Stand Alone)  

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang 

tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus digunakan 

bersama-sama dengan bahan ajar/media lain. Dengan menggunakan modul, 

peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan atau 

mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika peserta didik masih 

menggunakan dan bergantung pada bahan ajar lain selain modul yang 

digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang 

berdiri sendiri. 

4. Adaptif  

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat keras ( hardware). 

5.  Bersahabat/Akrab (User Friendly)  

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau 

bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi 

yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan 

istilah yang umum digunakan, merupakan salah satu bentuk user friendly. 

Pengembangan modul,  ini terdapat sejumlah prinsip yang perlu 

diperhatikan. Modul harus dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan 
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dan kondisi. Perlu diketahui dengan pasti materi belajar apa saja yang perlu 

disusun menjadi suatu modul, berapa jumlah modul yang diperlukan, siapa 

yang akan menggunakan, sumberdaya apa saja yang diperlukan dan telah 

tersedia untuk mendukung penggunaan modul, dan hal-hal lain yang dinilai 

perlu. Selanjutnya, dikembangkan desain modul yang dinilai paling sesuai 

dengan berbagai data dan informasi objektif yang diperoleh dari analisis 

kebutuhan dan kondisi. Bentuk, struktur dan komponen modul seperti apa 

yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Berdasarkan desain yang telah dikembangkan, disusun modul per 

modul yang dibutuhkan. Proses penyusunan modul terdiri dari tiga tahapan 

pokok. Pertama, menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran 

yang sesuai. Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari 

kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik, dan karakteristik 

konteks dan situasi dimana modul akan digunakan. Kedua, memproduksi atau 

mewujudkan fisik modul. Komponen isi modul antara lain meliputi: tujuan 

belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau materi belajar, 

bentuk-bentuk kegiatan belajar dan komponen pendukungnya. Ketiga, 

mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar 

semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait) dapat 

dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. 

Modul yang telah diproduksi kemudian digunakan / dimplementasikan 

dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan 

alur yang telah digariskan dalam modul. Kegiatan belajar diakhiri dengan 
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kegiatan penilaian hasil belajar. Pelaksanaan penilaian juga mengikuti 

ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. 

Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

secara periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi lebih 

dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi 

pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain 

pengembangannya. Bila tidak atau kurang optimal, maka modul perlu 

diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi. Sedangkan validasi, lebih ditujukan 

untuk mengetahui dan mengukur apakah materi/isi modul masih sesuai (valid) 

dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi yang berjalan saat ini. Karena 

modul telah disusun beberapa waktu sebelumnya, ada kemungkinan isi modul 

sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada. Karenanya, perlu 

disesuaikan dengan perkembangan. 

Maksud dari prinsip jaminan kualitas adalah, bahwa modul senantiasa 

harus selalu dipantau efektivitas dan efisiensinya. Modul harus efektif untuk 

mencapai tujuan kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga harus efisien dalam 

implementasinya. Kesemuanya (efektif dan efisien) harus diyakini (assured) 

dapat terjadi. 

Seluruh prinsip di atas, selain bersifat siklus, satu dengan lainnya saling 

terkait dan memberi umpan balik. Adanya satu informasi ketidak sesuaian 

dengan yang diharapkan dari satu prinsip, menjadi balikan bagi komponen 

prinsip yang lain. Pelaksanaan pembelajaran bermodul memiliki perencanaan 

kegiatan sebagai berikut.  (1) Modul dibagikan kepada siswa paling lambat 



 

 
 

16

seminggu sebelum pembelajaran, (2) Penerapan modul dalam pembelajaran 

menggunakan metode diskusi model pembelajaran kooperatif konstruktivistik, 

(3) Pada setiap akhir unit pembelajaran dilakukan tes penggalan, tes sumatif 

dan tugas-tugas latihan yang terstruktur , (4) Hasil tes dan tugas yang 

dikerjakan siswa dikoreksi dan dikembalikan dengan feedback yang terstruktur 

paling lambat sebelum pembelajaran unit materi ajar berikutnya, (5) Memberi 

kesempatan kepada siswa yang belum berhasil menguasai materi ajar 

berdasarkan hasil analisis tes penggalan dan sumatif, dipertimbangkan sebagi 

hasil diagnosis untuk menyelenggarakan program remidial pada siswa di luar 

jam pembelajaran. 

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan 

fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang 

dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang 

mensyaratkannya, yaitu: format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi 

kosong, dan konsistensi.  

Format,yang harus di perhatikan antara lain :  (1) Gunakan format kolom 

(tunggal atau multi), (2) proporsional Penggunaan kolom tunggal atau multi 

harus sesuai dengan bentuk dan ukuruan kertas yang digunakan, Jika 

menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom 

secara proporsional, (3) Gunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang 

tepat. Penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus 

memperhatikan tata letak dan format pengetikan, (4) Gunakan tanda-tanda 

(icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk menekankan pada hal-hal 
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yang dianggap penting atau khusus, Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, 

cetak miring atau lainnya. 

 Organisasi, yang harus di perhatikan antara lain : (1) Tampilkan peta/ 

bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akandibahas dalam modul, 

(2) Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang 

sistematis, sehingga memudahkan  peserta didik memahami materi 

pembelajaran, (3)   Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi 

sedemikian rupa   sehingga informasi mudah mengerti oleh  peserta didik, (4)   

Organisasikan antarbab, antarunit dan antarparagrap dengan susunan dan alur 

yang memudahkan peserta didik memahaminya, (4) Organisasikan antar judul, 

subjudul dan uraian yang mudah diikuti oleh peserta didik. 

Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagian seperti : (1) 

Bagian sampul (cover) depan, dengan mengkombinasikan warna, gambar 

(ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi, (3) Bagian isi modul dengan 

menempatkan rangsangan-rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, 

pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah atau warna, (4) Tugas dan latihan 

dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. 

Bentuk dan Ukuran Huruf , yang harus di perhatikan adalah :  (1)   

Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan 

karakteristik umum peserta didik, (2)   Gunakan perbandingan huruf  yang 

proporsional antar judul, sub judul   dan isi naskah, (3)   Hindari penggunaan 

huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat membuat  proses membaca 

menjadi sulit. 
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Ruang (spasi kosong),  yang harus di perhatikan adalah : (1) Gunakan 

spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras 

penampilan modul. Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan 

penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik/ peserta didik. 

Gunakan dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional, (2) 

Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa tempat seperti Ruangan 

sekitar judul bab dan subbab, (3) Batas tepi (marjin), batas tepi yang luas 

memaksa perhatian peserta didik untuk masuk ke tengah-tengah halaman, (4) 

Spasi antarkolom; semakin lebar kolomnya semakin luas spasi diantaranya, (5) 

Pergantian antarparagraf dan dimulai dengan huruf capital, (6) Gunakan 

bentuk dan huruf secara konsisten dari halam  ke halaman. Usahakan  agar 

tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang 

terlalu banyak variasi. 

Konsisten, yang harus diperhatikan adala :  (1) Gunakan jarak spasi 

konsisten. Jarak antar judul dengan baris pertama, antara judul dengan teks 

utama. Jarak baris atau spasi yang tidak sama sering dianggap buruk, tidak 

rapih, (2) Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan 

maupun margin/batas-batas pengetikan. 

Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul 

adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali 

mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan 

kemampuan, (2) Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, 

pada modul yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana 
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mereka belum berhasil, (3) Siswa mencapai hasil sesuai dengan 

kemampuannya, (4) Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester, 

(5) Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut 

jenjang akademik.  

http://suaidinmath.wordpress.com/2010/05/09/teknik-penyusunan-modul/ 

Contoh modul pembelajaran yang diperoleh peneliti dari universitas 

terbuka yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, susunan 

modul antara lain terdiri dari halaman judul, daftar isi, tinjauan mata kuliah, 

peta kompetensi, pendahuluan, sedangkan isi materinya sendiri terdiri dari 

pokok materi ajar yang di bahas, latihan, rangkuman dan tes formatif, bagian 

terakhir modul berisi daftar pustaka.modul ini tersusun seperti buku ajar yang 

sering di jumpai pada umumnya. 

 

B. Kontekstual  

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang ajarkanya dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual merupakan prosedur 

pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami makna bahan 

pelajaran yang mereka pelajario dengan cara menghubungkanya dengan 

konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan budaya 

masyarakat. 
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Proses pembelajaran kontekstual beraksentuasi pada pemprosesan 

informasi, individualisasi dan interaksi sosial. Pemprosan informasi 

menyatakan bahwa peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan 

menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemorosesan 

informasi adalah proses memori dan proses berfikir. Individualisasi 

beraksentuasi pada proses individu membentuk dan menata realitas 

keunikanya. Mengajar dalam hal tersebut adalah upaya membantu individu 

untuk mengembangkan sesuatu yang produktif dengan lingkunganya dan 

memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, sehingga mampu 

memperkaya hubungan antar-pribadi dan lebih cakap dalam pemprosesan 

informasi. Interaksi sosial menekankan pada hubungan individu dengan orang 

lain atau masyarakat. Interaksi sosial memusatkan pada psoses di mana 

kenyataanya ditawarkan secara sosial. 

Prinsip pembelajaran kontekstual yang pertama adalah saling 

ketergantungan. Prinsip saling ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan 

ini merupakan suatu system. Lingkungan belajar merupakan system yang 

mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dan komponen tesebut 

saling mempengaruhi secara fungsional. Berdasarkan prinsip itu dalam belajar 

memungkinkan peserta didik mengidentifikasikan hubungan yang 

menghasilakan pemahaman-pemahaman. 

Prinsip yang kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi merujuk pada 

entitas-entitas yang beranekaragam dari realitas kehidupan di sekitar peserta 

didik. Keanekaragaman  mendorong berfikir kritis peserta didik untuk 
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menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. 

Peserta didik dapat memahami bahwa perbedaan itu ada. 

Prinsip yang ketiga adalah pengaturan diri. Prinsip ini mendorong 

pentingnya peserta didik mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. 

Ketika peserta didik menghubungakan materi akademik dengan konteks 

keadaan pribadi mereka, peserta didik terlibat dalam kegiatan yang 

mengandung prinsip pengaturan diri. Peserta didik menerima tanggung 

jawabatas keputusan dan perilaku mereka sendiri, memilih alternatif. Membuat 

pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi dan secara kritis 

menilai bukti. 

Pembelajaran kontekstual memusatkan pada bagaimana peserta didik 

mengerti makna dari apa yang mereka pelajari, apa manfaatnya, dalam status 

apa mereka, bagaimana mencapainya dan bagaimana mereka 

mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran autentik, 

pembelajaran autentik yang dimaksud sebagai pembelajaran yang 

mengutamakan pengalaman nyata, pengetahuan bermakna dalam dalam 

kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata (Supijono, 79 : 2011 ).  

C. Hasil Belajar  Ranah Kognitif 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukan bahwa 

siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru yang di harapkan 

tercapai oleh siswa (Hamalik, 2011) 
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu potensi aspek kemanusiaan saja. artinya,hasil belajar 

dikategorisasi oleh para pakar pendidikan secara komprehensif. 

Benjamin S.bloom, menyatakan bahwa ranah  kognitif  adalah ranah 

yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang 

menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah 

kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah 

sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah : 

(1) pengetahuan / hafalan / ingatan (knowledge ), (2) pemahaman ( 

comprehension ), (3)  penerapan ( application ), (4) analisis ( analysis ), (5) 

sintesis (synthesis), dan (6) penilaian (evaluation ). Dalam penelitian ini hanya 

menekankan kepada tiga jenjang saja, yaitu : 

1. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk menginat-

ingat kembali ( recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, 

gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan 

untuk menggunakanya. Pengetahuan atau ingatan ini adalah merupakan 

proses berpikir yang paling rendah. Cakupan dalam pengetahuan hafalan 

termasuk pula pengetahuan yang bersifat faktual. Tingkah laku operasional 

khusus yang berisikan tipe hasil belajar ini antara lain menyebutkan, 

menjelaskan kembali, menunjukkan, menuliskan, memilih, 

mengidentifikasi, mendefinisikan  

( Sudjana, 2008:50 ). 



 

 
 

23

2. Pemahaman (  comprehension ) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Dengan kata lain,  memahami adalah mengerahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami 

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau member uraian yang 

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanuya sendiri. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih 

tinggi dari ingatan atau hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan 

menangkap makna dari suatu konsep. Kata-kata operasional untuk 

merumuskan tujuan instruksional dalam bidang pemahaman antara lain 

membedakan, menjelaskan, meramalkan, menafsirkan, memperkirakan, 

memberi contoh, mengubah, membuat rangkuman, menuliskan kembali, 

melukiskan dengan kata-kata sendiri (Sudjana 2008).  

3. Penerapan ( application ) adalah kesanggupan seorang untuk menerapkan 

atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, 

prinsip-prinsi, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang 

baru dan kongkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses 

berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman (Sudijono, 2011). 

Tingkah laku operasional untuk merumuskan tujuan instruksional biasanya 

menggunakan kata-kata menghitung, memecahkan, mendemonstrasikan, 

mengungkapkan, menjalankan, menghubungkan, mengerjakan, mengubah, 

menunjukkan proses, memodifikasi, mengurutkan dan lain-lain (Sudjana 

2008). 
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D. Tinjauan materi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2009, 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan 

keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang 

memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya.  

Pelestarian Lingkunan  Hidup merupakan suatu upaya untuk mengelola 

sumber daya linkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang tinggi 

serta berkelanjutan. 

1. Pelestarian Hutan 

Hutan  mempunyai peranan yang sangat penting dalam  menjaga 

kelestarian ekosistem dan manusia. 

a. Hutan lindung 

Hutan lindung adalah  kawasa hutan dengan keadaan sifat 

alaminya mampu mengatur tata air, mencegah erosi dan banjir, hutan 

lindung tidak boleh diganggu dan harus dipelihara kelestarianya. 

b. Hutan pelindung dan pelestarian alam (PPA) 

Hutan Pelindung   merupakan kawasan hutan yang berfungsi 

melindungi dan melestarikan tipe-tipe ekosistem tertentu dari ancaman  

kepunahan. Hutan itu dapat bermanfaat sebagai  laboratorium  hidup, 

wahana pembiakan bibit, sarana pendidikan dan penelitian,  serta 

melestarikan sumber daya alam. Hutan  pelindung ini meliputi suaka 

maragasatwa, suaka alam, cagar alam, dan kawasan wisata. 
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c. Hutan produksi 

Hutan  Produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola dan 

diambil hasilnya untuk kepentingan manusia, contohnya rotan, kayu, dan 

karet. 

2.  Pelestarian sumber daya air 

Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan 

karena mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain untuk mandi, 

mencuci, dan minum. Air tanah terutama   digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air minum. Oleh karena itu, sumber daya air harus dijaga 

kelestarianya, antara lain dengan tidak melakukan penyedotan air tanah 

secara berlebihan dan tidak membuang limbah, baik limbah industry 

maupun limbah rumah tangga kedalam badan-badan airyan dapat 

menakibatkan pencemaran. 

Penyedotan air tanah secara berlebihan dapat menakibatkan berbagai 

permasalahan, antara lain penipisan persediaan air tanah, amblesnya 

permukaan tanah, dan intrusi air laut yang menyebabkan air tanah menjadi 

asin. Adapun pembuangan limbah-limbah pada badan-badan air seperti 

sungai, danau, dan laut menyebabkan pencemaran air. 

3. Pelestarian sumber daya tanah 

Tanah  merupakan  sumber daya alam yang penting karena 

kehidupan di permukaan   bumi bertumpu pada tanah. Pengolahan tanah   

dengan   cara berpindah- pindah dapat mengakibatkan luas tanah yang 

rusak makin bertambah, pohon menjadi berkurang, dan apabila hujan 
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menyebabkan terjadinya erosi. Keadaan yan demikian mengakibatkan 

tanah menjadi gersang karena lapisan humus yang terletak di atas hanyut 

terbawa air. Selain itu, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah 

sehingga mengurangi simpanan air dan dapat membahayakan kehidupan. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengolahan tanah yang baik dan benar 

agar kesuburan serta produktifitas tanah dan air dapat terjamin. Tanah 

yang produktif memungkiinkan terlaksananya usaha-usaha diberbagai 

bidang. 

4. Pelestarian udara 

Pencemaran udara berwujud gas dan partikel-partikel. Pencemaran 

udara yang berwujud gas antara lain gas metan, gas belerang oksida, gas 

hidrogen sulfida, dan gas karbon monoksida dari  kendaraan  bermotor.  

adapun pencemaran yang berwujud partikel antara lain debu, abu, dan 

asap. 

Guna menghindari atau mengurangi terjadinya pencemaran udara 

beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai  berikut : 

a. Memperkecil penghamburan dan penggunaan energi di pabrik dan 

mobil. 

b. Mengunakan energi selain minyak bumi, misalnya energy panas bumi, 

angin, dan sinar matahari. 

c. Mengurangi penggunaan mobil pribadi dan mengutamakan angkutan 

missal. 

d. Menggunakan kendaraan yang irit bahan bakar. 
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5. KERANGKA BERFIKIR  

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2009), berikut ini  adalah kerangka berfikir yang 

dikembangkan dalam penelitian. 

Setiap proses belajar mengajar, pengajar perlu memanfaatkan adanya 

berbagai macam  media  pembelajaran supaya mendorong siswa lebih cepat 

menyerap informasi yang disampaikan, tiap pengajar mempunyai kesenangan 

atau keahlian di dalam memilih media pengajaran. Media pengajaran atau 

intruktional design yang dipakai sebaiknya sesuai dengan bahan ajar atau 

materi yang diberikan. Karena perkembangan media pengajaran yang semakin 

maju, pengajar perlu memanfaatkannya dalam proses belajar-mengajar. 

Penggunaan media pengajaran mendorong siswa lebih cepat dalam menyerap 

informasi yang disampaikan, karena siswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar. Berdasarkan penelitian Colletti dalam Soekartawi (1995:43-44), 

diungkapkan bahwa penggunaan media pengajaran lebih efektif dibandingkan 

penggunaan model pengajaran lainnya. 

Kegiatan pembelajaran yang bersifat kontekstual , siswa di ajak berfikir 

mengembangkan dan menggali informasi secara luas mengenai situasi dan 

limgkungan yang mereka rasakan. Beberapa contoh dan tugas di dalam modul, 

mengambil fakta yang ada di sekitar lingkungan siswa.  

Penggunaan lembar kerja siswa di sekolah kurang berjalan efektif 

karena belum dilengkapi dengan menggunakan buku mata pelajaran yang 

memadai. Proses belajar mengajar dialihkan menggunakan modul 
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pembelajaran geografi berbasis kontekstual, modul ini digunakan secara 

mandiri oleh siswa dengan tahapan yang runtut. Tahapan dari penggunaan 

modul adalah modul dibagikan kepada siswa, peneraapanya menggunakan 

metode diskusi, setiap akhir unit pembelajaran ada latihan soal yang harus 

dikerjakan oleh siswa, dan terakir hasil tes dibagikan kepada siswa  dan siswa 

mampu mengukur kemampuanya secara mandiri, kemudian guru juga 

memberikan remedial bagi siswa yang masih memiliki nilai dibawah standar 

yang ditentukan. 

Pembelajaran menggunakan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual , di dalam  pelaksanaannya diharapkan siswa termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga materi pelestarian lingkungan hidup mudah 

diterima dan hasil belajar meningkat. Berikut ini adalah kerangka berfikir 

dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar  2.1  Kerangka berfikir 

 

Sumber belajar siswa, materi pelestarian lingkungan hidup : 
1. Sumber belajar utama hanya buku teks, dan lembar kerja siswa 
2. Sumber belajar terbatas dan kurang variatif. 
3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. 

Penggunaan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual 

Siswa termotivasi untuk belajar materi pelestarian lingkungan hidup 
dengan menggunakan modul pembelajaran geografi berbasis 
kontekstual.  

Hasil belajar ranah kognitif meningkat ( pengetahuan, pemahaman, 
penerapan ) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang diharapkan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hasil penelitian dipandang 

mempunyai bobot ilmiah dan objektif apabila dalam menerapkan metode penelitian 

dengan baik. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, yang menguraikan tentang alat apa dan  bagaimana prosedur sesuatu 

penelitian dilakukan serta bagaimana mendapatka data . pada bagian ini akan 

diuraikan langkah-langkah penelitian yang meliputi populasi dan sampel, desain 

penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

A. Lokasi, Waktu, populasi dan sampel 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Dempet, terletak di Jalan 

Dempet-Godong KM.10 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. 

2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2011/2012, tepatnya pada bulan Maret sampai Juni 2012. 

3.  Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

29 
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kesimpulannya (Sugiyono, 2008:61). Dalam penelitian ini yang dijadikan 

populasi adalah siswa SMA Negeri 1 Dempet kelas XI IPS tahun ajaran 

2011/2012 Geografi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Rincian Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dempet 

No. Kelas Jumlah 
1. XI IPS 1 36 siswa 
2. XI IPS 2 35 siswa 
3. XI IPS 3 35siswa 
4. XI IPS 4 34 siswa 

Jumlah 140siswa 
Sumber: Data Sekunder 2011 

 
b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008:62). Teknik sampling yang 

digunakan untuk memilih sampel adalah teknik purposive sampling, yaitu 

dalam penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan 

sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui. 

Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena 

subyek yang diambil menjadi sampel benar–benar merupakan subyek yang 

paling banyak mengandung ciri–ciri yang terdapat pada populasi. 

Penentuan kelas yang akan dijadikan sampel haruslah memiliki syarat-

syarat sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa tersebut memperoleh materi pelajaran geografi pada 

materi pokok pelestarian lingkungan hidup berdasarkan kurikulum 

yang sama. 



 

 
 

31

2) Buku yang digunakan siswa relatif sama 

3) Siswa diampu oleh guru yang sama. 

4) Siswa diajar dengan jumlah jam pelajaran yang sama. 

Berdasarkan syarat-syarat yang diajukan peneliti dalam 

penentuan sampel tersebut, diketahui bahwa populasi telah memenuhi 

syarat nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kelas yang di pilih sebagai kelas 

uji coba produk adalah kelas XI IPS 4 dan kelas yang terpiih sebagai 

kelas penelitian adalah kelas XI IPS 1. Jumlah sampel yang di ambil 

adalah 70 siswa. 

B. Desain Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian dan pengambangan 

(Research and Development/R&D). Research and Development/R&D adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2009: 297). Desain penelitian 

yang digunakan adalah Quasi Experimental Design, bentuk yang dipilih Pre-test 

and Post-test One Group Design. Pola desain ini adalah: 

 

Design dalam penelitian ini yang pertama adalah observasi yang 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan sesudah pemberian modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual. Observasi yang dilakukan sebelum 

pemberian treatment (01) disebut pre-test, dan observasi yang dilakukan sesudah 

treatment (02) disebut post-test (Arikunto, 2006: 85). 

01 X 02 
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Agar penelitian sesuai dengan tujuan perlu disusun prosedur 

pelaksanaan penelitian. Adapun prosedur penelitian ini sebagai berikut. 

1. Persiapan penelitian 

a. Melakukan observasi awal di sekolah untuk mengidentifikasi masalah 

melalui tanya jawab dengan guru dan siswa, serta melakukan 

pengamatan terhadap bahan ajar yang digunakan di kelas. 

b. Menganalisis bahan ajar yang digunakan di kelas. 

c. Menganalisis Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator 

pencapaian pada materi yang akan dikembangkan menjadi modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 

d. Pembuatan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 

e. Penyusunan instrumen validasi modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual.  

2. Pelaksanaan penelitian 

Secara umum penelitian pengembangan dilaksanakan mengikuti 

tahap-tahap berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Potensi dan masalah  Pengumpulan data  Desain produk  

Validasi desain 
produk 

Revisi desain produk Uji coba  
produk 

Revisi desain produk  Uji coba pemakaian  
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     Secara rinci, urutan dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut. 

a. Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang di daya gunakan akan memiliki 

nilai tambah. Tenaga pendidik memiliki potensi untuk mengembangkan bahan 

ajar yang telah ada. Maka akan memiliki daya guna lebih karena bahan ajar 

yang dikembangkan bermanfaat untuk proses belajar mengajar dikelas. 

     Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang 

terjadi. Masalah di cari melalui observasi, Observasi adalah suatu kegiatan 

pengamatan terhadap  bahan ajar di SMA N 1 Dempet.  Bahan ajar yang 

digunakan adalah hanya lembar kerja siswa dan buku teks yang jumlahnya 

terbatas. Dari permasalahan tersebut, bahan ajar yang digunakan kurang 

variatif dan cenderung monoton. Dari potensi dan masalah tersebut, peneliti 

tertarik untuk mengembangkan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual. 

b. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan 

terbaru, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan modul yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

Studi pustaka, Tahap ini berupa mempelajari konsep-konsep atau teori 

yang berkenaan dengan produk yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih pengembangan modul berbasis kontekstual untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran geografi pokok bahasan pelestarian 
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lingkungan hidup siswa SMA/MA. Untuk tujuan itu, peneliti memfokuskan 

pengkajian konsep dan teori-teori tentang pengembangan Modul. Selain itu, 

studi kepustakaan yang mengkaji pembelajaran Geografi  khususnya untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Geografi pokok pelestarian 

lingkungan hidup siswa SMA/MA. 

Proposal disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegeiatan 

atau rencana penelitian yang bersifat formal. Proposal penelitian ini disusun 

setelah melakukan studi pustaka tentang konsep pengembangan produk dan 

hasil observasi lapangan. 

c. Desain Produk 

Setelah menemukan kelemahan, peneliti membuat desain modul.  Modul 

dirancang sesuai SK dan KD serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

Berpegang pada data yang didapat dari observasi lapangan dan mengacu pada 

dasar-dasar teori atau konsep yang disimpulkan dari hasil studi kepustakaan 

serta penyusunan proposal, maka peneliti menuyusun draf produk yang 

dikembangkan. Dalam penelitian ini, draf yang dikembangkan adalah 

pengembangan modul pembelajaran geografi  berbasis kontekstual untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Geografi pokok bahasan pelestarian 

lingkungan hidup siswa SMA/MA. 

d. Validasi Desain Produk 

Validasi desain produk merupakan proses kegiatan untuk menilai 

rancangan produk dalam pengajaran baru secara rasional menggunakan modul  
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akan lebih efektif sebelum dan sesudah memakai modul tersebut. Validasi 

Modul ini dilakukan oleh dua palar media. 

Setelah draf produk jadi, draf tersebut selanjutnya dikonsultasikan 

kepada para ahli media untuk mengetahui tingkat kelayakan modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual sehingga didapatkan informasi 

bahwa modul berbasis kontekstual layak atau tidak digunakan sebagai bahan 

ajar. Dilakukan sebanyak dua kali, yaitu validasi tahap I dan tahap II. 

e. Revisi  Desain produk 

Modul yang telah divalidasi oleh pakar dan diketahui kekurangannya 

kemudian diperbaiki sehingga siap untuk diujicobakan. 

f. Uji Coba Produk 

Uji produk ini yaitu di lakukan di kelas XI IPS 4 untuk mengetahui 

kekurangan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual Dalam 

pengujian ini penulis menggunakan desain Quasi Experimental Design, bentuk 

yang dipilih Pre-test and Post-test One Group Design, yang mana observasi 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan sesudah pemberian modul 

berbasis kontekstual. Observasi yang dilakukan sebelum pemberian media 

disebut pre-test, dan observasi  yang dilakukan sesudah pemberian media 

disebut post-test. 

g. Revisi Produk Akhir 

Menyempurnakan modul  yang telah diuji cobakan meskipun telah 

dinilai layak, sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pembuatan 

produk lagi. 
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h. Uji coba pemakaian 

Uji coba pemakaian adalah uji coba skala luas yang dilakukan di kelas 

XI IPS 1. Uji coba pemakaian memili prosedur yang sama seperti pada uji coba 

produk. Pada uji coba ini di lakukan analisis data dari kelayakan bahan ajar dan 

peningkatan hasil belajar antara kelas XI IPS 1 dan kelas XI IPS 4. 

C. Metode Pengumpulan dan analisis data 

1. Metode Angket 

Angket uji kelayakan ditujukan kepada dua  dosen ahli media  untuk 

mengetahui tingkat kelayakan modul berbasis kontekstual sehingga 

didapatkan informasi bahwa modul berbasis kontekstual ini layak atau tidak 

digunakan sebagai bahan ajar. Kisi-kisi angket uji kelayakan modul berbasis 

kontekstual ditinjau dari dimensi tampilan,gambar ilustari, dan materi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar angket. 

a. Langkah-langkah penyusunan angket berbentuk check list adalah 

sebagai berikut: (1) Menentukan indikator tanggapan user terhadap modul 

yang dibuat oleh peneliti, (2) Menyusun kisi-kisi angket berbentuk skala 

Likert ke dalam tabel, (3) Menyusun instrumen tes. 

Dalam penelitian ini kelayakan modul diuji dengan menggunakan 

penilaian dari syarat berdirinya sebuah modul. Syarat tersebut antara lain 

self instruction, self contained, berdiri sendiri, adaptif, bersahabat, dan 

sesuai elemen rancangan modul. Angket kelayakan modul pembelajaran 

geografi dapat di lihat pada lampiran No. 1 dan 2. 
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b.  Analisis Kelayakan Bahan Ajar 

Tingkat kelayakan bahan ajar dihitung dengan persamaan berikut: 

% =  100%   (Ali, 1993: 186) 

 

Keterangan: 

%  = persentase skor 

n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimum 

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar: 

77,79% < nilai ≤ 100% = sangat layak 

55,57% < nilai ≤ 77,78% = layak 

33,33% < nilai ≤ 55,56% = kurang layak. 

 

2. Metode Tes 

Tes pilihan ganda dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan materi siswa setelah menggunakan modul pembelajaran 

geografi berbasis kontekstual  digunakan tes pilihan ganda dengan 

jumlah 45 butir soal yang masing-masing disediakan 5 alternatif 

jawaban. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

soal. 

a.  Langkah penyusunan instrument tes objek 

Langkah-langkah penyusunan tes objektif adalah sebagai berikut: 

1) Membatasi bahan yang akan diujikan  
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2) Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan 45 soal uji coba 

instrumen hasil belajar adalah 50 menit. 

3) Menentukan jumlah item soal yang disesuaikan dengan tingkat 

kesukaran dan waktu mengerjakan soal. Jumlah item soal yang 

akan diujicobakan adalah sebanyak 45 soal. 

4) Menentukan komposisi jenjang perangkat tes yang disesuaikan 

dengan garis-garis besar pembelajaran yaitu pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), aplikasi (C3). 

5) Menentukan bentuk soal. Bentuk soal yang digunakan adalah 

objektif tes dengan 5 alternatif jawaban.  

6) Membuat tabel kisi-kisi soal. Dalam tabel kisi-kisi soal tercantum 

ruang lingkup bahan yang akan diuji, indikator, komposisi jenjang 

soal dan jumlah setiap jenjang soal. 

b.  Uji coba perangkat tes 

Uji coba perangkat tes digunakan untuk menentukan soal-soal yang 

memenuhi syarat untuk dijadikan instrumen penelitian yang baik. Uji coba 

perangkat tes ini untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran soal. Penelitian ini akan mengujicobakan 30 soal pilihan 

ganda untuk tes kognitif kepada siswa kelas XI IPS di luar sampel 

penelitian. 

1) Validitas  butir soal 

Cara menghitung validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor total.rumus yang digunakan adalah : 
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r pbis =
 M 

 
 

keterangan : 

r pbis = koefisien korelasi biserial 

Mp  = rata-rata skor subyek yang menjawab benar bagi item yang 

dicari validitasnya. 

Mt  = rata-rata skor total 

St = standar devisiasi dari skor total 

P =  proporsi siswa yang menjawab benar 

 [p     
  

] 

q =  proporsi siswa yang menjawab salah 

hasil perhitungan r pbis dikonsultasikan dengan harga r product 

moment dengan taraf signifikan 5%.jika r pbis <  r tabel  maka item soal 

tersebut valid. 

  Setelah dilakukan perhitungan validitas tiap-tiap butir soal dihitung dengan 

kriteria apabila r pbis >  r tabel, maka butir soal valid. Pada n = 34, a = 5% 

diperoleh r tabel = 0,339. Berdasarkan analisis tes uji coba  (pada lampiran 

11) diperoleh bahwa soal yang valid adalah nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 

14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, dan 45. Soal tersebut akan di pilih sebanyak 30 soal yang akan 

digunakan dalam instrumen tes.  

2)  Realibilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu instrumen apabila diteskan 

kepada subjek yang sama (Arikunto, 2005: 90). Dalam penelitian ini, untuk 

menguji reliabilitas soal digunakan rumus K-R. 20: 
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(Arikunto 2006: 100) 

keterangan: 

11r     = reabilitas tes secara keseluruhan 

p       = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q       = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

( )pq −= 1  

∑ pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n       = banyaknya item 

S     = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar 

varians) 

Pada a = 5% dengan n = 34 diperoleh rtabel = 0,339 karena r11 > rtabel  

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

3) Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar (Arikunto 2006: 207). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung taraf kesukaran soal yaitu 

 
JS
BP =

 
(Arikunto 2006: 208) 

keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 
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Berdasarkan perhitungan hasil tes uji coba pada kelas uji coba maka 

diperoleh hasil tingkat kesukaran yang berbeda-beda. (Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 13 ). Soal yang berkriteria mudah adalah nomor 

4, 5, 6, 16, 17, dan 27. Soal yang berkriteria sedang adalah nomor1, 2, 3, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 43, dan 45. 

Sedangkan untuk soal yang berkriteria sukar adalah nomor 8, 15, 19, 20, 21, 

23, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 42, dan 44. 

 

4)  Daya Beda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk mencari D yaitu : 

  BA
B

B

A

A PP
J
B

J
B

D −=−=  

keterangan: 

D = daya pembeda soal 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria yang digunakan: 

20,000,0 ≤< D  : daya beda soal jelek (poor) 
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40,020,0 ≤< D  : daya beda soal cukup (satisfactory) 

70,040,0 ≤< D  : daya beda soal baik (good) 

10070,0 ≤< D  : daya beda soal baik sekali (excellent) 

D = negatif: semua tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai  

nilai D negatif dibuang (Arikunto 2006: 218). 

Berdasarkan analisis uji coba pada (lampiran 14). Soal yang 

mempunyai daya pembeda jelek ada 15 soal yaitu soal nomor 4, 5, 8, 13, 19, 

23, 25, 27, 29, 28, 33, 34, 39, 40,dan 41. Soal yang mempunyai daya 

pembeda cukup ada 14 soal yaitu soal nomor 7, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 30, 

31, 32, 38, 42, dan 44. Soal yang mempunyai daya pembeda baik ada 14 

soal yaitu soal nomor 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 35, 36, dan 37. 

Sedangkan yang mempunyai daya pembeda soal baik sekali hanya 2 yaitu 

soal nomor 43 dan 45. 

c. Signifikansi 

Untuk melihat besarnya peningkatan hasil belajar siswa digunakan uji 

gain dengan persamaan sebagai berikut: 

<g> = 
%

        (Scott dalam Wiyanto, 2008: 86) 

Keterangan: 

<g>  = faktor gain 

<Spre>  = skor rata-rata tes awal (%) 

<Spost>  = skor rata-rata tes akhir (%) 

 

Kriteria faktor gain <g>: 

g > 0,7  = tinggi  

0,3 < g < 0,7 = sedang 

g < 0,3  = rendah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum objek penelitian 

a. Letak dan lokasi penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian adalah SMA N 1 Dempet. Secara 

administratif SMP N 1 Dempet terletak di JL. Raya Dempet – Godong 

KM.10 kecamatan Dempet kota Demak. 

Batas-batas kelurahan Botosengon secara geografis adalah sebagai berikut 

(Berdasarkan peta lokasi SMA N 1 Dempet gambar 1). 

Sebelah utara   : Desa Botosiman 

Sebelah timur   : Desa Soko kidul 

Sebelah selatan   : Jalan Raya Dempet- Godong Km. 10. 

Sebelah barat   : kecamatan dempet 

b. Kondisi sekolah  

1) Jumlah kelas 

Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 Dempet untuk kelas X 

ada  7 kelas, untuk kelas XI berjumlah 7 kelas (4 kelas jurusan IPS, dan 3 

kelas jurusan IPA) dengan jumlah siswa 247 siswa. Ke dua kelas di kelas 
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IPS yaitu XI  IPS 1 dan XI IPS 2 menjadi subjek penelitian. Untuk kelas 

XII berjumlah 6 kelas (3 kelas IPA dan 3 kelas IPS ). 

Gambar 4.1  Peta SMA Negeri 1 Dempet 

 

43 
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2) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di SMA 

N 1 Dempet adalah ruang kelas yang berjumlah 20 ruangan, lanoratorium 

kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, 

laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang UKS, koprasi, ruang 

BP/ BK, ruang KepSek, ruang guru, ruang tata usaha, ruang OSIS, 

kantin, lapangan olahraga/upacara, tempat ibadah, kamar mandi dan WC 

siswa, kamar mandi dan WC guru, gudang, dan tempat parkir. Sedangkan 

untuk media pembelajaran Geografinya yaitu peta jumlahnya 9 buah, 

terdiri dari 4 buah peta dunia, 4 buah peta Indonesia dan 1 buah peta 

jawa. Sedangkan atlas ada 30 buah, media globe 3 buah, serta buku-buku 

pembelajaran Geografi dari pemerintah Kabutan Demak. (Sumber : Data 

Profil SMA N 1 Dempet).  

3) Tenaga pengajar Geografi 

Tenaga pengajar Geografi berjumlah 3 orang, semuanya lulusan 

sarjana. Tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Dempet berjumlah 45 guru, 

terdiri dari 31 orang guru tetap yang semuanya adalah sarjana ( SI ) dan 

14 orang guru tidak tetap lulusan sarjana (S1).   

Guru geografi yang mengajar di SMA Negeri 1 Dempet adalah 

bapak Sarman, bapak Surusi dan ibu Sri lestari, mereka adalah guru 

pegawai negeri sipil dan memiliki gelar sarjana (S1), selanjutnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Profil Guru Geografi 
No Nama Guru Geografi Masa jabatan Ijazah Terakhir 
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1 Sarman  28 th S1 Pendidikan Geografi 
2 Sururi  28 th S1 Pendidikan Geografi 
3 Sri lestari 8 th SI Pendidikan Geografi 

              Sumber: Data Sekunder 2011 
 

4) Kurikulum  

Kutikulum yang diguanakan di SMA N 1 Dempet adalah KTSP 

(kurikulum tingkat satuan pendidikan) dan telah dilaksanakan sejak tahun 

2006 lalu (Sumber : Data Profil SMA N 1 Dempet). 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Pada hasil penelitian ini, akan dipaparkan menegenai hasil penilaian 

kelayakan Modul Pembelajaran Geografi berbasis kontekstual dan hasil belajar 

kognitif siswa. 

a. Hasil penilaian kelayakan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual 

Proses pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis kontekstual 

dilakukan dengan mengacu langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Sugiyono (2009). Penelitian ini didasarkan karena permasalahan mengenai 

sumber belajar yang digunakan di SMA N 1 Dempet , umumnya menggunakan 

Lembar Kerja Siswa dan buku teks yang jumlahnya terbatas. Sumber belajar 

yang digunakan selama ini kurang efektif untuk menunjang proses 

pembelajaran, mengetahui geografi adalah ilmu yang memiliki cakupan materi 

yang luas  yang sebenarnya sangat menarik untuk dikaji, karena geografi 

bersinggungan langsung dengan alam sekitar. 

Sumber belajar yang berupa lembar kerja siswa ini sifatnya monoton 

dan cenderung membosankan, dapat dilihat dalam proses pembelajaran banyak 
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siswa yang berbicara dan gaduh ketika guru menerangkan materi geografi. 

Berawal dari permasalahan tersebut, maka dilakukan perencanaan untuk 

mengembangkan sumber belajar lain yaitu berupa modul pembelajaran geografi 

berbasis kontekstual. Sumber belajar tersebut memuat materi yang ditampilkan 

secara kontekstual sesuai dengan lingkungan nyata. 

Untuk  mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran Geografi Berbasis 

kontekstual, Peneliti menggunakan angket validasi yang di berikan kepada dua 

dosen  sebagai pakar media, yaitu Drs. Sunarko ,M. Pd dan Drs. Heri Tjahjono, 

M.Si. sebelum Penilaian kelayakan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual dilakukan, maka harus melalui beberapa tahapan.tahapan tersebut  

yaitu : 

1) Desain produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development ini 

telah melalui tahap pengumpulan data, yang kemudian menjadi desain produk. 

Desain produk untuk modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual adalah 

sebagai berikut : 

a) Cover modul pembelajaran geografi terdiri dari identitas modul, ilustrasi 

modul, judul materi dan penulis. 

b) Struktur modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual terdiri dari 

judul,diskripsi modul, peta konsep, tujuan pembelajaran, manfaat 

pembelajaran, materi, tugas, kerja mandiri, dan uji kompetisi. 

c) Penyajian modul terdiri dari  gambar, tabel, dan bahasa. 

2)  Validasi desain tahap I 
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Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk telah layak digunakan di lapangan. Dalam hal ini produk 

yang dimaksud adalah modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 

Modul ini akan di nilai secara rasional. Di katakana rasional karena validasi 

dsini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran  rasional, belum fakta 

lapangan. validasi desain ini dilakukan dengan cara mendatangkan para pakar 

media atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang 

sedang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat di nilai kelemahan dan kekurangaanya. Validasi 

desain dapat di lakukan dalam forum diskusi. Validasi desain dilakukan oleh 

dua pakar media, yaitu Drs. Sunarko ,M. Pd dan Drs. Heri Tjahjono,M.Si 

 Hasil presentase validasi desain tahap I kelayakan Modul Pembelajaran 

Geografi Berbasis kontekstual dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

 Tabel 4.2 Rekapitulasi Validasi Desain tahap I kelayakan Modul 

Pembelajaran Geografi Berbasis Kontekstual. 

No. Validtor  Kepakaran  Presentase penilaian 

                (Kriteria)  

1. Drs. Sunarko, M.Pd Pakar Media I  65,21  (layak) 

2. Drs. Heri Tjahjono M,Si Pakar media II             69,56   (layak) 

 Rekapitulasi   Rata-rata  67, 38   (layak)  

Data selengkapnya pada Lampiran 22 

Data Tabel 4.2 dapat disajikan dalam bentuk diagram batang seperti tertera 

pada Gambar 4.2 
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Tabel 4.3 Hasil Masukan untuk Perbaikan  Desain Modul Pembelajaran 

Geografi Berbasis Kontekstual. 

No  Masukan Perbaikan 

1.  Perlu penambahan materi Melengkapi materi yang 

masih kurang 

2. Perlu menambahkan petujuk penggunaan 

modul, indikator dan tujuan pembelajaran. 

Menambahkan petunjuk, 

indikator, dan tujuan 

pembelajaran dalam modul. 

3. Bahasa kurang komunikatif Mengganti bahasa yang 

kurang komunikatif 

4. Gambar tidak jelas dan kuran komunikatif Mengganti gambar baru 

5. Perlu menambahkan pengayaan Penambahan pengayaan 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui beberapa kekurangan yang harus diperbaiki 

dalam pembuatan desain Modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 

Masukan dari tim ahli tersebut digunakan untuk perbaikan  dan menyempurnakan 

desain  Modul, sehingga layak digunakan di sekolah. Setelah perbaikan produk 

dilakukan, langkah berikutnya adalah uji coba produk yang dilakukan dua kali di 

kelas XI IPS 4. Uji coba produk dipaparkan di dalam hasil belajar siswa. 

4) Validasi desain tahap II 

Setelah kegiatan uji coba produk selesai, lanjutkan kembali dengan validasi 

desain tahap II. Validasi ini dilakukan jika pada pemakaian dalam kondisi nyata 

terdapat kelemahan yang harus di perbaiki. Dalam pembuatan produk, peneliti 

harus mengevaluasi kinerja produk yang telah dihasilkan..Tahapan yang dilakukan 

sama seperti tahapan validasi desain tahap I . Validasi desain dapat di lakukan 
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Gambar 4.3 Diagram Rekapitulasi Validasi Desain Tahap II 

Kelayakan Modul Pembelajaran Geografi Berbasis 

Kontekstual. 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa penilaian pakar media 

I menunjukkan persentase penilaian sebesar 87 % dengan kriteria “sangat 

layak”. Pada penilaian pakar media II diperoleh persentase sebesar 91,30% 

dengan kriteria “sangat layak”. Berdasarkan penilaian dari tim ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Modul berbasis kontekstual memiliki persentase 

sebesar 89,12% dengan kriteria “sangat layak” sehingga dapat di uji 

pemakaian disekolah. 

5) Revisi produk. 

Revisi produk dilakukan setelah melewati tahap validasi desain, 

karena memperoleh masukan-masukan dari para pakar media untuk 

perbaikan desain. Dari revisi desain, peneliti memeperoleh masukan-

masukan dari para pakar media. Masukan tersebut adalah sebahgai berikut : 

Tabel 4.5 Masukan untuk Revisi  Modul Pembelajaran Geografi 

Berbasis Kontekstual adalah sebagai berikut ; 

No  Masukan Revisi 

1  Ilustrasi dan contoh gambar kurang jelas Mengganti ilustrasi dan 

contoh gambar dengan 

gambar yang lebih jelas 

2 Carilah contoh gambar yang sesuai dengan 

kondisi dan lingkungan siswa 

 

Mengganti gambar yang 

telah ada, menjadi 

gambar yang di ambil 
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dari lingkungan siswa. 

3 Buatlah tugas dan kerja mandiri, sesuai 

yang ada di lingkungan siswa 

Menambahkan tugas dan 

kerja mandiri sesuai 

dengan lingkungan siswa 

4 Perbaiki bahasa yang kurang komunikatif Memperbaiki bahasa 

yang kurang komunikatif 

 

Berdarkan Tabel 4.2 diketahui beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki dalam  desain Modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual. 

Masukan dari tim ahli tersebut digunakan untuk merevisi dan 

menyempurnakan desain Modul berbasis kontekstual sebelum digunakan di 

dalam uji pemakaian produk. Uji pemakaian produk dilakukan dua kali  

dikelas XI IPS 1, uji pemakaian produk dibahas dalam hasil belajar siswa. 

b. Hasil belajar siswa 

Penelitian ini menggunakan pada  dua  kelas sebagai sampel 

penelitian, yaitu kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 . Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu kedua 

kelas ini diampu oleh guru yang sama. Selain itu atas dasar rata-rata hasil 

belajar dan kemampuan siswa yang hampir sama. 

1).  Hasil belajar kelas uji coba produk  

Berdasarkan analisis data hasil uji coba produk, diperoleh dari nilai 

Pre-Test dan data berupa nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan peningkatan 

hasil belajar pada kelas uji coba produk yang disajikan pada Tabel 4.6.  
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sedangkan hasil perhitungan dengan uji gain diperoleh 0,63 dengan kriteria 

“Sedang”. 

3. Pembahasan 

a. Hasil Penilaian Kelayakan Modul Pembelajaran Geografi Berbasis 

kontekstual.  

Sumber belajar yang digunakan di SMA Negeri 1 Dempet hanya 

berupa lembar kerja siswa yang memiliki cakupan materi yang sedikit tetapi 

berisi banyak soal latihan  yang harus dikerjakan oleh siswa. Pada dasarnya 

penggunaan lembar kerja siswa harus dilengkapi dengan bahan ajar lain 

seperti buku mata pelajaran. Buku mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 

Dempet jumlahnya masih terbatas, sehingga siswa belajar secara mandiri di 

perpustakaan sekolah guna memperoleh informasi tambahan. Proses 

pembelajaran seperti ini tidak efektif dan efisien. Pada umumnya siswa 

merasa malas jika harus pergi untuk memanfaatkan sarana perpustakaan, itu 

sebabnya perpustakaan yang disediakan tidak dimanfaatkan secara optimal. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja siswa bersifat 

monoton oleh sebab itu, guru penting mengembangkan bahan ajar  yang 

sudah ada. Bahan jar bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah bahan 

ajar berbais cetak seperti modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual 

yang kini sedang dikembangkan oleh peneliti. Pembuatan modul ini 

didasarkan pada kegiatan belajar yang bersifat kontekstual, dimana 

pembelajaran ini siswa di ajak berfikir mengkaitkan materi yang di ajarkan 

dikaitkan dengan kehidupan nyatanya dalam keluarga maupun masyarakat.  
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Pengembangan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual 

diperlukan untuk mengembangkan sumber belajar yang sifatnya monoton 

dan cenderung kurang efektif. Pengembangan modul pembelajaran berbasis 

kontekstual pada materi pelestarian lingkungan hidup dilakukan untuk 

menambah bahan ajar yang belum ada di sekolah. 

Penelitian pengembangan modul pembelajaran geografi pada materi 

pelestarian lingkungan hidup telah dilaksanakan menggunakan model 

pengembangan prosedural yang mengikuti langkah-langkah prosedur 

pengembangan dari Sugiyono (2009) . Tahap paling penting dalam 

pengembangan modul berbasis kontekstual adalah pada tahapan validasi 

modul, karena pada tahapan ini modul divalidasi guna memperoleh nilai 

kelayakan untuk  di uji coba disekolah uang bersangkutan. Tahap validasi 

dilakukan dua kali, yaitu validasi desain tahap I dan validasi desain tahap II. 

Validasi desain tahap I digunakan untuk uji coba produk atau uji coba skala 

kecil/ terbatas yang dilakukan di kelas XI IPS 4. Validasi desain tahap II 

digunakan untuk uji coba pemakaian atau uji coba skala luas atau penelitian, 

yang dilakukan di kelas XI IPS 1.  

Pada tahap validasi media dilakukan oleh para pakar media yang ahli 

di bidangnya. Pakar media tersebut terdiri dari 2 orang pakar yaitu dosen 

yang berkompeten dalam bidang media pembelajaran Drs. Sunarko,M.Pd, 

dan Drs. Heri Tjahjono, M.Si. Penilaian validasi tahap I Modul pembelajaran 

geografi berbasis kontekstual masih memiliki banyak kekurangan dan 

kelemahan yang harus diperbaiki, kategori yang diperoleh adalah “layak” 
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dan produk boleh di uji coba secara pemakaian. Kemudian penilaian validasi 

tahap II, modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual  materi 

pelestarian lingkungan hidup dikategorikan bahwa modul tersebut “ sangat 

layak” digunakan dalam pembelajaran geografi tingkat SMA/MA. Dari 

penilaian validasi tersebut modul kemudian di uji pemakaianya.   

b. Hasil Belajar Siswa 

Pembelajaran menggunakan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual yang diterapkan pada siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 SMA 

Negeri 1 Dempet menunjukkan bahwa hasil belajar kedua kelas tersebut 

memperlihatkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pre-test 

dan       post-test siswa pada kedua kelas tersebut. Rata-rata nilai siswa kelas 

XI IPS 1 dan XI IP cukup baik disebabkan karena selama proses 

pembelajaran siswa lebih tertarik dalam mempelajari materi dengan 

menggunakan sumber belajar yang baru yaitu modul pembelajaran geografi 

berbasis kontekstual. Kenaikan nilai hasil belajar tidak begitu signifikan, 

disebabkan beberapa kelemahan dalam penggunaan modul. Modul 

digunakan tanpa pantauan dari guru, sehingga ada beberapa siswa yang 

cenderung masih malas untuk belajar dengan menggunakan modul.  

Kemudian kelebihanya adalah siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 selain 

tidak harus pergi ke perpustakaan, siswa dapat memperoleh informasi 

secara mandiri dengan  mempelajari modul yang ada. 

Desain modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual, di desain 

secara sederhana disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Di dalam 
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desain  terdapat Standar proses, kompetensi dasar, indikator, deskripsi 

modul, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, peran guru, peta konsep dan 

dilengkapi petunjuk penggunaan modul. Petunjuk penggunaan modul 

dimaksudkan agar siswa dapat belajar secara mandiri dengan modul 

tersebut. Peran guru disini adalah menjelaskan isi dari  kerangka modul, dan 

membimbing siswa jika ada materi pelajaran yang tidak dipahami oleh 

peserta didik. Penggunaan modul ini lebih sederhana dan membantu siswa 

lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan.  

Hasil Belajar siswa adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan. Setiap kegiatan 

belajar dapat menumbuhkan suatu perubahan yang khas. Adapun nilai siswa 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi dengan menggunakan pre-test dan post-test. Berdasarkan data hasil 

belajar siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 pada materi pelestarian 

lingkungan hidup untuk nilai rata-rata pre-test sebesar 65, 38 dan 60,5 

(Tabel 4.6&4.7), dan rata-rata nilai post-test sebesar 86, 94 dan 85,76 

(Tabel 4.6&4.7). Nilai yang diperoleh mengalami peningkatan dari pre-test 

ke post-test disebabkan karena siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4 siswa 

memiliki minat untuk belajar menggunakan modul pembelajaran geografi 

berbasi kontekstual . Dengan melihat peningkatan hasil belajar dari pre-test 

ke post-test siswa XI IPS 1 dan XI IPS 4 hasil perhitungan dengan uji gain 

<g> sebesar 0,63 dan 0,62 dengan kriteria “Sedang”. Siswa yang memiliki 

nilai rendah mereka cenderung memiliki sifat yang lebih malas 
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dibandingkan siswa lain , tetapi nilai 63 dan 64 sudah merupakan 

perjuangaan yang baik bagi mereka karena menggunakan modul  

pembelajaran geografi  mampu meningkatkan pemahaman dan minat siswa 

tersebut, sedangkan nilai tertinggi 90 dan 93 diperoleh oleh siswa yang aktif 

dan antusias dalam menggunkan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual. Pembelajaran yang berhasil yaitu pemebelajaran yang mampu 

meningkatkan kualitas, kuantitas pengetahuan, dan ketrampilan anak didik. 

Pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan 

pemahaman konsep,  meningkatkan ketrampilan dalam memecahkan 

masalah, dan meningkatan kemandirian belajar siswa. 

Penilaian Proses dalam pembelajaran menggunakan modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual, dilakukan sebelum pemberian 

modul yaitu siswa mengerjakan pre-test, selanjutnya siswa diminta untuk 

belajar mandiri dengan menggunakan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari setelah 

belajar mandiri dengan menggunakan modul pembelajaran geografi berbasis 

kontekstual. Dalam hal ini guru lebih bertindak sebagai informator untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah 

diajarkan di dalam modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual . 

Tahap terakhir siswa mengerjakan post-test setelah penggunaan modul 

pembelajaran berbasis kontekstual, maka diperolehlah peningkatan hasil 

belajar dengan menggunkan perhitungan uji gain <g>. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

B. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pada validasi tahap II, Pembelajaran menggunakan modul pembelajaran 

geografi materi pelestarian lingkungan hidup sangat layak diterapakan 

di SMA Negeri 1 Dempet. Hal tersebut dapat diketahui bahwa penilaian 

pakar media I menunjukkan persentase penilaian sebesar 88 % dengan 

kriteria “ Sangat layak”. Pada penilaian pakar media II diperoleh 

persentase sebesar 90,6% dengan kriteria “Sangat layak”. Berdasarkan 

penilaian dari tim ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa modul berbasis 

kontekstual memiliki persentase sebesar 89,3% dengan kriteria “  Sangat 

layak” sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

2. Penggunaan modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual mampu 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Hasil belajar kognitif dapat 

dilihat dari perhitungan hasil pre-test dan post-test yang diperoleh oleh 

siswa sebelum dan sesudah treatment dilakukan. Nilai rata-rata pre-test 

kelas XI IPS 1 sebesar 65,38 dan XI IPS 4 sebesar  60,5 dan rata-rata 

nilai post-test kelas XI IPS 1 sebesar 86, 94 dan  XI IPS 4 sebesar85,76. 

Nilai yang diperoleh mengalami peningkatan dari pre-test ke post-test. 
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C. Saran 

Berdasarkan  simpulan yang diperoleh, maka penulis menyarankan : 

1. Bagi guru mata pelajaran Geografi diharapkan dapat mengembangkan 

suatu model pembelajaran yang di padukan dengan bahan ajar sehingga 

dapat terbentuk menjadi sebuah modul pengembangan. Seperti modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual. Modul pembelajaran 

geografi berbasis kontekstual ini, dapat disesuaikan dengan 

kemampuan, lingkungan dan keadaan siswa-siswi sehingga mereka 

mampu menyerap pelajaran secara maksimal. 

2. Bagi pihak sekolah, memberikan kesempatan dan fasilitas kepada guru 

mata pelajaran geografi untuk mengembangkan bahan ajar yang telah 

ada seperti modul pembelajaran geografi berbasis kontekstual ini untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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1 

ANGKET VALIDASI MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS KONTEKSTUAL MATERI AJAR PELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KARAKTERISTIK YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBUATAN MODUL TAHAP I 

1. Bacalah pedoman penilaian sebelum anda melakukan penilaian. 
2. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda (√), pada skor 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan penilaian terhadap Modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual materi pelestarian lingkungan hidup. Penilaian digunakan untuk memberikan 
validasi terhadap modul sehingga layak digunakan dalam pembelajaran Geografi. Berikut disediakan rubik penilaian sebagai 
pedoman dalam memnerikan penilaian. Terima kasih. 

 

No. ASPEK YANG DINILAI SKOR CATATAN 
1 2 3 

A. Self intruction     
 1. Memuat tujuan pembelajaran, SK, dan KD secara jelas     
 2. Materi pembelajaran disusun secara kecil dan spesifik     
 3. Ketersediaan contoh dan ilustrasi     
 4. Terdapat soal latihan atau tugas     
 5. Kontekstual      
 6. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif     
 7. Terdapat rangkuman materi     
 8. Terdapat instrument penilaian     
 9. Terdapat umpan balik     
 10. Terdapat rujukan / pengayaan/ referensi lain     

B. Self contained     
C. Berdiri sendiri ( Stand alone )     
D. Adaptif      
E. Bersahabat / akrab (User friendly )     

 1. Stragedi dan media pembelajaran     
 2. Fisik modul     
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 3. Perangkat penilaian      
F. Elemen rancangan modul     

 1. Format      
 2. Organisasi      
 3. Daya tarik       
 4. Ukuran huruf      
 5. Spasi kosong     
 6. Konsistensi      

G. Komponen kegiatan kontekstual      
 

Catatan: 

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Semarang,  Mei 2012 

Pakar Media I     
   

 

 

Drs. Sunarko , M.Pd  

NIP. 195207181980031003 

 



 
 

 
 

67

ANGKET VALIDASI MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS KONTEKSTUAL MATERI AJAR PELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KARAKTERISTIK YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBUATAN MODUL TAHAP I 

1. Bacalah pedoman penilaian sebelum anda melakukan penilaian. 
2. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda (√), pada skor 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan penilaian terhadap Modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual materi pelestarian lingkungan hidup. Penilaian digunakan untuk memberikan 
validasi terhadap modul sehingga layak digunakan dalam pembelajaran Geografi. Berikut disediakan rubik penilaian 
sebagai pedoman dalam memnerikan penilaian. Terima kasih. 

 

No. ASPEK YANG DINILAI SKOR CATATAN 
1 2 3 

A Self intruction     
 1. Memuat tujuan pembelajaran, SK, dan KD secara jelas     
 2. Materi pembelajaran disusun secara kecil dan spesifik     
 3. Ketersediaan contoh dan ilustrasi     
 4. Terdapat soal latihan atau tugas     
 5. Kontekstual      
 6. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif     
 7. Terdapat rangkuman materi     
 8. Terdapat instrument penilaian     
 9. Terdapat umpan balik     
 10. Terdapat rujukan / pengayaan/ referensi lain     

B Self contained     
C Berdiri sendiri ( Stand alone )     
D Adaptif      
E Bersahabat / akrab (User friendly )     

 1. Stragedi dan media pembelajaran     
 2. Fisik modul     
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 3. Perangkat penilaian      
F Elemen rancangan modul     

 1. Format      
 2. Organisasi      
 3. Daya tarik       
 4. Ukuran huruf      
 5. Spasi kosong     
 6. Konsistensi      

G Komponen kegiatan kontekstual      
 

Catatan: 

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Semarang,  Mei 2012 

Pakar Media II     
  

 

 

Drs. Heri Tjahjono, M.Si  

NIP. 196802021999031001 
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ANGKET VALIDASI MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS KONTEKSTUAL MATERI AJAR PELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KARAKTERISTIK YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBUATAN MODUL TAHAP II 

1. Bacalah pedoman penilaian sebelum anda melakukan penilaian. 
2. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda (√), pada skor 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan penilaian terhadap Modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual materi pelestarian lingkungan hidup. Penilaian digunakan untuk memberikan 
validasi terhadap modul sehingga layak digunakan dalam pembelajaran Geografi. Berikut disediakan rubik penilaian 
sebagai pedoman dalam memnerikan penilaian. Terima kasih. 

 

No. ASPEK YANG DINILAI SKOR CATATAN 
1 2 3 

A Self intruction     
 1. Memuat tujuan pembelajaran, SK, dan KD secara jelas     
 2. Materi pembelajaran disusun secara kecil dan spesifik     
 3. Ketersediaan contoh dan ilustrasi     
 4. Terdapat soal latihan atau tugas     
 5. Kontekstual      
 6. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif     
 7. Terdapat rangkuman materi     
 8. Terdapat instrument penilaian     
 9. Terdapat umpan balik     
 10. Terdapat rujukan / pengayaan/ referensi lain     

B Self contained     
C Berdiri sendiri ( Stand alone )     
D Adaptif      
E Bersahabat / akrab (User friendly )     

 1. Stragedi dan media pembelajaran     
 2. Fisik modul     
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 3. Perangkat penilaian      
F Elemen rancangan modul     

 1. Format      
 2. Organisasi      
 3. Daya tarik       
 4. Ukuran huruf      
 5. Spasi kosong     
 6. Konsistensi      

G Komponen kegiatan kontekstual      
 

 

 

Catatan: 

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Semarang,  Mei 2012 

Pakar Media I     
   

 

 

Drs. Sunarko , M.Pd  

NIP. 195207181980031003 
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ANGKET VALIDASI MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS KONTEKSTUAL MATERI AJAR PELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KARAKTERISTIK YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBUATAN MODUL TAHAP II 

1. Bacalah pedoman penilaian sebelum anda melakukan penilaian. 
2. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanda (√), pada skor 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan penilaian terhadap Modul 

pembelajaran geografi berbasis kontekstual materi pelestarian lingkungan hidup. Penilaian digunakan untuk 
memberikan validasi terhadap modul sehingga layak digunakan dalam pembelajaran Geografi. Berikut disediakan rubik 
penilaian sebagai pedoman dalam memnerikan penilaian. Terima kasih. 

 

No. ASPEK YANG DINILAI SKOR CATATAN 
1 2 3 

A. Self intruction     
 1. Memuat tujuan pembelajaran, SK, dan KD secara jelas     
 2. Materi pembelajaran disusun secara kecil dan spesifik     
 3. Ketersediaan contoh dan ilustrasi     
 4. Terdapat soal latihan atau tugas     
 5. Kontekstual      
 6. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif     
 7. Terdapat rangkuman materi     
 8. Terdapat instrument penilaian     
 9. Terdapat umpan balik     
 10. Terdapat rujukan / pengayaan/ referensi lain     

B. Self contained     
C. Berdiri sendiri ( Stand alone )     
D. Adaptif      
E. Bersahabat / akrab (User friendly )     

 1. Stragedi dan media pembelajaran     
 2. Fisik modul     
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 3. Perangkat penilaian      
F. Elemen rancangan modul     

 1. Format      
 3. Organisasi      
 4. Daya tarik       
 5. Ukuran huruf      
 6. Spasi kosong     
 7. Konsistensi      

G. Komponen kegiatan kontekstual      
 

 

Catatan: 

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Semarang,  Mei 2012 

Pakar Media II     
  

 

 

Drs. Heri Tjahjono, M.Si  

NIP. 196802021999031001 
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PEDOMAN PENILAIAN KARAKTERISTIK PEMBUATAN MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS KONTEKSTUAL 
MATERI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP  

 

A. Self instruction 

1. Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.  

2. Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara 

tuntas;  

3. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran;  

4. Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik;  

5. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik;  

6. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif,  

7. Terdapat rangkuman materi pembelajaran;  

8. Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik melakukan penilaian mandiri (self assessment);  

9. Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi;  

10. Terdapat informasi tentang rujukan/ pengayaan/referensi yang mendukung materi pembelajaran dimaksut. 
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B. Self contained 
Modul dikatakan self contained bila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari 

konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas,  karena materi belajar dikemas 

kedalam satu kesatuan yang utuh.   

C. Berdiri sendiri ( stand alone ) 

Stand alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus 

digunakan bersama-sama dengan bahan ajar/media lain.  

D. Adaptif  

 Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel/luwes 

digunakan di berbagai perangkat keras ( hardware). 

E. Bersahabat / Akrab ( user friendly ) 

1. Strategi dan media pembelajaran 

Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik, dan 

karakteristik konteks dan situasi dimana modul akan digunakan. 

2. Fisik modul 

Komponen isi modul antara lain meliputi: tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau materi belajar, 

bentuk-bentuk kegiatan belajar dan komponen pendukungnya. 
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3. Perangkat penilaian 

Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar semua aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait) dapat dinilai 

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. 

F. Elemen rancangan modul 

1. Format 

(1) Gunakan format kolom (tunggal atau multi), (2) proporsional. Penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan 

bentuk dan ukuruan kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom secara 

proporsional. (3) Gunakan format kertas (vertikal atau horisontal) yang tepat. Penggunaan format kertas secara vertikal atau 

horizontal harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan, (4) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan 

bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus.Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring 

atau lainnya. 

2. Organisasi 

(1) Tampilkan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akandibahas dalam modul, (2) Organisasikan isi materi 

pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga memudahkan  peserta didik memahami materi pembelajaran, (3)   

Susun dan tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa   sehingga informasi mudah mengerti oleh  peserta didik, (4)   
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Organisasikan antarbab, antarunit dan antarparagrap dengan susunan dan alur yang memudahkan peserta didik memahaminya, (4) 

Organisasikan antar judul, subjudul dan uraian yang mudah diikuti oleh peserta didik. 

3. Daya tarik 

(1) Bagian sampul (cover) depan, dengan mengkombinasikan warna, gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi, 

(3) Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, 

garis bawah atau warna, (4) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. 

4. Ukuran huruf 

(1)   Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan karakteristik umum peserta didik, (2)   Gunakan 

perbandingan huruf yang proporsional antar judul, sub judul   dan isi naskah, (3)   Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh 

teks, karena dapat membuat  proses membaca menjadi sulit. 

5. Spasi kosong 

(1) Gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras penampilan modul. Spasi kosong 

dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik/peserta didik. Gunakan 

dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional, (2) Penempatan ruang kosong dapat dilakukan di beberapa tempat seperti 

Ruangan sekitar judul bab dan subbab, (3) Batas tepi (marjin); batas tepi yang luas memaksa perhatian peserta didik untuk masuk ke 
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tengah-tengah halaman, (4) Spasi antarkolom; semakin lebar kolomnya semakin luas spasi diantaranya, (5) Pergantian antarparagraf 

dan dimulai dengan huruf capital, (6) Gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halam  ke halaman 

6. Konsistensi  

(1) Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antar judul dengan baris pertama, antara judul dengan teks utama. Jarak baris atau 

spasi yang tidak sama sering dianggap buruk, tidak rapih. (2) Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan 

maupun margin/batas-batas pengetikan. 

G. Kegiatan kontekstual 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang ajarkanya dengan situasi 

dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 
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Skor maksimal :  69 

Penilaian: 

% =  100%  

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar: 

77,79% < nilai ≤ 100% = sangat layak 

55,57% < nilai ≤ 77,78% = layak 

66,66% < nilai ≤ 55,56% = kurang layak 



1 

SOAL 

Mata Pelajaran     : Geografi 

Kelas /Semester   : XI/II 

  Waktu             : 45 menit 

 

Petunjuk mengerjakan soal: 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan kelas saudara pada lembar jawaban sebelah 

kiri atas dengan jelas! 

2. Kerjakan soal dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap 

paling benar a, b, c, d, dan e. 

Periksa kembali pekerjaan saudara sebelum diserahkan kepada petugas. 

1. upaya untuk mengelola sumber daya lingkungan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan yang tinggi dan berkelanjutan disebut  …. 

a. Pelestarian lingkungan hidup   c. pelestarian lingkungan biotik 

b. Pelestarian alam     d. pelestarian lingkungan abiotik 

c. Pelestarian ekosistem 

2. Jelaskan fungsi dari pelestarian lingkungan hidup adalah …. 

a. Mempertahankan keanekaragaman hewan dan tumbuhan 

b. Agar kekayaan Sumber daya alam dan lingkungan tetap berkelanjutan 

c. Menggunakan sumber daya alam secara berlebih 

d. Pembangunan tidak ramah lingkungan 

e. Penebangan hutan untuk perumahan 

3. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam pemerintah menerbitkan undan-undang 

RI no. 23 tahun 1997 meendiskripsikan tentang…. 

a. Pengelolaan lingkungan hidup   d. pemanfaatan sumber daya 

alam 

b. Konservasi sumber daya alam   e. pemulihan sumber daya alam 

c. Pelestarian lingkungan hidup 

4. Peristiwa berubahnya keadaan alam, baik tanah maupun udara karena unsur-unsur 

baru , disebut…. 

a. Degradasi alam     d. kerusakan alam 

b. Pencemaran     e. bencana alam 

c. Agredasi alam 

Lampiran 3 
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5. Salah satu contoh upaya masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup adalah 

dengan cara…. 

a. Melindungi hewan langka   d. meningkatkan kesejahteraan rakyat 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana e. meningkatkan pembangunan 

c. Menjaga keseimbangan ekosistem 

6. Tunjukan permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh fak 

tor alam…. 

 
a. Pencemaran    d. kekeringan 

b. Tehnologi     e. industri 

c. Penebangan liar  

7. Tunjukan Hutan yang fungsinya melindungi dan melestarikan tipe-tipe ekosistem 

tertentu adalah…. 

a. Hutan lindung     d. hutan mangrove 

b. Hutan produksi     e. hutan alam 

c. Hutan pelestarian alam (PPA) 

8. Cara melindungi hutan termasuk fauna dengan jalan membiarkan apa adanya mereka 

hidup disebut …. 

a. Preservasi      d. reservasi 

b. Konservasi     e. eksploitasi 

c. Reboisasi  

9. Tunjukan fungsi hutan secara umum adalah sebagai berikut, kecuali…. 

a. Penyimpan cadangan air    d. paru-paru dunia 

b. Penahan lapisan tanah    e. penahan gelombang 

c. Penyimpan oksigen 

10. Hutan yang memiliki tanaman sejenis atau satu macam tanaman saja,disebut …. 

a. Tropis      d. produksi 

b. Heterogen      e. homogen 

c. Lindung 
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11. Tunjukan akibat jika hutan kita mengalamai kerusakan,maka yang terjadi adalah…. 

a. Erosi      d. banjir 

b. Abrasi      e. gempa 

c. Gempa 

12. Ungkapkan upaya yang harus kita lakukan jika hutan kita rusak karena terjadinya 

pembalakan…. 

a. Reklamasi       d. eksploitasi 

b. Erosi      e. urbanisasi 

c. Reboisasi 

13. Berikan contoh salah satu fungsi dari hutan lindung  adalah ….. 

a. Untuk melindungi tumbuh-tumbuhan alami 

b. Untuk melindungi hewan 

c. Untuk dimanfaatkan kayunya sebagai bahan baku 

d. Untuk penelitian ilmiah dibidang pendidikan 

e. Untuk melindungi kelestarian tanah dan air 

14. Contoh usaha yang dilakukan untuk melestarikan hutan dalam waktu panjang adalah 

…. 

 
a. Reboisasi      d. daur ulang 

b. Penggunaan mulsa    e. terasering 

c. Tebang pilih 

15. Berikan contoh  manfaat penghijauan adalah sebagai berikut, kecuali…. 

a. Tanaman dapat mencegah erosi 

b. Tanaman sangat banyak menyerap air untuk fotosintesis 

c. Tanaman dapat menghasilkan udara yang segar 

d. Tanaman dapat menyuburkan tanah 

e. Tanaman dapat menyaring dan mengatur air 

16. Proses erosi atau terkikisnya tanah oleh air karena tidak adanya pepohonan akan 

menyebabkan tanah …. 

a. Gersang dan kering     d. gembur dan subur 
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b. Menurunya kesuburan tanah   e. tidak dapat menyerap air 

c. Longsor 

17. Ungkapkan faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor yang terjadi di daerah 

perbukitan ….. 

a. Tidak adanya unsure penahan lapisan tanah d. tanah kering dan gersang 

b. Tingkat kesuburan tanah yang rendah  e. Tanah kering dan tandus 

c. berkurangnya unsure hara dalam tanah 

18. Tunjukan dimana terasering atau sengkedan dapat kita jumpai pada daerah…. 

a. Perbukitan      d. perkotaan 

b. Pantai      e. pedesaan 

c. Sungai 

19. Berikut ini adalah contoh  pengendalian erosi tanah secara mekanik yaitu….. 

a. Penanaman tanaman secara garis kontur 

b. Penanaman tanaman penutup lahan 

c. Penanaman tanaman di teras-teras 

d. Penanaman tanaman pada larikan 

e. Penanaman tanaman secara bergilir 

20. Sebutkan akibat dari sistem perladangan secara berpindah-pindah yaitu…. 

 
a. Menghabiskan waktu dan tenaga  d. kesulitan dalam mencari tempat 

tinggal 

b. Membutuhkan biaya yang banyak e. kesulitan mencari sumber air 

c. Tanah yang ditinggal menjadi gersang 

21. Berikut ini termasuk contoh  penyebab terjadinya polusi tanah, kecuali…. 

a. Penggunaan pupuk buatan   d. penggunaan pupuk kompos 

b. Penyemprotan hama dan pestisida  e. limbah industri  

c. Membuang sampah plastik 

22. Sistem pertanian lahan kering dengan cara membuka hutan dan berpindah- pindah 

disebut…. 

a. Sawah      d. bencah 
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b. Tegalan      e. kebun 

c. ladang 

23. lahan yang tidak produktif  dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian disebut 

lahan…. 

a. Potensial      d. kritis 

b. Subur      e. konflik 

c. Utama  

24. Suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan atau tanah secara alamiah dari 

suatu tempat ke tempat yang lain oleh zat pengangkut disebut…. 

 
a. Longsor      d. sedimentasi 

b. Rayapan tanah     e. erosi 

c. pelapukan 

25. Penyedotan air tanah secara berlebihan akan mengakibatkan terjadinya intrusi air asin, 

jelaskan apakah intrusi air asin tersebut …. 

 
a. Menipisnya persediaan air tanah  d. kekeringan air tanah 

b. Amblesnya permukaan air tanah  e. air tanah menjadi asin 

c. Tercemar nya air tanah 

26. Tunjukan  salah satu ciri dari kualitas air secara kimiawi, yang dapat diamati 

melalui…. 

a. Bau dari unsure polutan yang ada   

b. Warna air yang mengalami pencemaran 

c. Temperature air yang tercemar  

d. kandungan kimia baik organik maupun non organik 

e. rasa air yang tercemar 
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27. Berikan contoh akibat yang ditimbulkan dari Pemakaian detergen yang berlebihan dan 

obat-obatan untuk menangkap ikan terhadap kualitas air …. 

a. Menurunya kualitas air    d. kandungan kiimia tinggi  

b. Berbau     e. temperatur tercemar 

c. Menipisnya oksigen dalam air 

28. Sebutkan alasan mengapa sumber daya air tidak akan berkurang juga tidak akan lebih, 

karena…. 

a. Air mengalir ke laut   d. air kembali ke tanah 

b. Air mengalami siklus   e. air kembali ke sungai 

c. Terjadinya hujan 

29. Berikut  contoh upaya dalam rangka pengelolaan sumber daya air, kecuali…. 

 
a. Pembuatan terasering   d. perbaikan saluran air 

b. Pembangunan bendungan   e. memperbaiki penampung air 

c. Menghemat penggunaan air 

30. Berikut ini adalah contoh fenomena yang terjadi jika pada jaringan interaksi 

lingkungan dalam siklus hidrologi terganggu adalah…. 

a. Kekeringan    d. erosi 

b. Longsor     e. hutan gundul 

c. Pemanasan global 

31. Penurunan kualitas kerusakan daerah aliran sungai ditunjukan dari berbagai ciri 

berikut ini,kecuali…. 

a. Organisme dan ikan banyak yang mati  d. adanyan sampah padat dari rumah 

tangga 

b. Aliran sungai deras dan jernih  e. perubahan keseimbangan jumlah air 

c. Perubahan warna air karena limbah industri 

32. Gas yang terkandung di dalam pendingin ruangan yang dapat menyusutkan lapisan 

ozon disebut ….. 
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a. Gas Freon     d. gas karbon monoksida 

b. Gas  metan    e. gas hydrogen sulfida 

c. Gas blerang sulfida 

33. Berikan contoh salah satu manfaat  adanya lapisan ozon bagi manusia adalah …. 

a. Memancarkan kembali sinar ultraviolet d. filter bagi bumi 

b. Menjaga kulit dari panas yang berlebih e. menyeimbangkan oksigen 

c. Menjaga suhu udara 

34. Sebutkan  upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi di daerah perindustrian …. 

a. Menggunakan bahan industri yang aman d. pembatasan kendaraan bermotor 

b. Menanam pohon di area taman kota e. menggunakan motor irit bahan bakar 

c. Pemasangan filter pada  cerobong asap pabrik 

35. Ungkapkan  upaya yang dilakukan agar udara tetap segar dan bersih, kecuali …. 

a. Menggalakan penanaman pohon disekitar rumah 

b. Reboisasi di daerah yang gersang 

c. Penanaman pohon pada areal industry 

d. Menggunkan pendingin ruangan 

e. Pembuatan taman-taman kota 

36. Salah satu contoh zat yang dapat mempercepat menipisnya lapian ozon adalah …. 

a. Air raksa     d. karbon dioksida 

b. Mercuri     e. metan 

c. Klorofluro karbon 

37. Seandainya lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet akan menerobos permukaan 

bumi dalam jumlah yang melebihi ambang batas, maka contoh dari dampak tersebut 

adalah sebagai berikut,kecuali…. 

a. Menyebabkan kangker kulit  d. menyebabkan mata katarak 

b. Suhu dibumi meningkat   e. tanaman mati 

c. Fotosintesis tanaman sempurna 
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38. Tunjukan lapisan atmosfer dimana di dalamnya terdapat pelindung bumi dari bahaya 

pancaran sinar ultraviolet…. 

 
a. Eksosfer     d. traposfer 

b. Mesosfer     e. termosfer 

c. Stratosfer  

39. Berikan contoh akibat dari hilangnya hutan bakau sebagai penahan gempuran ombak 

adalah … 

a. Abrasi     d. eksploitasi 

b. Erosi     e. reboisasi 

c. reklamasi 

40. Sebutkan salah satu cara melestarikan biota di perairan laut, ketika mencari ikan …. 

a. Tidak mengambil batu karang 

b. Tidak menggunakan  bahan peledak untuk menangkap ikan 

c. Tidak mengambil pasir pantai 

d. Tidak menebang pohon bakau 

e. Tidak mebuang sampah sisa menangkap ikan 

41. Tunjukan salah satu cara menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut, yaitu …. 

a. Menjaga kebersihan pantai  d. tidak mengambil pasir pantai 

b. Tidak mengambil pasir pantai  e. tidak membuang sampah dipantai 

c. Reklamasi, penanaman bakau 

42. Berikan contoh  upaya untuk melestarikan flora dan fauna…. 

a. Penanaman pohon di hutan    

b. Melarang kegiatan perburuan liar 

c. Menebang pohon secara tebang pilih 

d. Memdirikan cagar alam dan suaka marga satwa 

e. Memanfaatkan flora dan fauna secara arif dan bijaksana 
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43. Sebutkan  alasan flora dan fauna harus tetap dijaga kelestarianya…. 

 
a. Manusia, hewan dan tumbuhan sebagai penyeimbang alam 

b. Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan system rantai makanan 

c. Menjaga keseimbangan ekosistem 

d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup 

e. Manusia, hewan, tumbuhan dan alam merupakan system ketergantungan 

44. Ungkapkan apa  fungsi hutan secara ekologis bagi flora dan fauna…. 

 
a. Hutan merupakan habitat  flora dan fauna 

b. Hutan menjaga keseimbangan oksigen 

c. Hutan menyediakan kayu sebagai kegiatan industri 

d. Hutan menjaga tata air tanah 

e. Hutan menjaga aliran permukaan 

45. Tunjukan akibat dari penebangan hutan tidak beraturan, pembuangan sampah tidak 

pada tempatnya, pembuangan limbah pabrik tidak memenuhi ketentuan, secara 

langsung dapat…. 

a. Berkuranya populasi manusia 

b. Punahnya beberapa jenis hewan 

c. Rusaknya kondisi social budaya 

d. Timbulnya sikap individualisme 

e. Punahnya flora dan fauna 

************ Selamat Mengerjakan ************ 
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KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TES 

 

Standar kompetensi : 3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup 

Kompetensi dasar Indikator Ranah kognitif jumlah 
C1 C2 C3 

3.2  Menganalisis 
Pelestarian 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan 

1. Menyebutkan 
pengertian pelestarian 
lingkungan hidup 

2. Menjelaskan fungsi 
pelestarian lingkungan 
hidup 

3. Mendiskripsikan upaya 
pemerintah mengenai 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

4. Menyebutkan 
pencemaran 

5. Memberikan salah satu 
contoh upaya 
masyarakat untuk 
melestarikan 
lingkungan hidup 

6. Menunjukan masalah 
lingkungan hidup oleh 
faktor alam 

7. Menunjukan 
penggolongan macam-
macam pengelolaan 
hutan 

8. Menyebutkan 
bagaimana cara 
melestarikan hutan 

9. Menunjukan fungsi 
hutan 

10. Menyebutkan jenis 
hutan 

11. Menunjukan dampak 
dari kerusakan hutan 
 

12. Mengungkapkan 
upaya-upaya untuk 
melestarian hutan 

13. Memberikan contoh 
manfaat dari hutan 
lindung 

14. Memberikan contoh 
upaya untuk 
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melestarikan hutan 
dalam jangka panjang 

15. Memberikan contoh 
manfaat penghijauan 

16. Menunjukan proses 
erosi dan dampaknya 
bagi tanah 

17. Mengungkapkan factor 
penyebab tanah longsor 

18. Menunjukan 
keberadaan terasering 
atau sengkedan 

19. Memberi contoh 
pengendalian erosi 
tanah 

20. Menyebutkan dampak 
dari system 
perladangan berpindah 

21. Memberikan contoh 
penyebab terjadinya 
polusi tanah 

22. Menyebutkan apa yang 
dimaksud ladang 

23. Menyebutkan lahan 
kritis 

24. Menyebutkan erosi 
25. Menjelaskan 

pengertian intrusi air 
asin 

 
 
26. Menunjukan kualitas 

air secara kimiawi 
27. Memberi contoh akibat 

pencemaran air 
28. Menyebutkan alas an 

bagaimana sumber 
daya air tidak lebih dan 
tidak kurang 

29. Memberi contoh 
pengelolaan sumber 
daya air 

30. Memberikan contoh 
fenomena dari siklus 
air yang terganggu 

31. Menunjukan penurunan 
kualitas air pada daerah 
DAS 

32. Menyebutkan gas yang 
merusak lapisan ozon 
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33. Memberikan salah satu 
contoh manfaat dari 
lapisan ozon bagi 
manusia 

34. Menyebutkan upaya 
untuk mengurangi 
emisi 

35. Mengungkapkan upaya 
yang dilakukan untuk 
menjada udara tetap 
segar 

36. Memberikan contoh zat 
yang dapat merusak 
lapisan ozon 

37. Memberi contoh akibat  
hilangnya hutan bakau 
terhadap lingkungan 
pantai 

 
 
38. Menyebutkan cara 

melestarikan biota 
diperairan laut 

39. Memberi contoh dari 
dampak menipisnya 
lapisan ozon 

40. Menunjukan letak 
lapisan troposfer 

41. Menunjukan salah satu 
cara yang di lakukan 
untuk melestarikan 
ekosistem pantai dan 
laut 

42. Memberi contoh upaya 
untuk melestarikan 
flora dan fauna 

43. Menyebutkan alas an 
mengapa flora dan 
fauna harus tetap di 
jaga kelestarianya 

44. Mengungkapkan fungsi 
hutan secara ekologis 
bagi flora dan fauna 

45. Menunjukan akibat dari 
kerusakan alam 
terhadap flora dan 
fauna 
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KUNCI JAWABAN  

 

 

1.   A    11. D   21. D   31. B  41.C 

2.   B   12. C    22. C    32.A  42.D 

3.   A   13. E   23. D   33.B  43.E 

4.   B    14. A   24. E   34.C  44.A 

5.   C   15. B   25. E   35.D  45.E 

6.   D   16. B   26. D   36.E  

7.   C   17. A   27. C   37.C  

8.   D   18. A   28. B   38.D  

9.   E   19. B   29. A   39.A  

10. E   20. C   30. A   40.B    
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Geografi 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, dan e sesuai dengan jawaban yang 

benar! 

1.   a    b   c   d   e  16.   a    b   c   d   e  31.   a    b   c   d   e 

2.   a    b   c   d   e  17.   a    b   c   d   e  32.   a    b   c   d   e 

3.   a    b   c   d   e  18.   a    b   c   d   e  33.   a    b   c   d   e 

4.   a    b   c   d   e  19.   a    b   c   d   e  34.   a    b   c   d   e 

5.   a    b   c   d   e  20.   a    b   c   d   e  35.   a    b   c   d   e 

6.   a    b   c   d   e  21.   a    b   c   d   e  36.   a    b   c   d   e 

7.   a    b   c   d   e  22.   a    b   c   d   e  37.   a    b   c   d   e 

8.   a    b   c   d   e  23.   a    b   c   d   e  38.   a    b   c   d   e 

9.   a    b   c   d   e  24.   a    b   c   d   e  39.   a    b   c   d   e 

10.   a    b   c   d   e  25.   a    b   c   d   e  40.   a    b   c   d   e 

11.   a    b   c   d   e  26.   a    b   c   d   e  41.   a    b   c   d   e 

12.   a    b   c   d   e  27.   a    b   c   d   e  42.   a    b   c   d   e 

13.   a    b   c   d   e  28.   a    b   c   d   e  43.   a    b   c   d   e 

14.   a    b   c   d   e  29.   a    b   c   d   e  44.   a    b   c   d   e 

15.   a    b   c   d   e  30.   a    b   c   d   e  45.   a    b   c   d   e 

Nama : 

No : 

Kelas : 



1 

SOAL 

Mata Pelajaran     : Geografi 

Kelas /Semester   : XI/II 

  Waktu             : 45 menit 

 

Petunjuk mengerjakan soal: 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan kelas saudara pada lembar jawaban sebelah 

kiri atas dengan jelas! 

2. Kerjakan soal dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap 

paling benar a, b, c, d, dan e. 

Periksa kembali pekerjaan saudara sebelum diserahkan kepada petugas. 

1. upaya untuk mengelola sumber daya lingkungan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan yang tinggi dan berkelanjutan disebut  …. 

a. Pelestarian lingkungan hidup   c. pelestarian lingkungan biotik 

b. Pelestarian alam     d. pelestarian lingkungan abiotik 

c. Pelestarian ekosistem 

6. Jelaskan fungsi dari pelestarian lingkungan hidup adalah …. 

a. Mempertahankan keanekaragaman hewan dan tumbuhan 

b. Agar kekayaan Sumber daya alam dan lingkungan tetap berkelanjutan 

c. Menggunakan sumber daya alam secara berlebih 

d. Pembangunan tidak ramah lingkungan 

e. Penebangan hutan untuk perumahan 

7. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam pemerintah menerbitkan undan-undang 

RI no. 23 tahun 1997 meendiskripsikan tentang…. 

a. Pengelolaan lingkungan hidup   d. pemanfaatan sumber daya alam 

b. Konservasi sumber daya alam   e. pemulihan sumber daya alam 

c. Pelestarian lingkungan hidup 

8. Tunjukan permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh fak 

tor alam…. 

 

Lampiran 7 

94 



 
 

 
 

95

a. Pencemaran    d. kekeringan 

b. Tehnologi     e. industri 

c. Penebangan liar  

9. Cara melindungi hutan termasuk fauna dengan jalan membiarkan apa adanya mereka 

hidup disebut …. 

a. Preservasi      d. reservasi 

b. Konservasi     e. eksploitasi 

c. Reboisasi  

10. Tunjukan fungsi hutan secara umum adalah sebagai berikut, kecuali…. 

a. Penyimpan cadangan air    d. paru-paru dunia 

b. Penahan lapisan tanah    e. penahan gelombang 

c. Penyimpan oksigen 

11. Hutan yang memiliki tanaman sejenis atau satu macam tanaman saja,disebut …. 

a. Tropis      d. produksi 

b. Heterogen      e. homogen 

c. Lindung 

12. Ungkapkan upaya yang harus kita lakukan jika hutan kita rusak karena terjadinya 

pembalakan…. 

a. Reklamasi       d. eksploitasi 

b. Erosi      e. urbanisasi 

c. Reboisasi 

13. Contoh usaha yang dilakukan untuk melestarikan hutan dalam waktu panjang adalah 

…. 

 
a. Reboisasi      d. daur ulang 

b. Penggunaan mulsa    e. terasering 

c. Tebang pilih 

14. Berikan contoh  manfaat penghijauan adalah sebagai berikut, kecuali…. 

a. Tanaman dapat mencegah erosi 

b. Tanaman sangat banyak menyerap air untuk fotosintesis 
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c. Tanaman dapat menghasilkan udara yang segar 

d. Tanaman dapat menyuburkan tanah 

e. Tanaman dapat menyaring dan mengatur air 

15. Proses erosi atau terkikisnya tanah oleh air karena tidak adanya pepohonan akan 

menyebabkan tanah …. 

a. Gersang dan kering     d. gembur dan subur 

b. Menurunya kesuburan tanah   e. tidak dapat menyerap air 

c. Longsor 

16. Tunjukan dimana terasering atau sengkedan dapat kita jumpai pada daerah…. 

a. Perbukitan      d. perkotaan 

b. Pantai      e. pedesaan 

c. Sungai 

17. Sebutkan akibat dari sistem perladangan secara berpindah-pindah yaitu…. 

 
a. Menghabiskan waktu dan tenaga  d. kesulitan dalam mencari tempat tinggal 

b. Membutuhkan biaya yang banyak e. kesulitan mencari sumber air 

c. Tanah yang ditinggal menjadi gersang 

18. Berikut ini termasuk contoh  penyebab terjadinya polusi tanah, kecuali…. 

a. Penggunaan pupuk buatan   d. penggunaan pupuk kompos 

b. Penyemprotan hama dan pestisida  e. limbah industri  

c. Membuang sampah plastik 

19. Sistem pertanian lahan kering dengan cara membuka hutan dan berpindah- pindah 

disebut…. 

a. Sawah      d. bencah 

b. Tegalan      e. kebun 

c. ladang 

20. Suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan atau tanah secara alamiah dari 

suatu tempat ke tempat yang lain oleh zat pengangkut disebut…. 
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a. Longsor      d. sedimentasi 

b. Rayapan tanah     e. erosi 

c. pelapukan 

21. Tunjukan  salah satu ciri dari kualitas air secara kimiawi, yang dapat diamati 

melalui…. 

a. Bau dari unsure polutan yang ada   

b. Warna air yang mengalami pencemaran 

c. Temperature air yang tercemar  

d. kandungan kimia baik organik maupun non organik 

e. rasa air yang tercemar 

 

22. Berikut ini adalah contoh fenomena yang terjadi jika pada jaringan interaksi 

lingkungan dalam siklus hidrologi terganggu adalah…. 

a. Kekeringan    d. erosi 

b. Longsor     e. hutan gundul 

c. Pemanasan global 

23. Penurunan kualitas kerusakan daerah aliran sungai ditunjukan dari berbagai ciri 

berikut ini,kecuali…. 

a. Organisme dan ikan banyak yang mati  d. adanyan sampah padat dari rumah 

tangga 

b. Aliran sungai deras dan jernih  e. perubahan keseimbangan jumlah air 

c. Perubahan warna air karena limbah industri 

24. Gas yang terkandung di dalam pendingin ruangan yang dapat menyusutkan lapisan 

ozon disebut ….. 
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d. Gas Freon     d. gas karbon monoksida 

e. Gas  metan    e. gas hydrogen sulfida 

f. Gas blerang sulfida 

25. Ungkapkan  upaya yang dilakukan agar udara tetap segar dan bersih, kecuali …. 

a. Menggalakan penanaman pohon disekitar rumah 

b. Reboisasi di daerah yang gersang 

c. Penanaman pohon pada areal industry 

d. Menggunkan pendingin ruangan 

e. Pembuatan taman-taman kota 

26. Salah satu contoh zat yang dapat mempercepat menipisnya lapian ozon adalah …. 

a. Air raksa     d. karbon dioksida 

b. Mercuri     e. metan 

c. Klorofluro karbon 

27. Seandainya lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet akan menerobos permukaan 

bumi dalam jumlah yang melebihi ambang batas, maka contoh dari dampak tersebut 

adalah sebagai berikut,kecuali…. 

a. Menyebabkan kangker kulit  d. menyebabkan mata katarak 

b. Suhu dibumi meningkat   e. tanaman mati 

c. Fotosintesis tanaman sempurna 

 

28. Tunjukan lapisan atmosfer dimana di dalamnya terdapat pelindung bumi dari bahaya 

pancaran sinar ultraviolet…. 

 
a. Eksosfer     d. traposfer 

b. Mesosfer     e. termosfer 

c. Stratosfer  

29. Berikan contoh akibat dari hilangnya hutan bakau sebagai penahan gempuran ombak 

adalah … 

a. Abrasi     d. eksploitasi 

b. Erosi     e. reboisasi 
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c. reklamasi 

30. Sebutkan salah satu cara melestarikan biota di perairan laut, ketika mencari ikan …. 

a. Tidak mengambil batu karang 

b. Tidak menggunakan  bahan peledak untuk menangkap ikan 

c. Tidak mengambil pasir pantai 

d. Tidak menebang pohon bakau 

e. Tidak mebuang sampah sisa menangkap ikan 

31. Tunjukan salah satu cara menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut, yaitu …. 

 
a. Menjaga kebersihan pantai  d. tidak mengambil pasir pantai 

b. Tidak mengambil pasir pantai  e. tidak membuang sampah dipantai 

c. Reklamasi, penanaman bakau 

32. Berikan contoh  upaya untuk melestarikan flora dan fauna…. 

a. Penanaman pohon di hutan    

b. Melarang kegiatan perburuan liar 

c. Menebang pohon secara tebang pilih 

d. Memdirikan cagar alam dan suaka marga satwa 

e. Memanfaatkan flora dan fauna secara arif dan bijaksana 

 

33. Sebutkan  alasan flora dan fauna harus tetap dijaga kelestarianya…. 

 
a. Manusia, hewan dan tumbuhan sebagai penyeimbang alam 

b. Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan system rantai makanan 
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c. Menjaga keseimbangan ekosistem 

d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup 

e. Manusia, hewan, tumbuhan dan alam merupakan system ketergantungan 

34. Ungkapkan apa  fungsi hutan secara ekologis bagi flora dan fauna…. 

 
a. Hutan merupakan habitat  flora dan fauna 

b. Hutan menjaga keseimbangan oksigen 

c. Hutan menyediakan kayu sebagai kegiatan industri 

d. Hutan menjaga tata air tanah 

e. Hutan menjaga aliran permukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

************ Selamat Mengerjakan ************ 
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KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TES 

Standar kompetensi : 3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup 

Kompetensi dasar 
 

Indikator Ranah kognitif jumlah
C1 C2 C3 

3.2  Menganalisis 
Pelestarian 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan pembangunan 
berkelanjutan 
 
 
 

46. Menyebutkan 
pengertian 
pelestarian 
lingkungan hidup 

47. Menjelaskan 
fungsi pelestarian 
lingkungan hidup 

48. Mendiskripsikan 
upaya pemerintah 
mengenai 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

49. Menunjukan 
masalah 
lingkungan hidup 
oleh faktor alam 

50. Menunjukan 
penggolongan 
macam-macam 
pengelolaan hutan 

51. Menyebutkan 
bagaimana cara 
melestarikan hutan 

52. Menunjukan 
fungsi hutan 

53. Menunjukan 
dampak dari 
kerusakan hutan 

54. Mengungkapkan 
upaya-upaya untuk 
melestarian hutan 

55. Memberikan 
contoh upaya 
untuk melestarikan 
hutan dalam 
jangka panjang 

56. Memberikan 
contoh manfaat 
penghijauan 

57. Menunjukan 
keberadaan 
terasering atau 
sengkedan 

58. Menyebutkan 
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dampak dari 
system 
perladangan 
berpindah 

59. Memberikan 
contoh penyebab 
terjadinya polusi 
tanah 

60. Menyebutkan apa 
yang dimaksud 
ladang 

61. Menyebutkan 
erosi 

62. Menunjukan 
kualitas air secara 
kimiawi 

63. Menunjukan 
penurunan kualitas 
air pada daerah 
DAS 

64. Menyebutkan gas 
yang merusak 
lapisan ozon 

65. Mengungkapkan 
upaya yang 
dilakukan untuk 
menjada udara 
tetap segar 

66. Memberikan 
contoh zat yang 
dapat merusak 
lapisan ozon 

67. Memberi contoh 
akibat  hilangnya 
hutan bakau 
terhadap 
lingkungan pantai 

68. Menyebutkan cara 
melestarikan biota 
diperairan laut 

69. Memberi contoh 
dari dampak 
menipisnya 
lapisan ozon 

70. Menunjukan letak 
lapisan troposfer 

71. Menunjukan salah 
satu cara yang di 
lakukan untuk 
melestarikan 
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ekosistem pantai 
dan laut 

72. Memberi contoh 
upaya untuk 
melestarikan flora 
dan fauna 

73. Menyebutkan alas 
an mengapa flora 
dan fauna harus 
tetap di jaga 
kelestarianya 

74. Mengungkapkan 
fungsi hutan 
secara ekologis 
bagi flora dan 
fauna 

75. Menunjukan 
akibat dari 
kerusakan alam 
terhadap flora dan 
fauna 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. A    16. E 

2. B    17. D 

3. A    18. A 

4. D    19. B 

5. D    20. A 

6. E    21. D 

7. E    22. E 

8. C    23. C 

9. A    24. D 

10. B    26. A 

11. B    27. C 

12.  A    28. D 

13. C    29. E 

14. D    30. A 

15. C 
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Geografi 
 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, dan e sesuai dengan jawaban 
yang benar! 

 

1.    a     b     c     d     e  16. a     b     c     d     e 

2.    a     b     c     d     e  17. a     b     c     d     e 

3.    a     b     c     d     e  18. a     b     c     d     e 

4.    a     b     c     d     e  19. a     b     c     d     e 

5.    a     b     c     d     e  20. a     b     c     d     e 

6.    a     b     c     d     e  21. a     b     c     d     e 

7.    a     b     c     d     e  22. a     b     c     d     e 

8.    a     b     c     d     e  23. a     b     c     d     e 

9.    a     b     c     d     e  24. a     b     c     d     e 

10.    a     b     c     d     e  25. a     b     c     d     e 

11.    a     b     c     d     e  26. a     b     c     d     e 

12.    a     b     c     d     e  27. a     b     c     d     e 

13.    a     b     c     d     e  28. a     b     c     d     e 

14.    a     b     c     d     e  29. a     b     c     d     e 

15.    a     b     c     d     e  30. a     b     c     d     e 

 

Nama : 

No : 

Kelas : 
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Perhitungan

2

6

UC-13 1 2
UC-30 1

UC-23 1 5

17 UC-15 1 UC-19
1616 1

14
UC-26 1
UC-18

15 15
14 0

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

No Kode Skor
Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor
1 UC-08 1 1 UC-16 1

1

4
3 UC-28 0

UC-21

UC-10 0
UC-14 0

UC-29 1

8

UC-25 0
UC-11 0 7 UC-02 0
UC-32 1

10

UC-09 1
UC-33 0 9 UC-22 1
UC-05 1

UC-27 0UC-04 1
11 UC-03 1 11 UC-01 1
12 UC-06 1 12
13 UC-20 1 13

UC-34 0
UC-31 1

0
UC-12
UC-07

14 6

0
UC-24 0UC-17

17 0

7
8
9
10

3
4
5
6

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda
baik

6Jumlah Jumlah14

= 0.47

DP =
17
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 36
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 35
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 33
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 32
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 28
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 27
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 24
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 21
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 21
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 21
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 20
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 15
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 11
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

18 10 12 1 9 26 21 13 4 18 4 17 1 9 15 13 6 9 15 13 6 12 6 15 644
23.33 19.80 25.92 33.00 27.67 20.23 21.05 19.15 31.25 23.33 31.25 21.71 33.00 27.67 24.20 27.00 29.17 27.67 24.20 27.00 29.17 28.00 29.17 25.87
18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
0.53 0.29 0.35 0.03 0.26 0.76 0.62 0.38 0.12 0.53 0.12 0.50 0.03 0.26 0.44 0.38 0.18 0.26 0.44 0.38 0.18 0.35 0.18 0.44
0.47 0.71 0.65 0.97 0.74 0.24 0.38 0.62 0.88 0.47 0.88 0.50 0.97 0.74 0.56 0.62 0.82 0.74 0.56 0.62 0.82 0.65 0.82 0.56

0.2491 0.2076 0.2284 0.0285 0.1946 0.1799 0.2362 0.2362 0.1038 0.2491 0.1038 0.2500 0.0285 0.1946 0.2465 0.2362 0.1453 0.1946 0.2465 0.2362 0.1453 0.2284 0.1453 0.2465
8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69

0.536 0.064 0.593 0.281 0.602 0.267 0.308 0.019 0.517 0.536 0.517 0.318 0.281 0.602 0.537 0.729 0.544 0.602 0.537 0.729 0.544 0.770 0.544 0.708
0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339
Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Tidak Tidak Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

12 4 10 1 8 14 12 5 4 12 4 10 1 8 12 12 5 8 12 12 5 12 5 14
6 6 2 0 1 12 9 8 0 6 0 7 0 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 1

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

0.35 -0.12 0.47 0.06 0.41 0.12 0.18 -0.18 0.24 0.35 0.24 0.18 0.06 0.41 0.53 0.65 0.24 0.41 0.53 0.65 0.24 0.71 0.24 0.76
Cukupangat jelek Baik Jelek Baik Jelek Jelekangat jelek Cukup Cukup Cukup Jelek Jelek Baik Baik Baik Cukup Baik Baik Baik CukupBaik sekali CukupBaik sekali

18 10 12 1 9 26 21 13 4 18 4 17 1 9 15 13 6 9 15 13 6 12 6 15
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 k = 45

0.53 0.29 0.35 0.03 0.26 0.76 0.62 0.38 0.12 0.53 0.12 0.50 0.03 0.26 0.44 0.38 0.18 0.26 0.44 0.38 0.18 0.35 0.18 0.44 M = 18.9412
Sedang Sukar Sedang Sukar Sukar Mudah Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sukar Sukar Sedang Sedang Sukar Sukar Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Vt = 75.5848

Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai r11 = 0.874

729

1296

Y Y2

1225
1089
1089

289

1024
841

324

441
441

576

441
400

784

1089

256

225
225

169

225
169

169

100

144

121

144
144
121

100

14768
36

121
121
100

No SoalNo Soal No Soal No Soal
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPS 1 
SMA N 1 DEMPET 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN KODE 
1. ADI JAMARI AHMAD MAHMUDI L P-01 
2. AGUNG PRASETYO WIBOWO L P-02 
3. AHMAD FUJI MARYUQI L P-03 
4. AHMAD RIA MEI MAYASA L P-04 
5. ALDINO HERRY KURNIAWAN L P-05 
6. ANHARUL HIDAYAH L P-06 
7. ASTRI ANGGRAENI P P-07 
8. BAMBANG HERMAWAN L P-08 
9. BIATUL KHASANAH P P-09 

10. BUDI SANTOSO L P-10 
11. DIAN SARI P P-11 
12. EKO ADI SUCIPTO L P-12 
13. GUNTORO L P-13 
14. HABIBUS SHOLAH L P-14 
15. HERI KISWANTO L P-15 
16. HERTIK WULANDARI P P-16 
17. HIMAWAN SANTOSO L P-17 

18. KETUT JUNAIDI L P-18 
19. M. MIFDHOTUL AZIZ L P-19 
20. MAHFUDH SYAFI’I L P-20 
21. MINATI KHOMSIATUN P P-21 
22. MOH FANDZIEL AFIEF L P-22 
23. MUHAMAD SUMANTO L P-23 
24. MUHAMAD NOR ROKHIM L P-24 
25. MUSTAQIM L P-25 
26. NI’MATUL KHOLIDAH P P-26 
27. NUR AZIZAH P P-27 
28. NUR WAKHID L P-28 
29. RIAN HIDAYAT L P-29 
30. SAIFUL ANWAR L P-30 
31. SISWO L P-31 
32. SITI BADHIYATUL KHASANAH P P-32 
33. SOLIKATI P P-33 
34. SUTRISNO L P-34 

35.  UMI MUNIROH P P-35 
36.  YULIANA 

 
P P-36 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPS 4 
SMA N 1 DEMPET 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

 

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN KODE 
1. ABDULLAH MUNIR L R-01 
2. AFIF PUTRA SAYOGO L R-02 
3. AGUS SUPRIYANTO L R-03 
4. AHMAD MIQDAR ASNAWI L R-04 
5. AHMAD SUHADAK L R-05 
6. AINUR ROHMAH P R06 
7. ALI MAHFUDHON L R-07 
8. ARI SYAH ROKHIM L R-08 
9. ASMOROWATI P R-09 

10. AYU DYAH UTARI P R-10 
11. BAYU BUDI SAPUTRA L R-11 
12. DEWI MURTININGSIH P R-12 
13. DHONO SUROJO L R-13 
14. ENI KUSRINI P R-14 
15. FAHRUR HIDAYAT L R-15 
16. FAIZAL RO’IF L R-16 
17. HENDRA RIKI NORYANTO L R-17 
18. IDA FARIYANI P R-18 
19. IRFAN MAULANA L R-19 
20. KHOLIFATUR ROSYIDAH P R-20 
21. M. ABDUL JAPAR L R-21 
22. MASRHOKAN L R-22 
23. MOHAMMAD SHOBIRIN L R-23 
24. MOHAMMAD FAUZAN L R-24 
25. MOHAMMAD RIFAUL AMIM L R-25 
26. NAILIL MUNA MUSTIKAWATI P R-26 
27. NUR ROCHIM L R-27 
28. NURUL MUTAQIN P R-28 
29. PATMAWATI P R-29 
30. RUDIYANTO SAPUTRA L R-30 
31. SANG AJI L R-31 
32. SOERYADI L R-32 

33.  SRI VINDA SULISTYANI P R-33 
34.  VITSYA FITNA NINGSIH P R-34 
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REKAPITULASI KELAYAKAN MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI 
BERBASIS KONTEKSTUAL MATERI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

KELAS XI IPS DI SMA TAHAP I 

No. ASPEK YANG DINILAI PAKAR 
I II 

H. Self intruction   
 11. Memuat tujuan pembelajaran, SK, dan KD secara jelas 2 3 
 12. Materi pembelajaran disusun secara kecil dan spesifik 2 2 
 13. Ketersediaan contoh dan ilustrasi 2 1 
 14. Terdapat soal latihan atau tugas 2 2 
 15. Kontekstual  1 2 
 16. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif 1 2 
 17. Terdapat rangkuman materi 2 2 
 18. Terdapat instrument penilaian 2 2 
 19. Terdapat umpan balik 1 2 
 20. Terdapat rujukan / pengayaan/ referensi lain 2 3 

I. Self contained 2 2 
J. Berdiri sendiri ( Stand alone ) 2 2 
K. Adaptif  2 2 
L. Bersahabat / akrab (User friendly )   

 4. Stragedi dan media pembelajaran 2 2 
 5. Fisik modul 2 2 
 6. Perangkat penilaian  2 2 
M. Elemen rancangan modul   

 7. Format  1 2 
 8. Organisasi  1 3 
 9. Daya tarik   2 2 
 10. Ukuran huruf  2 2 
 11. Spasi kosong 2 2 
 12. Konsistensi  2 2 

N. Komponen kegiatan kontekstual 2 2 
Skor  45 48 

Presentase  65,21 69,56 
Kriteria   
 

Layak  layak 
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REKAPITULASI KELAYAKAN MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI 
BERBASIS KONTEKSTUAL MATERI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

KELAS XI IPS DI SMA TAHAP II 

No. ASPEK YANG DINILAI PAKAR 
I II 

A. Self intruction   
 1. Memuat tujuan pembelajaran, SK, dan KD secara jelas 3 3 
 2. Materi pembelajaran disusun secara kecil dan spesifik 3 3 
 3. Ketersediaan contoh dan ilustrasi 3 2 
 4. Terdapat soal latihan atau tugas 3 3 
 5. Kontekstual  3 3 
 6. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif 2 3 
 7. Terdapat rangkuman materi 2 3 
 8. Terdapat instrument penilaian 3 3 
 9. Terdapat umpan balik 3 3 
 10. Terdapat rujukan / pengayaan/ referensi lain 2 3 

B. Self contained 2 2 
C. Berdiri sendiri ( Stand alone ) 2 2 
D. Adaptif  3 3 
E. Bersahabat / akrab (User friendly )   

 1. Stragedi dan media pembelajaran 3 3 
 2. Fisik modul 3 3 
 3. Perangkat penilaian  2 3 
F. Elemen rancangan modul   

 1. Format  3 2 
 2. Organisasi  2 3 
 3. Daya tarik   3 2 
 4. Ukuran huruf  3 3 
 5. Spasi kosong 3 2 
 6. Konsistensi  2 3 

G. Komponen kegiatan kontekstual   3 3 
Skor  60 63 

Presentase  86,65 91,30 
Kriteria   
 

Sangat 
Layak  

Sangat 
layak 

 

 

Skor maksimal :   69 

Penilaian: 

% =  100%  
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Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar: 

Kriteria tingkat kelayakan bahan ajar: 

77,79% < nilai ≤ 100% = sangat layak 

55,57% < nilai ≤ 77,78% = layak 

66,66% < nilai ≤ 55,56% = kurang layak 
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ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPS 1 DAN XI IPS 4 

Uji Coba (XI IPS 1) Penelitian (XI IPS 4)   
No. Kode Pre-test Post-test N-Gain Kriteria Kode Pre-test Post-test N-Gain Kriteria 
1 P-1 53 73 0,43 Sedang R-1 63 90 0,73 Tinggi 
2 P-2 60 83 0,58 Sedang R-2 60 90 0,75 Tinggi 
3 P-3 73 86 0,48 Sedang R-3 73 80 0,26 Rendah 
4 P-4 53 86 0,70 Sedang R-4 40 73 0,55 Sedang 
5 P-5 73 93 0,74 Tinggi R-5 73 83 0,37 Sedang 
6 P-6 76 96 0,83 Tinggi R-6 53 90 0,79 Tinggi 
7 P-7 40 70 0,50 Sedang R-7 53 83 0,64 Sedang 
8 P-8 83 93 0,59 Sedang  R-8 80 90 0,50 Sedang 
9 P-9 60 80 0,50 Sedang R-9 60 80 0,50 Sedang 

10 P-10 63 80 0,46 Sedang R-10 80 90 0,50 Sedang 
11 P-11 70 93 0,77 Tinggi R-11 40 90 0,83 Tinggi 
12 P-12 63 90 0,73 Sedang R-12 63 90 0,73 Tinggi 
13 P-13 70 93 0,77 Tinggi R-13 40 80 0,67 Sedang 
14 P-14 53 83 0,64 Sedang R-14 60 90 0,75 Tinggi 
15 P-15 40 66 0,43 Sedang R-15 40 83 0,72 Tinggi 
16 P-16 69 93 0,77 Tinggi R-16 66 90 0,71 Tinggi 
17 P-17 53 90 0,79 Tinggi R-17 53 90 0,85 Tinggi 
18 P-18 73 86 0,48 Sedang R-18 80 90 0,50 Sedang 
19 P-19 76 90 0,58 Sedang R-19 76 90 0,54 Sedang 
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20 P-20 80 93 0,65 Sedang R-20 80 90 0,50 Sedang 
 21 P-21 40 83 0,72 Tinggi R-21 53 90 0,79 Tinggi 
22 P-22 73 93 0,74 Tinggi R-22 53 90 0,79 Tinggi 
23 P-23 73 93 0,74 Tinggi R-23 50 86 0,72 Tinggi 
24 P-24 73 90 0,63 Sedang R-24 46 63 0,31 Tinggi 
25 P-25 60 83 0,58 Sedang R-25 60 90 0,75 Tinggi 
26 P-26 60 83 0,58 Sedang R-26 60 90 0,75 Sedang 
27 P-27 83 93 0,59 Sedang R-27 80 90 0,50 Sedang  
28 P-28 76 93 0,71 Sedang R-28 76 90 0,58 Sedang 
29 P-29 73 93 0,74 Tinggi R-29 40 66 0,43 Sedang 
30 P-30 73 93 0,74 Tinggi R-30 73 90 0,63 Tinggi 
31 P-31 73 83 0,37 Sedang R-31 63 93 0,81 Tinggi  
32 P-32 76 90 0,58 Sedang R-32 60 80 0,50 Sedang 
33 P-33 60 90 0,75 Tinggi R-33 60 80 0,50 Sedang  
34 P-34 66 90 0,71 Sedang  R-34 50 83 0,66 Sedang  
35 P-35 50 76 0,52 Sedang       
36 P-36 66 90 0,71 Sedang       

 
Σ 2354 3130 22,71  Σ 2057 2916 21,15  

 36 36 36   34 34 34  
 65,38 86,94 0,63   60,5 85,76 0,62  

Nilai Tertinggi 83 93 0,83  Max 80 90 0,83  
Nilai Terendah 40 66 0,37  Min 40 63 0,26  
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DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi sekolah 
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Gambar 2. Kondisi sekolah 
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Gambar  Pemberian informasi penggunaan modul pembelajaran geografi 
berbasis kontekstual kepada Guru Mata pelajaran 

        

   

Gambar 3. Pembagian Modul berbasis kontekstual 
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Gambar 4. Siswa mengerjakan Pre-test 

 

    

Gambar 6. Siswa mengerjakan Post- Test
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Ketarangan : 

1. Ruang kepala sekolah, R.TU, R.UKS, R.OSIS, R.WC. 
2. R.Guru, R.BK, R.WakaSek, R (dapur sementara). 
3. R. Perpustakaan, R. Gudang, R. komputer  kantor. 
4. R. laboratorium IPA, R. Komite, R. band 
5.  R. kelas sementara 
6.  S.d 10 R. kelas 
11. R. lab, R. computer siswa 
12. Lap. Basket, volley, sepak bola, dan upacara 
13. R. Koprasi siswa, R. Pramuka, R. ganti busana 

(sementara) 
14. Parkir siswa 
15. Parkir Guru 
16. Taman Depan 
17. s.d  19 Ruang kantin ( sementara) program 

jangka menengah (tahun) 
20. Calon ruang kelas 
21. R. satpam 
22. Calon Mushola 
23. Calon R. BP 
24.Calon R.dapur 
25.Calon R. peralatan olahraga 
26. Calon R. ganti busana 
27.Calon R. kelas program jangka panjang       (8 

tahun) 
28.Calon Aula 
29.Calon Kantin 
30.Calon R. penjaga dan R. Dinas Kasek 
31.calon Lap. Basket, Volly, Sepak takraw 
32. Pagar keliling 
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