
 

 

 

 

STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION BERMEDIAKAN VIDEO 

INTERAKTIF  DENGAN MODEL KONVENSIONAL 

BERMEDIAKAN SLIDE POWER POINT MATERI HIDROSFER 

SISWA KELAS VII BILLINGUAL  

 

 

 Skripsi  

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Geografi 

 

 

 

 

oleh 

Anif Sukmawati 

3201409086 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

  



 

 

 i 

 

  

 

 

 

STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION BERMEDIAKAN VIDEO 

INTERAKTIF  DENGAN MODEL KONVENSIONAL 

BERMEDIAKAN SLIDE POWER POINT  MATERI HIDROSFER 

  SISWA KELAS VII BILLINGUAL 

 

Skripsi 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Geografi 

 

 

 

 

oleh 

Anif Sukmawati 

3201409086 

 

 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



 

 

 ii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Penggunaan Model Problem Based 

Instruction Bermediakan Video Interaktif dengan Model Konvensional 

Bermediakan Slide Power Point Materi Pokok Hidrosfer Pada Siswa Kelas VII 

Billingual MTs Negeri Winong Kabupaten Pati”  telah disetujui oleh pembimbing 

untuk diajukan di sidang panitia ujian skripsi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu 

Sosial pada: 

 

Hari  : 

Tanggal  : 

 

 

 Semarang,    Juli  2013 
  

Pembimbing I Pembimbing II  

 

 

Drs. Sriyono, M.Si Wahyu Setyaningsih, S.T., M.T.  

NIP. 196312171988031002 NIP. 197912222006042001 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Ketua Jurusan Geografi 

 

 

 

 

 

Drs. Apik Budi Santoso, M.Si. 

       NIP. 196209041989011001 

 



 

 

 iii 

 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 
 

Skripsi yang berjudul: 

Studi Komparasi Penggunaan Model Problem Based Instruction Bermediakan 

Video Interaktif dengan Model Konvensional Bermediakan Slide Power Point 

Materi Pokok Hidrosfer Pada Siswa Kelas VII Billingual MTs Negeri Winong telah 

dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial (FIS)  

Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : 

Tanggal : 

Penguji Utama  

 

 

    Drs. Sriyanto, S.Pd., M.Pd 

    NIP. 197707222005011001 

 

 

Anggota Penguji I Anggota Penguji II 

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Drs. Sriyono, M. Si Wahyu Setyaningsih, S.T., M.T  

NIP. 196312171988031002 NIP. 197912222006042001 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

 

 

 

Drs. Subagyo, M.Si 



 

 

 iv 

  NIP. 195108081980031003 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

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

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 Semarang,           2013 

 Yang menyatakan 

 

 

 Anif Sukmawati 

        NIM. 3201409086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 v 

 

MOTTO   

 

MOTTO : 

1.  “...sesungguhnya sesudah kesulitan itu, ada kemudahan maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap...”  

(QS. Al-Insyiroh : 6-8). 

2. “Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak 

pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal yang tidak 

pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang 

pertama kita dapat menambah pengetahuan baru dan mencari jalan yang 

benar pada langkah yang kedua”.  (Buya Hamka) 

 

Skripsi ini untuk : 

1. Papi dan Mami tercinta, terimakasih atas cinta tiada batas, doa, 

kepercayaan, motivasi, dukungan, dan perjuangannya untuk kesuksesanku.  

2.  Adikku tercinta, Zulham Hidayat Purnomo, terimakasih atas cinta, 

kepercayaan, doa, dan dukungannya untuk Mbak Mbul.  

3. Keluarga Besarku, khususnya Mbah Kung, Mbah Wedok, dan  Mbah Uti.  

4. Sahabat-sahabat yang selalu menginspirasiku, memberi semangat, 

menghibur, membantuku, dan mendo‟akanku. (Mbak Novi, Ratna, 3Idiot, 

Sinta, Diana, Rere,  Dek Tiara, Ruli, Ayik, dan Mbak Isti). 

5. Seseorang yang ditakdirkan-Nya untuk menemaniku kelak.  

6. Penghuni Kos Omah  dan Penghuni Kos Pelangi. 

7. Teman – teman jurusan Geografi angkatan 2009.  

8. Almamaterku UNNES tercinta.  

 

 

 

 

 

 

http://adrewa.com/ppc-publisher-ad-click.php?pid=4&id=21&kid=219&bid=67&vid=0&vip=a0b53f90486129825326ffdcc66d9356


 

 

 vi 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya 

yang senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Penggunaan Model Problem Based 

Instruction Bermediakan Video Interaktif dengan Model Konvensional 

Bermediakan Slide Power Point Materi Pokok Hidrosfer Pada Siswa Kelas 

VII Billingual MTs Negeri Winong Kabupaten Pati” . 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak berupa 

saran, bimbingan maupun petunjuk dan bantuan dalam bentuk lain, maka penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1.  Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Subagyo, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan ijin dan kemudahan melakukan penelitian 

3.  Drs. Apik Budi Santoso, selaku Ketua Jurusan Geografi FIS Universitas Negeri 

Semarang yang memberikan bantuan administrasi teknis maupun nonteknis dalam 

pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian 

4. Drs. Sriyono, M. Si., sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi.  

5. Wahyu Setyaningsih, S.T., M.T., sebagai dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi yang berharga bagi penulis 

selama penyusunan skripsi. 

6. Sriyanto, S.Pd., M.Pd., sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan dan 

saran. 



 

 

 vii 

7. Dr. Umi Hanik, M.Pd., sebagai Kepala MTs Negeri Winong Kabupaten Pati yang 

telah memberikan ijin penelitian. 

8. Suyati, S.Pd.,  sebagai guru Geografi kelas VII billingual MTs Negeri Winong 

Kabupaten Pati yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu 

baik material maupun spiritual. 

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan 

pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan geografi. 

 

 Semarang,    Juli  2013 

 

                           Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 viii 

SARI 

 

Sukmawati, Anif. 2013. Studi Komparasi Pembelajaran Menggunakan Model 

Problem Based Instruction Bermediakan Video Interaktif dengan Model 

Konvensional Bermediakan Slide Power Point  Materi Hidrosfer Siswa Kelas VII 

Billingual.Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Sriyono, M. Si, Pembimbing II: Wahyu 

Setyaningsih, S.T., M.T. 

 

Kata kunci: hasil belajar, hidrosfer, model problem based instruction, studi 

komparasi, video interaktif,  

 

 Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model PBI bermediakan video interaktif dan dengan model 

konvensional bermediakan slide power point pada materi hidrosfer siswa kelas 

VII billingual MTs Negeri Winong Kabupaten Pati (2) mengetahui perbedaan 

hasil belajar antara siswa yang menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif dan dengan model konvensional bermediakan slide power point pada 

materi hidrosfer siswa kelas VII billingual MTs Negeri Winong Kabupaten Pati .  

Metode penelitian yang digunakan adalah true experiment dengan bentuk 

static group pretest-posttest design. Populasi yaitu siswa kelas VII MTs Negeri 

Winong Kabupaten Pati tahun ajaran 2012/2013. Teknik sampling menggunakan 

purpossive sampling menghasilkan kelas VII billingual-A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII billingual-B sebagai kelas kontrol. Metode pengumpul 

data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, tes, dan angket. Metode 

analisis data menggunakan uji t (t-test) untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kontrol. 

 Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

model PBI bermediakan video interaktif sudah sesuai dengan RPP, silabus, dan 

berlangsung baik. Kinerja guru kelas eksperimen pertemuan I, II, III yaitu 

62,50%, 75%, dan 80%  lebih baik dibandingkan kelas kontrol pertemuan I, II, III 

yaitu 55%, 70%, dan 77%. Aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pertemuan I, 

II, III yaitu 64,28%, 71,42%, dan 85,71% lebih baik dibandingkan kelas kontrol 

pertemuan I, II, III yaitu 53,57%, 57,14%, dan 67,85%. Sikap belajar siswa kelas 

eksperimen pertemuan I, II, III yaitu 70%, 80%, dan 90% lebih baik dibandingkan 

kelas kontrol pertemuan I, II, III yaitu 65%, 80%, dan 85%. Data angket 

tanggapan menunjukkan, sekitar 88% siswa sangat tertarik belajar menggunakan 

model PBI bermediakan video interaktif dan 32% siswa yang sangat tertarik 

belajar dengan model konvensional bermediakan slide power point.  

Simpulan yang diperoleh pelaksanaan pembelajaran model PBI 

bermediakan video interaktif sesuai dengan RPP, silabus, dan berlangsung baik. 

Hasil uji t-test dengan taraf signifikansi 5%  dan dk (47)  diperoleh  thitung (3,56) > 

t tabel (1,68) yang menujukkan ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video interaktif 

dibandingkan dengan model konvensional bermediakan slide power point. Saran 

yang dapat peneliti berikan adalah (1) guru diharapkan mampu mengatur waktu 
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sebaik-baiknya selama pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif. Hal ini agar penyampaian pembelajaran dapat berlangsung tepat waktu 

serta tidak melebihi alokasi waktu yang disediakan. (2) sebaiknya menerapkan 

model pembelajaran inovatif progressif lainnya sebagai upaya meningkatkan 

efektivitas proses pembelajaran dan hasil belajar IPS Terpadu (Geografi). (3)bagi 

siswa diharapkan agar menumbuhkan sikap kerjasama dan toleransi selama 

pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan pertentangan pendapat antar anggota 

kelompok saat diberikan tugas interaktif berkelompok oleh guru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

         Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berkaitan erat 

dengan nilai, budaya, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. 

Sekolah bertugas mendidik, mengajar, memperbaiki tingkah laku siswa serta 

berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dalam diri siswa 

(Hasbullah, 2008: 49). Dalam perkembangannya, sekolah menjadi ujung 

tombak dari proses modernisasi yang diupayakan melalui kebijakan 

pemerintah, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, yaitu untuk 

pengembangan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan Tujuan 

Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 yaitu 

“mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

 Akan tetapi, tujuan pendidikan nasional belum sepenuhnya dapat 

dicapai. Dewasa ini,  banyak masalah yang timbul dalam pembelajaran pada 

pendidikan formal (sekolah) yaitu masih rendahnya daya serap siswa. Hal ini 

tampak dari rerata hasil belajar siswa yang kurang optimal. Prestasi yang 

rendah ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih 
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bersifat  konvensional dan tidak menyentuh  ranah dimensi siswa itu sendiri 

yakni bagaimana sebenarnya belajar itu. 

 Banyak kritikan yang ditujukan pada cara mengajar guru yang terlalu 

menekankan penguasaan sejumlah informasi/konsep yang kurang bermanfaat. 

Tidak dipungkiri bahwa konsep merupakan hal yang penting,  namun bukan 

terletak pada konsep itu sendiri tetapi bagaimana konsep dapat dipahami oleh 

siswa. Pentingnya pemahaman konsep dalam proses pembelajaran sangat 

mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah 

(Trianto, 2009:6). Oleh karena itu, yang terpenting adalah mengupayakan 

pembelajaran yang bermakna, untuk mengatasi kondisi demikian kompetensi 

guru dituntut harus mampu meramu wawasan pembelajaran agar disukai dan 

menarik bagi siswa. 

 Guru dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan 

pembelajaran. Guru diharapkan dapat memilih teknik, media, dan model 

pembelajaran secara tepat dalam kegiatan pembelajarannya. Hal ini karena 

penggunaan model, media, dan teknik yang kurang tepat dapat menimbulkan 

kebosanan,  kurang dipahami dan monoton, sehingga siswa tidak termotivasi 

untuk belajar.  Kejenuhan  dan kebosanan siswa dalam mempelajari materi , 

khususnya dalam belajar IPS (Geografi) terutama pada materi pokok yang 

bersifat verbal dan sulit dipahami, menyebabkan siswa menjadi pasif dalam 

pembelajaran. 

 Peneliti memilih pelaksanaan penelitian di MTs N (Madrasah 

Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati, dikarenakan berdasarkan 
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observasi awal yang dilakukan pada 5 April 2012, proses pembelajaran di 

MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati masih 

berpusat pada guru (teacher centered). Pelaksanaan pembelajarannya 

cenderung menggunakan metode, model, dan media yang masih konvensional 

yaitu salah satunya adalah metode ceramah dengan slide power point. Hal ini 

mengakibatkan proses pembelajarannya cenderung monoton dan kurang 

inovatif. Selain itu, mayoritas siswa kurang tertarik untuk mempelajari materi 

IPS (Geografi) yang dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang masih 

rendah. 

 Berikut ini disajikan data hasil ulangan siswa kelas VII billingual MTs 

N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati selama tiga tahun 

terakhir  dari tahun ajaran 2009/2010 sampai dengan tahun ajaran 2011/2012 

yang diperoleh dari bagian administrasi pada tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Ulangan Akhir Semester Siswa  Kelas VII  Billingual 

Tahun 

ajaran 

 

 

KKM 

Rata-rata nilai ulangan dan persentase 

ketuntasan klasikal materi larutan penyangga 

dan hidrolisis  

VII bil. 

A 

Ketuntasan 

klasikal 

VII bil. 

B 

Ketuntasan  

klasikal 

2009/2010 70 63 36% 65 36% 

2010/2011 70 66 52% 64 51,2% 

2011/2012 70 69 58% 68 57% 

 

 Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas 

VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten 

Pati masih belum mencapai ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal 

dalam pembelajaran IPS (Geografi) selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 

Sumber: Data bagian Administrasi MTs N Winong Kabupaten Pati , 2012 
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pelajaran 2009/2010 sampai dengan tahun 2011/2012 yang hanya berkisar 

36%, 51%, dan 58% atau belum memenuhi ketuntasan klasikal.   

 Padahal, Menurut Mulyasa (2004:99) bahwa ketuntasan klasikal 

adalah sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

yang mampu menguasai minimal 65% dari tujuan pembelajaran. MTs N 

(Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati merupakan SSN 

(Sekolah Standar Nasional) yang dilengkapi dengan sarana prasarana lengkap 

untuk menunjang pembelajaran siswa kelas VII billingual. Namun, penerapan 

metode dan model pembelajaran yang dikemas kurang apik dan inovatif oleh 

guru mengakibatkan siswa cenderung bosan dan tidak tertarik mempelajari 

materi IPS Terpadu (Geografi), sehingga hasil belajar  siswa kurang optimal.  

 Berdasarkan alasan tersebut, Peneliti mencoba menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Instruction  (PBI) bermediakan video interaktif  

agar siswa tertarik belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

(Geografi). Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas 

dan efisiensi pembelajaran (Mulyasa, 2008:107). Model pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI) dipilih sebagai alternatif untuk memecahkan 

masalah tersebut karena model ini menurut Ratumanan (Dalam Trianto, 

2009:92) cocok digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dasar 

maupun kompleks yang sesuai dengan cakupan materi IPS (Geografi) pada 

materi pokok  hidrosfer  yang menuntut siswa menguasai banyak konsep serta 

menuntut siswa berfikir kritis dalam pembelajaran.  
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Selain itu, model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) juga 

memberikan peluang bagi siswa untuk bekerjasama dalam kelompok kecil 

atau berpasangan untuk menyelesaikan tugas dan penyelidikan autentik 

(inkuiri) serta mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berfikir 

mereka, sehingga  siswa menjadi lebih aktif dalam menuangkan ide-idenya 

dalam kegiatan pembelajaran. Di samping penggunaan model pembelajaran, 

dukungan media pembelajaran yang sesuai juga diperlukan. Dalam KTSP 

2006 dijelaskan untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah 

diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti 

komputer, alat peraga, atau media lainnya. Salah satu media pembelajaran 

pendukung  yang dapat digunakan dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) adalah video. 

Sanjaya (2008:216) menyatakan bahwa bahan ajar yang  digunakan 

dalam strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM) harus mengandung 

isu-isu yang mengandung konflik (conflict issue) yang bisa bersumber dari 

berita, rekaman video, dan yang lainnya. Video merupakan salah satu jenis 

media audio visual, yaitu media yang mengandung unsur gerak dan suara. 

Video merupakan media yang sangat baik untuk menjelaskan suatu proses 

dan keterampilan serta mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan 

tujuan/respon yang diharapkan dari siswa. Selain itu, video juga mampu 

mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa (Munadi, 2010: 127). 

Video adalah media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi sikap 

dan emosi siswa jika disajikan dengan teknik tertentu (Munadi, 2010 : 128). 
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Video dapat digabungkan dengan data, gambar, grafik, animasi, dan bunyi,  

sehingga dapat ditampilkan bersamaan menjadi multimedia interaktif  yang 

dapat dioperasikan sendiri oleh pengguna sesuai dengan kehendak sendiri. 

Dengan demikian, video yang dirancang interaktif dapat  merangsang siswa 

menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Memperhatikan beberapa alasan diatas, maka Peneliti memilih 

penelitian tentang: “Studi Komparasi Pembelajaran Menggunakan Model 

Problem Based Instruction Bermediakan Video Interaktif dengan Model 

Konvensional Bermediakan Slide Power Point  Materi Hidrosfer Siswa 

Kelas VII Billingual ”.  

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalama penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model problem based 

instruction bermediakan video interaktif dan dengan  menggunakan model 

konvensional bermediakan slide power point  pada materi hidrosfer siswa 

kelas VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong 

Kabupaten Pati?  

2. Adakah perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 

problem based instruction bermediakan video interaktif  dan dengan 

menggunakan model konvensional (ceramah) bermediakan slide power 

point  pada materi pokok hidrosfer siswa kelas VII billingual MTs N 

(Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati?  
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C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran problem based instruction bermediakan video interaktif 

dan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional 

bermediakan slide power point pada materi pokok hidrosfer. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran problem based instruction bermediakan video interaktif 

dan dengan menggunakan model konvensional (ceramah) bermediakan 

slide power point  pada materi pokok hidrosfer.  

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk pengembangan ilmu,  khususnya paedagogik (ilmu pendidikan). 

2. Manfaat Praksis 

Sebagai masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten 

dalam menyusun kebijakan khususnya dalam bidang kependidikan dan 

pembelajaran. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam menafsirkan istilah, maka peneliti menegaskan beberapa istilah yang 

dipakai dalam judul  sebagai berikut: 
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1. Studi Komparasi 

Studi untuk membandingkan dua fenomena atau lebih (Suharsini 

Arikunto, 2006:25). Sedangkan, menurut Poerwodarminto dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia (2003:708),  studi berasal dari bahasa Inggris 

“to study” yang berarti ingin mendapatkan atau ingin mempelajari. 

Mempelajari berarti ingin mendapatkan sesuatu yang khusus dengan 

didorong rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum dipelajari dan 

dikenal. Komparasi berasal dari bahasa inggris “to compare” yang 

berarti membandingkan paling tidak ada dua masalah dan ada dua faktor 

kesamaan serta faktor perbedaan. Studi komparasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah mempelajari perbedaan hasil belajar IPS Terpadu 

(Geografi) materi pokok hidrosfer kelas VII billingual MTs N (Madrasah 

Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati tahun ajaran 2012/2013 

dengan menggunakan model PBI bermediakan video interaktif dan 

dengan menggunakan model konvensional (ceramah) bermediakan slide 

power point.  

2. Model Pembelajaran  

Menurut Joyce sebagaimana dikutip Trianto (2009:22) model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain. 
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Menurut Soekamto,dkk yang dikutip oleh Trianto (2009:22) 

menyatakan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

Dalam penelitian ini model pembelajaran yang dimaksud adalah 

pedoman bagi perancangan pengajaran guru dalam pembelajaran pada 

materi pokok hidrosfer di kelas VII Bilingual MTs N  (Madrasah 

Tsanawiyah Negeri ) Winong Kabupaten Pati. 

3. Problem Based Instruction  (PBI)/ Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah 

Menurut  Dewey sebagaimana dikutip Trianto (2007: 67) belajar 

berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, 

merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. 

Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan 

masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu 

secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa 

diperoleh dari lingkungan  akan menjadikan kepadanya bahan dan materi 

guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan tujuan 

belajarnya.  
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Sedangkan, menurut Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2012: 

229) bahwa pembelajaran berdasarkan masalah adalah salah satu 

pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berfikir 

tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia 

nyata, termasuk di dalamnya belajar dan bagaimana belajar. 

 Menurut Arends (dalam Trianto, 2007 : 68) model 

pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain, 

seperti:‟pembelajaran berdasarkam proyek (proyek based instruction)‟, 

„pembelajaran berdasarkan pengalaman‟ (experienced based 

instruction)‟,  „belajar otentik (authenctic learning)‟, dan „pembelajaran 

bermakna (anchored instruction)‟. Model pembelajaran PBI dalam 

penelitian ini, mengutamakan proses belajar, dimana tugas guru harus 

difokuskan untuk membantu peserta didik mencapai keterampilan 

mengarahkan. 

4. Model Konvensional  

 Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran 

tradisional atau biasa disebut dengan ceramah. Menurut Roestiyah N.K 

(2008:136) model pembelajaran konvensional adalah cara mengajar yang 

paling sederhana dan telah lama dijalankan dalam sejarah dunia 

pendidikan. Melalui cara ini guru menularkan pengetahuannya pada 

siswa secara lisan atau ceramah. Model pembelajaran konvensional 

dalam penelitian ini adalah cara guru menyampaikan pembelajaran 



 

 

 

11 

dengan penuturan langsung yang divariasikan dengan diskusi kelas, tanya 

jawab, dan mengerjakan tugas pada lembar kerja siswa (LKS). 

5. Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius  yang secara 

harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif ( Munadi, 2010:8).  

Secara khusus   pengertian media dalam proses belajar mengajar 

adalah alat–alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Sedangkan definisi media menurut Association of Education and 

Communication Technology (AECT) adalah segala bentuk saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan/ informasi (Munadi, 2010:8).  

Dalam penelitian ini yang dimaksud media adalah suatu 

perantara yang digunakan untuk meningkatkan proses siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya dalam pembelajaran geografi 

materi pokok hidrosfer. 

6. Video Interaktif 

Menurut KBBI (2008: 1003) video adalah rekaman gambar 

hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. 

Sedangkan menurut Pribadi dan Putri (Windarti, 2001) video interaktif 
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dapat diartikan sebagai suatu bentuk multimedia yang memadukan 

rekaman video yang disajikan secara interaktif  dengan menggunakan 

sistem komputer. Video interaktif yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah video pembelajaran yang bersifat interaktif tutorial membimbing 

siswa untuk memahami materi pokok hidrosfer  yang divisualisasikan. 

7. Slide Power Point 

 Power point atau Microsoft Office Power point adalah sebuah 

program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft 

di dalam paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain 

Microsoft Word, Excel, Access dan beberapa program lainnya. Power 

point berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft 

Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi 

Apple Mac OS, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas 

sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh 

kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer 

untuk presentasi. Power Point dapat menyimpan presentasi dalam 

beberapa format (Muizzatullutfiah, 2011). Slide power point dalam 

penelitian ini adalah suatu bentuk persentasi  menggunakan aplikasi 

Microsoft Office Power point yang mampu menampilkan isi materi 

hidrosfer dalam slide-slide tertentu selama proses pembelajaran.  

8. Hidrosfer 

Hidrosfer merupakan salah satu materi mata pelajaran IPS 

Terpadu (Geografi) di kelas VII  semester genap. Materi hidrosfer yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah materi yang sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS Terpadu 

(Geografi), yaitu: 

Standar kompetensi : 

4. Memahami manusia untuk mengenali lingkungannya.   

 Kompetensi dasar :  

4.4  Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer        

serta dampaknya terhadap kehidupan.  
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 BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Belajar  

1. Teori Belajar 

         Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoretis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen  

(Sugandi, 2008: 7). Beberapa teori belajar yang melandasi pembahasan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Teori Belajar Bermakna Ausubel 

          Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. 

Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi 

baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur 

kognitif seseorang (Dahar dalam Trianto, 2007: 25). Faktor yang 

paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang 

diketahui oleh siswa.  

  Berdasarkan teori Ausubel dalam membantu siswa 

menanamkan pengetahuan „baru‟ dari suatu materi, sangat 

diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang 

berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari, sehingga jika 

dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, di mana 

siswa mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat 

memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya 
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untuk penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata (Trianto, 

2007: 25).   

  Peneliti mengambil teori dalam penelitian ini yaitu  adanya 

bantuan kepada siswa untuk menanamkan pengetahuan baru yang 

dikaitkan dengan suatu materi sehingga siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan autentik berdasarkan konsep awal yang dimiliki siswa 

dari permasalahan yang nyata yang ada di lingkungannya.    

b. Teori  Piaget  

  Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh 

manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkunganya. 

Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman-

pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya 

perubahan perkembangan. Sementara itu, bahwa interaksi sosial 

dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi 

membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat 

pemikiran itu menjadi lebih logis (Nur dalam Trianto, 2007 :14).  

 Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme yang 

memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana 

anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas 

melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. 

Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari 

bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 

empat tahap perkembangan kognitif, yaitu: 



 

 

 

16 

1) Skema 

 Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam 

mengetahui dan memahami objek. Skema merupakan kategori 

pengetahuan yang membantu seseorang dalam memahami dan 

menafsirkan dunianya. Dalam pandangan Piaget, skema meliputi 

kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan. 

2) Asimilasi 

Asimilasi merupakan proses memasukkan informasi ke 

dalam skema yang telah dimiliki. Proses ini bersifat subjektif, 

karena seseorang cenderung memodifikasi pengalaman atau 

informasi yang agak sesuai dengan keyakinan yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

3) Akomodasi 

Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah 

dimiliki dengan informasi baru. Akomodasi itu melibatkan 

kegiatan pengubahan skema, atau gagasan yang telah dimiliki 

karena adanya informasi atau pengalaman baru. Skema baru itu 

dikembangkan terus selama dalam proses akomodasi. 

4) Ekuilibrium 

Piaget percaya bahwa setiap anak mencoba memperoleh 

keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi dengan cara 

menerapkan mekanisme ekuilibrium. Anak mengalami 

kemajuan karena adanya perkembangan kognitif, maka penting 
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untuk mempertahankan keseimbangan antara menerapkan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (asimilasi)  dan 

mengubah perilaku karena adanya pengetahuan baru 

(akomodasi). Ekuilibrium ini menjelaskan bagaimana anak 

mampu berpindah dari tahapan berpikir ke tahapan berpikir 

selanjutnya. 

 Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Slavin (dalam Trianto, 

2007: 16) perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada 

seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. Salah satu implikasi penting dalam model pembelajara  

dari teori Piaget adalah peranan siswa dan keterlibatan aktif  siswa dalam 

pembelajaran.  

Pada penelitian ini peneliti mengambil teori Piaget dalam hal siswa  

dilibatkan secara aktif untuk membangun konsep mereka sendiri dengan 

cara aktif berinteraksi dengan lingkungannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Interaksi dengan lingkungannya bisa diwakili dengan 

mengamati lingkungan melalui media pembelajaran  menggunakan video 

interaktif.  

c. Teori Belajar Dewey 

         Teori belajar Dewey disebut dengan Metode Pengajaran 

Dewey. Menurut John Dewey metode reflektif  di dalam 

memecahkan masalah yaitu suatu proses berfikir aktif, hati-hati, 
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yang dilandasi proses berfikir ke arah kesimpulan-kesimpulan 

definitif melalui lima langkah, yaitu: 

a) Siswa mengenali masalah, masalah itu datang dari luar diri 

siswa. 

b) Selanjutnya siswa akan menyelidiki dan menganalisa 

kesulitannya dan menentukan masalah yang akan dihadapinya. 

c) Kemudian, siswa akan menghubungkan uraian-uraian hasil 

analisisnya itu atau satu sama lain, dan mengumpulkan 

berbagai kemungkinan guna memecahkan masalah tersebut. 

Dalam bertindak, ia dipimpin oleh pengalamannya sendiri. 

d) Kemudian ia menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis 

dengan akibatnya masing-masing. 

e) Selanjutnya ia mencoba mempraktekkan salah satu 

kemungkinan pemecahan yang dipandangnya terbaik. Hasilnya 

akan membuktikan betul tidaknya pemecahan masalah itu. 

Bilamana pemecahan masalah itu salah atau kurang tepat, 

maka akan dicobanya kemungkinan yang lain sampai 

ditemukan pemecahan masalah yang tepat. Pemecahan 

masalah itulah yang benar, yaitu yang berguna untuk hidup. 

Namun langkah-langkah di atas tidak dipandang secara kaku 

atau mekanistis, artinya tidak mutlak harus mengikuti urutan seperti itu. 

Siswa bisa bergerak bolak-balik antara masalah dan hipotesis ke arah 

pembuktian, dan kesimpulan dalam batas-batas aturan yang bervariasi. 
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Demikian, pendekatan intruksional ini mirip dengan suatu penelitian 

ilmiah dimana suatu hipotesis dapat diuji dan dirumuskan. Selanjutnya, 

Dewey menganjurkan agar bentuk isi pelajaran hendaknya dimulai dari 

pengalaman siswa dan berakhir pada pola struktur mata pelajaran. 

Pada Penelitian ini, Peneliti mengambil langkah untuk 

memecahkan masalah yaitu siswa bisa bolak-balik antara masalah dan 

hipotesis menuju ke arah pembuktian dan kesimpulan, sehingga 

diperoleh hasil yang benar. Hal ini cocok digunakan dalam model 

pembelajaran problem based instruction (PBI) yang menginginkan siswa 

membuat suatu proyek hasil dari konsep yang sudah diperolehnya. Untuk 

dapat membuat suatu proyek diperlukan langkah-langkah ilmiah yang 

benar agar hasilnya juga benar, sehingga langkah-langkah yang 

diungkapkan Dewey cocok  untuk diterapkan dalam kegiatan  

pembelajaran menggunakan model PBI tersebut.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

        Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya 

adalah faktor yang berasal dari dalam siswa itu sendiri (internal), dan 

yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal misalnya berupa nilai-

nilai atau keyakinan, yaitu: 

a. Interaksi yang mencakup pengetahuan, pengalaman, hubungan, dan 

inspirasi. 

b. Metode yang menggambarkan mengenai contoh, permainan, 

simulasi dan simbol. 
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c. Belajar untuk berketerampilan, misalnya menghafal, membaca, 

menulis, mencatat, kreativitas, cara belajar, komunikasi, dan  cara 

hubungan dengan orang lain. 

Faktor yang berasal dari luar individu, misalnya: 

a. Lingkungan yang positif, santai, aman, dan menggembirakan akan 

sangat mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 

b. Fisik, dalam diri setiap individu sebenarnya sudah terdapat 

kemampuan masing-masing yang antara satu dengan yang lainnya 

berbeda, oleh karena itu diperlukan gerakan, terobosan, perubahan 

keadaan, permainan-permainan, dan partisipasi untuk membangun 

individu. 

c. Saat berlangsungnya proses pembelajaran, akan lebih baik apabila 

diciptakan suasana yang nyaman, seperti cukup penerangan dan enak 

dipandang. 

3. Pembelajaran  

         Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng (1993:1) 

sebagaimana dikutip Hamzah adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan. Sedangkan, dalam UU No.20 Tahun 

2003 tentang sikdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses 

interaksi perserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Depdiknas, 2003:7).  
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Menurut Miarso sebagaimana dikutip Warsita (2008:85)  

pembelajaran disebut juga kegiatan pembelajaran (intruksional) adalah 

usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk 

diri secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi, pembelajaran adalah 

interaksi siswa dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

dengan memilih, mengembangkan, dan menetapkan suatu metode/ model 

tertentu untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. 

4. Pembelajaran  IPS Geografi 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI/MTs sampai SMP/ MTs/ 

SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta,  konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs 

mata pelajaran IPS memuat Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis, bertanggungjawab,  serta warga dunia yang 

cinta damai (Mulyasa, 2006:125).  

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: (1) manusia, tempat, dan lingkungan, (2) waktu, keberlanjutan, 

dan perubahan, (3) sistem sosial dan budaya, (4) perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan (Mulyasa, 2006: 126). Ruang lingkup pertama dalam mata 

pelajaran IPS tersebut mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya 

dipelajari dalam pembelajaran Goegrafi. 
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Pembelajaran Geografi merupakan suatu pembelajaran tentang 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan 

gejala alam dan kehidupan umat manusia dan variasi wilayahnya. Jadi 

studi geografi tersebut  berkenaan dengan permukaan bumi (geosfer), 

alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer,dan biosfer),  kehidupan 

umat manusia (antroposfer), penyebaran keruangan gejala alam dan 

kehidupan termasuk persamaan dan perbedaan serta analisis hubungan 

keruangan gejala-gejala geografi di permukaan bumi (Sumaatmadja, 

1996:9). Pembelajaran geografi yang dimaksud disini adalah materi 

pembelajaran IPS Terpadu khususnya kompetensi geografi yaitu 

hidrosfera. 

5. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari siswa. Benyamin S. 

Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut ranah belajar, yaitu: 

a. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan 

penilaian (evalution). 

b. Ranah afektif  berkaitan dengan perasaan, sikap, dan minat. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarki yang berentengan dari keinginan 
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untuk menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori 

tujuan siswa  afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization),  

dan pembentukan pola hidup (organization by value complex). 

c. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

kemampuan motorik  dan syaraf,  manipulasi obyek, dan koordinasi 

syaraf.  Kategori jenis perilaku ranah psikomotorik menurut 

Elizabeth Simpon adalah persepsi (perception),  kesiapan (set),  

gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa 

(mechanism), gerakan complex (complex overt response), 

penyesuaian (adaptation), dan kreatifitas (originalit) (Rifa‟I dan 

Anni, 2009:85-89). 

6. Belajar Tuntas  

 Suatu proses belajar mengajar suatu bahan pengajaran dinyatakan 

berhasil apabila kompetensi dasarnya dapat tercapai. Keberhasilan proses 

belajar mengajar dapat dilihat dari efektivitas dan ketuntasannya. 

 Suatu proses belajar dapat dilihat keberhasilan atau ketuntasannya 

dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai 

minimal nilai 65, sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik 

yang ada di kelas tersebut (Mulyasa  2004:99). 

Standar ketuntasan belajar geografi di MTs N (Madrasah Tsanawiyah 

Negeri) Winong Kabupaten Pati adalah mencapai nilai >70 dan 

sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas 
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tersebut.  Apabila proses belajar mengajar belum mencapai ketuntasan, 

maka diadakan program perbaikan. 

 

 

 

B. Model Pembelajaran Konvensional  

Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran 

tradisional atau biasa disebut dengan ceramah. Menurut Roestiyah N.K 

(2008:136)  model  pembelajaran  konvensional adalah cara mengajar yang 

paling sederhana dan telah lama dijalankan dalam sejarah dunia pendidikan. 

Melalui cara ini guru menularkan pengetahuannya pada siswa secara lisan 

atau ceramah. Pembelajaran konvensional (tradisional) pada umumnya 

memiliki karakteristik tertentu seperti lebih mengutamakan hafalan daripada 

pemahaman, menekankan keterampilan berhitung, dan pengajaran yang 

berpusat pada guru. 

Model pembelajaran ceramah merupakan salah satu model yang 

sering dipakai oleh guru selama ini.  Hal ini terkait dengan faktor kebiasaan 

guru dan siswa itu sendiri. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam 

pembelajarannya tidak menggunakan ceramah. Demikian pula siswa, mereka 

tidak akan belajar manakala guru tidak memberikan materi dengan ceramah. 

Demikian, siswa menganggap terjadinya proses belajar mengajar manakala 

guru menggunakan model ceramah ini dalam kegiatan belajarnya. 

Sebenarnya, model pembelajaran ini baik digunakan apabila telah 

Ketuntasan Belajar = Jumlah siswa yang mencapai nilai >70  X 100% 

   Jumlah seluruh siswa  
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dipersiapkan benar-benar untuk diterapkan. Namun, model pembelajaran 

ceramah tanpa menggunakan media dan teknik tertentu memang cenderung 

tidak efektif. 

Model pembelajaran konvensional ini memiliki kelemahan yakni 

siswa hanya  mendengarkan penjelasan guru, sehingga cenderung 

membosankan. Siswa diharuskan  patuh  mendengarkan semua intruksi guru, 

sehingga peran aktif siswa menjadi kurang. Guru juga jarang mengajar siswa 

untuk belajar menganalisis secara  mendalam  tentang suatu konsep dan 

jarang mendorong siswa untuk menggunakan penalaran logis yang lebih 

tinggi seperti kemampuan membuktikan atau menjelaskan suatu konsep, 

sehingga siswa seringkali terjebak dalam verbalisme. Model pembelajaran 

konvensional ini juga sulit mengukur kemampuan seluruh siswa dalam suatu 

materi tertentu. 

Namun, model pembelajaran ini juga memiliki beberapa kelebihan 

yaitu model pembelajaran yang murah untuk diterapkan serta sangat efektif 

untuk mengontrol keadaan  kelas. Hal ini karena kegiatan belajar berpusat 

pada guru, sehingga relatif mudah untuk menjaga kondisi kelas. Akan tetapi, 

kemampuan  berfikir kritis siswa kurang diperhatikan apabila menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 

C. Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

1. Tinjauan Umum Tentang Model Pembelajaran  PBI  

Arends dalam Trianto (2007:51) mendefinisikan model sebagai 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 
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dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial. Model pembelajaran ini  mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas.  

Arends dalam Trianto (2007:53) menyeleksi enam macam model 

pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, 

masing-masing adalah presentasi, pengajaran langsung (direct 

instruction), pengajaran konsep, pembelajaran cooperative, pengajaran 

berdasarkan masalah (problem based instruction),dan diskusi kelas.  

 Fungsi model pembelajaran disini adalah sebagai pedoman bagi 

perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Model yang digunakan adalah problem based instruction (PBI).  

 Berdasarkan berbagai teori-teori pembelajaran, teori pembelajaran 

konstruktivisme memiliki karakteristik menekankan kebutuhan siswa 

untuk menyelidiki lingkungannya dan membangun secara pribadi 

pengetahuan bermakna. Hal ini merupakan dasar ilmiah untuk pengajaran 

berdasarkan masalah atau model pembelajaran problem based instruction 

(PBI). Pengajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John 

Dewey yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum 
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pembelajaran berdasarkan masalah yang terdiri dari menyajikan situasi 

masalah yang otentik dan bermakna kepada siswa, dapat memberikan 

kemudahan untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

 Menurut Dewey sebagaimana dikutip oleh Sudjana (dalam 

Trianto, 2007:67) belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara 

stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar 

dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa 

bantuan dan masalah, sedangkan saraf otak berfungsi menafsirkan 

bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang dihadapi dapat 

diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. 

Menurut Ibrahim bahwa pengajaran berdasarkan masalah tidak 

dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada siswa. Pengajaran berdasarkan masalah 

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar  yang otonom 

dan mandiri (Trianto, 2007:70). 

 Menurut Savoi dan Hughes (Wena, 2008:91) model pembelajaran 

berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan 

di sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu, 

pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di 



 

 

 

28 

sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial 

penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa.  

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran 

berdasarkan masalah berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA, 

matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah yang akan diselidiki telah 

dipilih benar-benar nyata agar dalam  pemecahannya siswa meninjau 

masalah itu dari banyak mata pelajaran. 

c. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah 

mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk 

mencari penyelesaian nyata. Mereka harus menganalisis dan 

mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat 

ramalan, mengumpulkan dan menganalisa informasi, melakukan 

eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan 

kesimpulan. 

d. Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran 

berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk 

tertentu dalam bentuk  karya nyata atau artefak dan peragaan 

menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian  masalah yang 

mereka temukan. Produk tersebut dapat berupa laporan, model fisik, 

video maupun peragaan komputer.  Karya nyata dan peragaan seperti 

itu yang akan dijelaskan kemudian direncanakan oleh siswa untuk 

mendemonstrasikannya kepada teman-temannya yang lain tentang 

apa yang mereka pelajari. 
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e. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa 

yang berkerja satu sama lain, paling sering secara berpasangan atau 

dalam kelompok kecil.  

2. Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah  

         Adapun tahapan (sintaks) pelaksanaan model pembelajaran  

problem based instruction (PBI) menurut Ibrahim dan Nur  sebagaimana 

yang dikutip Trianto ( 2008: 75) terdiri dari 5 (lima) tahap sebagai 

berikut: 

a. Tahap – 1 

Orientasi siswa kepada masalah. 

         Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita 

untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. 

b. Tahap-2 

Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

c. Tahap-3 

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 

Guru  mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 
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d. Tahap-4 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model yang membantu 

mereka berbagi tugas dengan temannya. 

e. Tahap-5 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pembelajaran berdasarkan  masalah atau problem based instruction (PBI)  

memberikan peluang bagi siswa untuk melibatkan kecerdasan majemuk 

siswa (Gardner dalam Wena 2008, 96). Kemudian hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ardhana, dkk (2003) membuktikan pembelajaran berbasis 

masalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika oleh siswa (dalam Wena, 2008: 96). Oleh karena itu, model 

pembelajaran problem based instruction (PBI) dapat digunakan sebagai 

inovasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik khususnya dalam 

pembelajaran IPS (Geografi) materi pokok hidrosfer.  

Kelima langkah tersebut dapat dijelaskan berdasarkan langkah-

langkah pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2. Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah  

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1- 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajarkan fenomena atau demonstrasi atau 

cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih.  

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru  mendorong  siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk  mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model yang membantu mereka 

berbagi tugas dengan temannya. 

 

Tahap-5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 

    Sumber:  Ibrahim dan Nur, 200 :13 dalam Trianto, 2007: 72  

 

 

3. Pelaksanaan Pengajaran Menggunakan Model Pembelajaran PBI 

        Pelaksanaan pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah atau problem based instruction (PBI)  sebagaimana 

dituliskan Trianto (2009:98) dapat diuraikan sebagai berikut: 



 

 

 

32 

a. Tugas-Tugas Perencanaan 

        Karena hakikat interaktifnya, model pengajaran berdasarkan 

masalah membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya model-

model yang berpusat pada siswa lainnya.  

1) Penetapan Tujuan 

   Model pengajaran berdasarkan masalah dirancang untuk 

mencapai tujuan-tujuan seperti keterampilan menyelidiki, 

memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa menjadi 

pembelajar yang mandiri. Dalam pelaksanaannya pembelajaran 

berdasarkan masalah bisa diarahkan untuk mencapai tjuan-

tujuan tersebut. 

2) Merancang Situasi Masalah  

 Beberapa guru dalam pengajaran berdasarkan masalah 

lebih suka memberi kesempatan dan keleluasaan kepada siswa 

untuk memilih masalah yang akan diselidiki, karena cara ini 

dapat meningkatkan motivasi siswa. Situasi masalah yang baik 

seharusnya autentik, mengandung teka-teki, dan tidak 

didefinisikan secara ketat, memungkinkan kerjasama, bermakna 

bagi siswa, dan konsisten dengan tujuan kurikulum. 

3) Organisasi Sumber Daya dan Rencana Logistik 

 Dalam pengajaran berdasarkan masalah siswa 

dimungkinkan berkerja dengan beragam material dan peralatan, 

dan dalam pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam kelas, di 
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perpustakaan, atau di laboratorium, bahkan dapat pula dilakukan 

di luar sekolah. Oleh karena itu, tugas mengorganisasikan 

sumber daya dan merencanakan kebutuhan untuk penyelidikan 

siswa, haruslah menjadi tugas perencanaan bagi guru yang 

menerapkan pembelajaran berdasarkan masalah.  

b. Tugas Interaktif  

1) Orientasi Siswa pada Masalah 

 Siswa perlu memahami bahwa tujuan pengajaran 

berdasarkan masalah adalah tidak untuk memperoleh informasi 

baru dalam jumlah besar, tetapi untuk melakukan penyelidikan 

terhadap masalah-masalah penting dan untuk menjadi 

pembelajar yang mandiri. Cara yang baik dalam menyajikan 

masalah untuk suatu materi pelajaran dalam pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah dengan menggunakan kejadian 

yang mencengangkan dan menimbulkan misteri sehingga 

membangkitkan minat dan keinginan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  

2) Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

 Pada model pengajaran berdasarkan masalah dibutuhkan 

pengembangan keterampilan kerja sama di antara siswa dan 

saling membantu untuk menyelidiki masalah secara bersama. 

Berkenaan dengan hal tersebut, siswa memerlukan bantuan guru 

untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. 
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Bagaimana mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

belajar kooperatif berlaku juga dalam mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok pengajaran berdasarkan masalah. 

3) Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

 Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari 

berbagai sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat mereka 

berfikir tentang suatu masalah dan jenis informasi yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa 

diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif dan dapat 

menggunakan metode yang sesuai untuk masalah yang 

dihadapinya, siswa juga perlu diajarkan apa dan bagaimana etika 

penyelidikan yang benar. 

 Guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas dan 

penerimaan sepenuhnya gagasan-gagasan tersebut merupakan 

hal yang sangat penting dalam tahap penyeledikan dalam rangka 

pembelajaran berdasarkan masalah. Selama dalam tahap 

penyelidikan guru memberikan bantuan yang dibutuhkan siswa 

tanpa mengganggu aktivitas siswa. 

4) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

 Tugas guru pada tahap akhir pengajaran berdasarkan 

pemecahan masalah adalah membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berfikir mereka sendiri, dan keterampilan 

penyelidikan yang mereka gunakan.  
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c. Lingkungan Belajar dan Tugas-Tugas Manajemen  

 Hal penting yang harus diketahui adalah bahwa guru perlu 

memiliki seperangkat aturan yang jelas agar supaya pembelajaran 

dapat berlangsung tertib tanpa gangguan, dapat menangani perilaku 

siswa yang menyimpang secara cepat dan tepat, juga perlu memiliki 

panduan mengenai bagaimana mengelola kerja kelompok.  

 Salah satu masalah yang cukup rumit bagi guru dalam 

pengelolaan pembelajaran yang menggunakan model pengajaran 

berdasarkan masalah adalah bagaimana menangani siswa baik 

individual maupun kelompok, yang dapat menyelesaikan tugas lebih 

awal maupun terlambat. Dengan kata lain, kecepatan penyelesaian 

tugas tiap individu maupun kelompok berbeda-beda. Pada model 

pengajaran berdasarkan masalah siswa dimungkinkan untuk 

mengerjakan tugas multi (rangkap), dan waktu penyelesaian tugas-

tugas tersebut dapat berbeda-beda. Hal tersebut, mengakibatkan 

diperlukannya pengelolaan dan pemantauan kerja siswa yang rumit.  

 Dalam model pengajaran berdasarkan masalah, guru sering 

menggunakan sejumlah bahan dan peralatan, dan hal ini biasanya 

dapat merepotkan guru dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, 

untuk efektivitas kerja guru harus memiliki aturan dan prosedur yang 

jelas dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusikan bahan. 

 Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, guru harus 

menyampaikan aturan, tata krama, dan sopan santun yang jelas untuk 
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mengendalikan tingkah laku siswa ketika mereka melakukan 

penyelidikan di luar kelas termasuk di dalamnya ketika melakukan 

penyelidikan di masyarakat.  

d. Asessment dan Evaluasi 

 Seperti halnya dalam model pembelajaran kooperatif, dalam 

model pengajaran berdasarkan masalah fokus perhatian 

pembelajaran tidak pada perolehan pengetahuan deklaratif. Oleh 

karena itu, tugas peniliaian tidak cukup bila penilaiannya hanya 

dengan tes tertulis atau tes kertas dan pensil (paper and pencil test). 

Teknik penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pengajaran 

berdasarkan masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan siswa 

yang merupakan hasil penyelidikan mereka. 

 Tugas asessment (proses pengkuran atau penilaian 

berdasarkan fakta yang ada) dan evaluasi yang sesuai untuk model 

pengajaran berdasarkan masalah terutama terdiri dari menemukan 

prosedur penilaian alternatif yang akan digunakan untuk mengukur 

pekerjaan siswa, misalnya dengan asessment kinerja dan peragaan 

hasil. Asessment kinerja dapat berupa asessment melakukan 

pengamatan, asessment merumuskan pertanyaan, asessment 

merumuskan sebuah hipotesis, dan sebagainya.  

4. Manfaat Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

 Pengajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu 

guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. 
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Pengajaran berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan 

keterampilan intelektual, belajar pelbagai peran orang dewasa melalui 

pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi 

pembelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim dan Nur dalam Trianto, 

2009: 96).  

 Menurut Sudjana (Trianto, 2009:96), manfaat khusus yang 

diperoleh dari metode Dewey adalah  metode pemecahan masalah. Tugas 

guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas, dan bukan 

menyajikan tugas-tugas pelajaran. Objek pelajaran tidak dipelajari dari 

buku, tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya.  

 Selain manfaat, model pengajaran berdasarkan masalahmemiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah 

sebagai suatu model pembelajaran adalah :  

a. Realistic dengan kehidupan siswa, 

b. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa 

c. Memupuk sifat inquiry siswa 

d. Retensi konsep jadi kuat 

e. Memupuk kemampuan problem solving  

 Selain kelebihan tersebut, model pembelajaran berdasarkan 

masalah juga memiliki kelemahan antara lain: 

a. Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks 

b. Sulitnya mencari problem yang relevan 
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c. Sering terjadi miss-konsepsi 

d. Konsumsi waktu dimana model ini memerlukan waktu yang cukup 

dalam proses penyelidikan, sehingga terkadang banyak waktu yang 

tersita untuk proses tersebut.  

D. Media Pembelajaran 

1. Definisi Media Pembelajaran 

 Menurut Gerlach dan Ely menyatakan bahwa media adalah 

manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh  pengetahuan,  keterampilan, atau sikap. Menurut 

AECT (Association of Education and Communication Technology, 1977) 

media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi (Arsyad, 2002: 3). Sedangkan 

menurut Henrich sebagaimana dikutip Arsyad (2002:4) mengemukakan 

istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara 

sumber dan penerima.  Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman radio, 

gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, video dan sejenisnya 

adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran maka media itu disebut sebagai media pembelajaran. 

2. Posisi Media Pembelajaran  

 Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

berlangsung dalam suatu system. Oleh karena itu,  media pembelajaran 

menempati posisi yang penting sebagai salah satu komponen dalam suatu 
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sistem pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses komunikasi 

tidak akan terjadi dan berlangsung dengan optimal. Adapun posisi media 

pembelajaran dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manfaat Media Pembelajaran  

 Menurut Kemp dan Dayton (Arsyad, 2002: 21) meskipun telah 

lama disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan media 

pembelajaran, penerimaannya serta  pengintegrasiannya ke dalam 

program-program pengajaran berjalan amat lambat. Mereka 

mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak 

positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di 

kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan 

yang sama. Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan 

cara yang berbeda-beda, dengan penggunaan media ragam hasil 

tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat 

Gambar 1.  Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran (Daryanti, 2010) dalam 

http://www.sukasmo.web.id/2012/05/blog-post.html tanggal 16 Juni 2012. 

 

http://www.sukasmo.web.id/2012/05/blog-post.html%20tanggal%2016%20Juni%202012
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disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, 

latihan, dan aplikasi lebih lanjut. 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai 

penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga untuk 

memperhatikan. Kejelasan dan keruntutan  pesan,  daya tarik image 

yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat 

menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan 

berpikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki 

aspek motivasi dan meningkatkan minat. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif  dengan diterapkannya teori 

belajar dan prinsip-prinsip  psikologis yang diterima dalam hal 

pastisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang 

cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan 

gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan 

elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan 

dengan baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau 

diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 

penggunaan secara individu. 
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g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru 

untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan,  sehingga  ia dapat memusatkan 

perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar,  

misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa.  

 Sedangkan, menurut Sudjana dan Rivai (Arsyad, 2002 :  24) 

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa 

yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan  motivasi belajar.   

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh  siswa  dan  memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran.  

c. Metode mengajar  akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan  kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau 

guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-

lain.  
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Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan  

beberapa  manfaat  praktis  dari penggunaan  media  pembelajaran di 

dalam proses belajar mengajar  sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar.  

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa 

untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan mampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, 

serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya.  

 Menurut Kerucut Pengalaman Dale, proses belajar mengajar 

dapat berjalan lebih baik jika siswa diajak untuk memanfaatkan semua 

alat inderanya. Hasil belajar seseorang diperoleh  mulai dari pengalaman 

langsung berdasarkan kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan 

seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang yang 

verbal. Semakin ke atas di puncak kerucut Dale maka semakin abstrak 

penyampaian pesan. 
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 Belajar dengan menggunakan indera  ganda-pandang  dan dengar- 

akan memberikan keuntungan yang lebih bagi siswa. Hal ini karena 

kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera 

pandang, dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar, dan 

indera lainnya 5% (Baugh dalam Achsin, 1986).  Sementara itu, Dale 

(1969) memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera 

pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui 

indera lainnya sekitar 12%. Oleh karena itu, pengalaman langsung yang 

melibatkan semua indera akan memberikan kesan paling utuh dan paling  

bermakna dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Dale‟s Cone of Experince ( Munadi,2008 : 19) 

E. Video Interaktif  
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 Video adalah salah satu bentuk media pembelajaran berbasis 

audiovisual. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik meliputi 

gambar  gerak dan suara.  Piranti yang berhubungan dengan video antara lain 

play back, storage media  (seperti pita magnetic dan disc) dan monitor.  Ada 

dua jenis video yakni VTR (Video Tape recorder) dan VCR (Video Cassette 

Recorder). Sama halnya dengan  media film, video juga sangat membantu 

proses pembelajaran efektif. 

 Menurut Arief (Munadi, 2008:135) menyatakan video bahkan dapat  

menggantikan sebagaian besar tugas film. Hal ini karena video bukan hanya 

saja sebagai program hiburan, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan pesan  yang bersifat informatif, edukatif, intruksional, dan 

lain-lain. Video juga merupakan media pembelajaran yang interaktif karena 

melibatkan indera ganda atau dua indera sekaligus yaitu pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses.  

 Adanya teknologi digital dalam pembuatan film atau video, saat ini 

siapapun dapat mencoba membuat film atau video sederhana dengan 

menggunakan alat seperti handycam atau kamera digital. Saat ini 

perkembangan video makin canggih yakni menggunakan video disc. Video 

disc merupakan sarana menyimpan dan mencari kembali gambar. Video 

digital ini memanfaatkan format medium CD. Saat ini dengan kecanggihan 

teknologi, video dalam bentuk CD atau compact disc dapat dimodifikasi 

dengan menggabungkan beberapa data, slide, efek, animasi, dan audio yang 

dikombinasikan atau diedit menggunakan komputer. Penggabungan ini 
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lazimnya disebut sebagai multimedia yang bersifat interaktif (Arsyad, 2002: 

171).  

 Demikian, dapat disimpulkan video interaktif adalah jenis media 

audiovisual dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan kemudahan untuk 

berinteraksi langsung dengan penggunanya. Hal ini sama dengan prinsip CD 

interaktif yaitu sebuah media yang menegaskan sebuah format multimedia 

dapat dikemas dalam sebuah CD (Compact Disk) dengan tujuan aplikasi 

interaktif di dalamnya. Perbedaannya adalah video interaktif tidak harus 

dikemas dalam bentuk compact disk  atau dapat pula  diunggah dan 

disebarluaskan ke internet, contohnya seperti video yang diunggah ke 

Youtube ataupun Yahoo. Menurut Pribadi dan Putri ( Dalam Windrati, 2001: 

33)  video interaktif  dapat  diartikan sebagai suatu bentuk multimedia yang 

memadukan rekaman video yang disajikan secara interaktif dengan 

menggunakan teknologi komputer. Dalam hal ini siswa tidak hanya menjadi 

penonton saja, melainkan aktif memberikan respon dari apa yang 

ditayangkan.  

 Informasi yang disajikan melalui multimedia  yang berbentuk sebagai 

dokumen  hidup,  dapat dilihat dilayar  monitor, dan dilihat gerakannya  

(dianimasikan) yang menyuguhkan informasi dalam bentuk yang 

menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Kemudian, informasi 

yang disajikan melalui multimedia dalam bentuk video yang kemudian 

ditransfer dan digabungkan dengan animasi, grafik, dan teks serta dapat 
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digunakan secara mudah oleh siswa secara mandiri melalui tampilan  monitor 

komputer disebut sebagai video interaktif.  

 Multimedia berbasis komputer dalam hal ini video interaktif sangat 

mendukung proses pembelajaran dan menjanjikan penggunannya dalam 

bidang pendidikan apabila digunakan secara luas di jenjang sekolah (Arsyad, 

2002:175). Hal ini dikarenakan penggunaan video interaktif memiliki banyak 

keuntungan yaitu : (1) penyampaian materi dapat dilakukan secara dinamis; 

(2) Dapat digunakan untuk mendemonstrasikan perubahan peristiwa dari 

waktu ke waktu; (3) memberikan kesan yang mendalam, detail, dan dramatis 

apabila materi disampaikan dengan teknologi video (Daryanto, 2010:80). 

Dalam penelitian ini video interaktif didesain sebagai tutorial mandiri yang 

dapat dioperasikan oleh siswa sendiri untuk mempelajari suatu materi, 

sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran yang mandiri dan memperoleh 

kesan mendalam terhadap materi yang dipelajari khusunya materi pokok 

hidrosfer dalam pembelajaran IPS (Geografi).  

F. Hidrosfer 

 Hidrosfer berasal dari kata ‟hydro‟ yang berarti air serta „sphere‟ 

yang berarti lapisan, sehingga hidrosfer adalah lapisan atau selubung air 

yang menyelubungi bumi. Kira-kira 70% bagian dari permukaan bumi 

tertutup oleh lapisan air baik di daratan maupun di lautan. Volume 

permukaan air di bumi selalu tetap, disebabkan oleh adanya siklus air yang 

disebut dengan daur hidrologi.  
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Siklus hidrologi ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu siklus pendek, 

sedang, dan panjang. 

1. Siklus pendek yaitu air laut yang menguap, kemudian uap air 

mengalami kondensasi menjadi awan yang jatuh menjadi hujan pada 

laut tersebut. 

2. Siklus sedang yaitu air laut yang menguap, mengalami kondensasi, 

angin membawa uap air naik ke atas menjadi awan, jatuh sebagai 

hujan kemudianmasuk ke tanah, selokan, sungai, dan kembali ke laut 

lagi. 

3. Siklus panjang yaitu air laut menguap menjadi gas kemudian 

membentuk kristal-kristal es di atas lautan, dibawa angin menuju ke 

sebuah daratan (pegunungan yang tinggi), kemudian jatuh sebagai 

salju yang membentuk gletser (lapisan es yang mencair), masuk ke 

sungai dan menuju ke laut. 

Jenis perairan di permukaan bumi dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Perairan darat adalah sejumlah masa air yang terdapat di daratan. 

Perairan darat ini terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air 

permukaan terdapat di sungai, kemudian sungai ini membentuk daerah 

aliran sungai, danau, dan rawa. 

a. Sungai merupakan aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan 

menuju dan bermuara ke danau, laut, samudera atau sungai lain 

yang lebih besar. Sungai dapat dibedakan menurut sumber airnya, 

debit airnya, dan berdasarkan genetik (asalnya).  
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b. Danau adalah genangan air yang terdapat di cekungan yang luas. 

Danau mendapatkan air dari sungai, curah hujan, mata air, dan air 

tanah. Macam-macam berdasarkan proses terjadinya dibedakan 

menjadi tujuh yaitu danau vulkanik, danau tektonik, danau 

tektovulkanik, danau karst, danau glasial, danau bendungan, dan 

danau buatan.  

c. Rawa adalah daerah yang selalu tergenang air baik dari air hujan, 

air tanah, atau air permukaan lainnya dan tidak ada jalan pelepasan 

airnya secara lancar.  

d. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi. Jenis 

air tanah dibedakan menjadi empat macam yaitu air vados, air 

juvenil, air tanah tubir, dan air tanah preatis. Sedangkan 

berdasarkan letaknya air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal 

dan air tanah dalam.  

2. Perairan laut terdiri dari ekosistem laut dan pantai. Laut memiliki ciri-

ciri, kualitas, suhu, kecerahan, arus laut, dan salinitas. Selain itu laut 

memiliki relief dasar lautan yang mirip dengan daratan, macam-macam 

laut, serta zona atau pembagian wilayah di lautan.  

G. Penelitian yang Relevan  

1. Pradana, Aris Bagus. 2010. Pengaruh Bahan Ajar Berbasis Web dengan Model 

Problem Based Instruction (PBI) Terhadap Hasil Belajar Materi Larutan 

Penyangga dan Hidrolisis Siswa Kelas XI-IA Semester II SMAN 1 Jepara. 

Skripsi. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. Penggunaan model  PBI  yang diterapkan 
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menggunakan bahan ajar berbasis Web berpengaruh terhadap hasil belajar 

larutan hidrolisis pada mata pelajaran kimia sebesar 19,78%. Hal ini 

disimpulkan dari hasil analisis diperoleh rb 0,44 dengan besarnya kontribusi 

19,78%. 

2. Nasuton, Parimpunan. 2008. „Penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah (Problem Based Instruction) dalam Pembelajaran Matematika di 

SMU‟. Dalam DINAMIKA. No. 1 Vol. IV. Hal. 29-44. Berdasarkan hasil 

analisis inferensial diperoleh F*= 54,25 . F(1-, k-1, N-2k) = F (0,95, 1, 80) = 

3, 97  yang menunjukkan ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang 

diajar menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah dengan peserta 

didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Hasil belajar peserta didik dengan model PBI lebih baik. Hal ini dapat terbukti 

dengan adanya konstanta regresi kelas eksperimen (8,46) lebih besar dari 

konstanta regresi kelas kontrol (5,90).  

 

H. Kerangka Berfikir 

Materi pelajaran IPS (Geografi) memiliki cakupan yang luas dengan 

banyak konsep  yang  harus  dipahami. Salah satunya adalah materi pokok 

hidrosfer yang cakupan materinya cukup banyak, tetapi alokasi waktu  yang  

disediakan terbatas.  Pembelajaran IPS (Geografi) khususnya materi pokok 

hidrosfer selama ini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang konvensional tanpa dukungan media yang memadai. Akibatnya proses 

pembelajaran menjadi kurang inovatif dan kurang optimal. Selain itu, siswa 

menjadi lebih  pasif  dan tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan 
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pembelajaran, sehingga  hasil belajar  mata pelajaran IPS (Geografi)  baik 

ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif pada materi hidrosfer menjadi 

rendah.  

Model pembelajaran problem based instruction (PBI) dapat 

digunakan untuk mengatasi permasalahan cakupan materi yang luas serta 

alokasi waktu yang terbatas pada materi pokok hidrosfer. Model 

pembelajaran problem based instruction tersebut dapat memancing siswa 

untuk menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran serta berpatisipasi aktif, 

sehingga hasil belajar baik dalam ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif 

menjadi meningkat. 

Selain penerapan model pembelajaran yang sesuai, dukungan media 

pembelajaran juga diperlukan. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

mendukung pembelajaran pada materi pokok hidrosfer dengan menggunakan 

model PBI adalah video interaktif. Media pembelajaran video yang berupa 

tutorial ini akan membantu siswa untuk belajar secara mandiri serta 

berpatisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Penelitian ini juga akan membandingkan hasil belajar siswa kelas 

VII billingual menggunaan model PBI bermediakan video interaktif dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan 

slide power point di MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong 

Kabupaten Pati pada kelas VII billingual. Berdasarkan keunggulan model 

pembelajaran problem based instruction (PBI) yang mampu meningkatkan 
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pastisipasi  aktif  siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka penggunaannya 

akan lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional.  

Selain itu, hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran problem based instruction bermediakan video interaktif lebih 

baik dibandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

konvensional bermediakan slide power point. Secara ringkas gambaran 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : 
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I. Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir 

maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H0 : tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar (ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik) yang menggunakan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif dengan model 

Gambar 3.   Bagan kerangka berpikir 

 

Alokasi waktu  
pembelajaran yang kurang  

Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penggunaan model PBI 
bermediakan video interaktif dengan penggunaan model konvensional bermediakan 

slide power point  

 

Penyampaian materi pembelajaran kurang maksimal   

Kelas Eksperimen 

 Model Pembelajaran PBI 

bermediakan video interaktif   

Kelas Kontrol  

Model Pembelajaran Konvensional 

bermediakan power point    

 Hasil Belajar  

(Ranah Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotorik) 

 

 

Hasil Belajar 

(Ranah Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotorik) 

 

Pembelajaran Geografi materi 

hidrosfer 

Materi Pembelajaran yang 

luas  

Media pembelajaran yang 

kurang efektif   

Perbandingan Peningkatan Hasil Belajar (Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik) 
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pembelajaran konvesional bermediakan slide power point  pada siswa 

kelas VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong  

materi pokok hidrosfer. 

H1 :ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar (ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik) yang  menggunakan model pembelajaran 

PBI bermediakan video interaktif dengan model pembelajaran 

konvesional bermediakan slide power point  pada siswa kelas VII 

billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong materi 

pokok hidrosfer. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A.   Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) 

Winong Kabupaten Pati, yang beralamat di jalan Raya Winong-

Pucakwangi kilometer 02 Kabupaten Pati Jawa Tengah.  

2. Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan 01 Maret sampai dengan 19 April 2013. 

Pelaksanaan penelitiannya adalah proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) bermediakan video 

interaktif dan proses pembelajaran menggunakan model konvensional 

(ceramah) bermediakan slide power point di kelas VII billingual semester 

genap tahun ajaran 2012/2013.  

B. Populasi  dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 

130). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII semester 2 

tahun ajaran 2012/2013 MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong, 

Kabupaten Pati yang terdiri dari 11  kelas VII yaitu kelas VII A-I, kelas 

VII bilingual-A, dan kelas VII bilingual- B dengan jumlah 310  siswa.  
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Tabel 3.  Jumlah Siswa Per Kelas MTs N  Winong 

Kelas Jumlah Siswa 

Kelas VII-A 30 

Kelas VII-B 30 

Kelas VII-C 30 

Kelas VII-D 30 

Kelas VII-E 30 

Kelas VII-F 29 

Kelas VII-G 27  

Kelas VII-H 28 

Kelas VII-I 27  

Kelas VII Bil- A 25 

Kelas VII Bil- B 24 

Jumlah  310 

Sumber:  Data Primer, 2013  

2. Sampel Penelitian 

  Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006: 131). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik  purposive sampling yaitu  teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2010: 300). Jadi, teknik pengambilan sampel bukan 

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas 

adanya alasan tertentu.  

 Siswa kelas VII MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri)  Winong 

Kabupaten Pati yang terdiri dari 11  kelas, telah terpilih dua kelas 

sebagai kelas sampel yaitu kelas VII billingual-A sebagai kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif  dan kelas VII 

billingual-B sebagai kelas kontrol yang diberi perlakuan menggunakan 
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model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide power 

point.  

Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan kelas sampel, 

sebagai berikut: 

a. Kesamaan karakter siswa pada masing-masing kelas yaitu sama-

sama kelas VII billingual yang mendapatkan pembelajaran IPS 

dengan dua bahasa  (bahasa indonesia dan bahasa inggris). 

b. Jumlah siswa pada masing-masing kelas yang hampir sama. 

c. Siswa diajar oleh guru pengampu dengan kurikulum yang sama.  

d. Kesamaan kemampuan siswa pada masing-masing kelas yang 

ditunjukkan dengan rata-rata nilai geografi tiap kelas yang hampir 

sama. Kedua kelas memiliki nilai rata-rata ujian akhir semester gasal  

pada mata pelajaran IPS Terpadu (Geografi) tahun 2012/2013 yang 

hampir sama.  

Rata-rata nilai kelas VII billingual-A adalah 54,00 dan nilai 

rata-rata kelas VII billingual-B adalah 52,5. Untuk mengetahui 

apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol berangkat dari titik 

tolak yang sama, maka perlu diadakan analisis data awal meliputi 

perhitungan normalitas dan homogenitas sampel. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 dan 3, yang kemudian 

disajikan pada tabel berikut ini:  
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         Tabel. 4  Analisis Uji Normalitas Kelas VII Bil. A dan  VII Bil. B 

Kelas X
2
 Hitung X

2 
Tabel Kriteria 

Kelas VII Bil-A 6,633 

 

7, 81 Distribusi normal 

Kelas VII Bil-B 5,495 7, 81 Distribusi normal  

   

Berdasarkan uji normalitas kelas VII billingual-A = 

6,633, dengan 5%, dan derajat kebebasan (dk)= 3.  Karena  

hitung <  tabel maka nilai awal kelas VII billingual-A sebagai 

eksperimen berdistribusi normal. Pada kelas VII billingual-B, 

diketahui   = 5%, dan derajat 

kebebasan (dk) = 3. Karena   hitung <   tabel maka  nilai awal VII 

billingual-B  sebagai kelas kontrol berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan awal diperoleh nilai varian kelas VII 

billingual-A sebagai kelas eksperimen adalah 122,9 dan nilai varian 

VII billingual-B sebagai kelas kontrol adalah 67,3913. Dari 

perbandingan keduanya diperoleh harga F hitung = 1,823. Dari tabel 

distribusi F dengan taraf nyata 5% dan dk pembilang = 25 serta dk 

penyebut = 24 diperoleh F (0,05) (25:24)= 1,823 dengan F tabel = 1,99.  

Karena F hitung < F tabel,  maka  Ho diterima dan tidak ada perbedaan 

varian antar kedua kelas tersebut atau kedua kelas homogen. 

Dari uraian di atas, maka Peneliti mengambil sampel  yang terdiri 

dari dua kelas yaitu kelas VII billingual-A dan kelas VII billingual-B. 

Kelas VII billingual-A sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan 

       Sumber : Data Primer, 2013 
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pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video interaktif, 

sedangkan kelas VII billingual-B sebagai kelas kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran menggunakan model konvensional (ceramah) 

bermediakan power point.  

C. Variabel Penelitian 

         Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 2006: 136). Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah kinerja peneliti yaitu 

terdiri dari sub variabel persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran IPS (Geografi) materi pokok hidrosfer pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol.  

Adapun indikator dari variabel bebas adalah langkah-langkah 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif  dan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan 

slide power point.  

Indikator Pembelajaran PBI bermediakan video interaktif : 

a. Persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru (peneliti) 

meliputi pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.  

b. Proses pembelajaran, yaitu langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif sebagai berikut: 
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1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajukan fenomena 

atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai 

dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan.  

2) Guru membantu siswa memahami permasalahan yang 

berkaitan dengan materi hidrosfer yang diajukan yaitu banjir, 

kekeringan, erosi sungai, dan pencurian ikan oleh nelayan 

asing di wilayah ZEE laut Indonesia menggunakan bantuan 

video interaktif.  

3) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya agar bisa menyelesaikan permasalahan 

yang telah diajukan sebelumnya.  

4) Guru mendampingi siswa menganalisa pemecahan masalah 

dan menetukan produk apa yang akan digunakan menyajikan 

hasil solusi pemecahan masalah yang dibuat siswa.  

5) Guru membantu siswa dalam membuat hasil karya sebagai 

bentuk penyelesaian masalah yang diajukan sebelumnya. 

Karya yang dibuat berupa laporan observasi, gambar, dan 

makalah.   

6) Guru mengadakan penilaian dan evaluasi pembelajaran, aspek 

yang dinilai adalah kognitif (tes objektif). Selain itu, dilakukan 

penilaian aspek psikomotorik dan afektif dengan menggunakan 

lembar pengamatan siswa.  
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Indikator Pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan  slide 

power point : 

a. Persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru meliputi 

pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.  

b. Proses pembelajaran, yaitu langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model konvensional (ceramah) 

bermediakan slide power point sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menjelaskan materi dengan ceramah menggunakan media 

slide power point dan siswa mendengarkan dengan seksama 

penjelesan guru. 

3) Guru memberikan tugas kepada siswa. 

4) Guru menggunakan sumber belajar berupa buku pegangan (buku 

terbitan Erlangga dan Yudhistira), BSE (Buku sekolah 

Elektronik) atau LKS. 

5) Guru mengadakan penilaian dan evaluasi pembelajaran, aspek 

yang dinilai adalah kognitif (tes objektif). Selain itu, dilakukan 

penilaian aspek psikomotorik dan afektif dengan menggunakan 

lembar pengamatan siswa.  

2. Variabel  Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam hal ini, yang menjadi variabel terikat adalah hasil 

belajar geografi (ranah koginitif, afektif, dan psikomotorik) kelas VII 
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billingual-A yang diberi perlakukan model pembelajaran PBI 

bermediakan video interaktif dan kelas VII billingual-B yang diberi 

perlakukan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan 

slide power point materi pokok hidrosfer semester genap MTs N 

(Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati.   

D. Rancangan Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu (Geografi) materi pokok 

hidrosfer kelas VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong 

Kabupaten Pati semester genap tahun ajaran 2012/2013 yang diajar dengan 

model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif dan model 

pembelajaran konvensional (ceramah)  bermediakan slide power point.  

 Penelitian ini menggunakan desain true experiment (eksperimen yang 

betul-betul) karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Peneliti memilih true 

experiment dengan bentuk static group pretest-postest design. Pada desain 

eksperimen ini, kelompok tidak diambil secara acak, tetapi diberi tes awal dan 

tes akhir juga diberikan perlakuan tertentu.  Jadi  dalam desain ini, terdapat 

dua kelompok yang masing-masing diberi perlakuan yang berbeda dalam 

rumpun yang sejenis ( Syaodih Nana, 2009 : 209). 
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Tabel 5.  Pola Rancangan Penelitian  

Kelompok  Pre Test Perlakuan Post Test  

Eksperimen O X T 

Kontrol  O Y T 

  Sumber : Syaodih, Nana : 2009  

Penelitian diawali dengan menentukan populasi dan memilih sampel 

dari populasi yang ada. Kegiatan penelitian dilakukan dengan memberi 

perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen 

diterapkan model pembelajaran problem based instruction (PBI) bermediakan 

video interaktif dan kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional 

(ceramah) bermediakan slide power point. Setelah mendapatkan perlakuan 

yang berbeda, pada kedua kelas  akan diberikan tes dengan materi yang sama 

untuk mengetahui perbandingan hasil belajar kedua kelas tersebut. 

Adapun langkah-langkah  pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan observasi awal untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas melalui 

wawancara dengan guru.  

b. Menyusun perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian, meliputi silabus, RPP, video interaktif  materi hidrosfer, 

slide power point materi hidrosfer, kisi-kisi soal, dan soal tes (uji 

coba,  pre test,  dan  post test).  

c. Menyusun perangkat tes.  
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d. Uji coba perangkat tes.  

e. Analisis hasi uji coba perangkat tes untuk mengukur tingkat 

kesukaran soal, daya beda soal, validitas, dan reliabilitas butir soal.  

1) Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau  kesahihan suatu instrumen. 

Suatu  instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Rumus yang digunakan adalah rumus yang 

dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut  

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy




  (Arikunto, 2009: 72) 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi skor butir soal dan skor total. 

N  : Banyaknya subjek.  

ΣX  : Banyaknya butir soal. 

ΣY  : Jumlah skor total. 

ΣXY : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total. 

ΣX2: Jumlah kuadrat skor butir soal. 

ΣY
2
 : Jumlah kuadrat skor total. 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel, jika 

rxy > r tabel maka butir soal tersebut valid. 
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Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai 

+1,00. Menurut Arikunto (2006: 75) interpretasi mengenai 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut. 

(1) 0,80 < 
xyr  ≤ 1,00, soal dikatakan mempunyai validitas 

sangat tinggi. 

(2) 0,60 < 
xyr  ≤ 0,80, soal dikatakan mempunyai validitas 

tinggi.  

(3) 0,40 < 
xyr  ≤ 0,60, soal dikatakan mempunyai validitas 

cukup. 

(4) 0,20 < 
xyr  ≤ 0,40, soal dikatakan mempunyai validitas 

rendah.  

(5) 0,00 ≤ 
xyr   ≤ 0,20, soal dikatakan mempunyai validitas 

sangat rendah. 

Tabel 6.  Analisis Validitas Butir Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Valid 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  

40  

Tidak 

Valid  

1, 2, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50   10  

 Sumber : Data Primer, 2013  

 Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen dapat 

diketahui bahwa dari  50 item soal yang diujicobakan pada 30 

siswa dan dianalisis menggunakan uji validitas butir soal,  40  
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soal diantaranya masuk dalam kategori soal yang valid serta 10 

butir soal  termasuk ke dalam kategori  soal tidak valid.  

2) Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen dianalisis 

dengan menggunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan 

untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 

1,  misalnya angket atau soal bentuk uraian. 
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(Arikunto, 2006: 109) 

Dengan 

 

N

N

X
X

t








2

2

2
  

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas instrumen yang dicari 

n : Banyaknya butir soal 

N : Jumlah peserta 

X : Skor tiap butir soal 

i : Nomor butir soal 

2

i  : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 



 

 

 
 

66 

2

t      : Varians total 

Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil 

tersebut dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Jika 

r11 > ttabel maka soal tersebut reliable. Dari perhitungan 

diperoleh realibilitas tesnya dengan taraf siginifikasi 5 % , N = 

30 diperoleh r tabel = 0, 361  dan  r11 =0,  916 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut reliabel.  

3) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara peserta didik yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan peserta didik yang tidak pandai 

(berkemampuan rendah). Semakin tinggi daya pembeda suatu 

butir soal,  semakin mampu butir soal tersebut membedakan 

peserta didik yang pandai dan yang kurang pandai.  

Teknik yang digunakan adalah dengan menghitung 

perbedaan dua buah rata-rata (mean) yaitu antara rata-rata dari 

kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk 

tiap-tiap item. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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Keterangan : 

MH  : Rata-rata dari kelompok atas 
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ML : Rata-rata dari kelompok bawah 

 2

1x
 

: Jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok  

 atas 

 2

2x
 

: Jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok  

 bawah 

N  : Banyaknya peserta tes 

in   : 27% x N 

n1  : Banyaknya peserta tes kelompok atas 

n2  : Banyaknya peserta tes kelompok bawah 

Hasil t kemudian dikonsultasikan dengan tabel t. Jika t 

hitung > t tabel dengan   dk = (n1 – 1) + (n2 – 2) dan taraf 

signifikan maka daya pembeda item suatu soal signifikan. 

Dalam perhitungan digunakan program Excel. 

Tabel 7.  Analisis Daya Pembeda  Butir Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Baik 5, 7, 13, 15, 24, 25, 26, 35, 36, 42, 

43, 45  

12 

Cukup 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23 , 27, 30, 32, 33, 

34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 

49  

33 

Jelek 2,  28,  29, 31, 50  5  

 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda soal, 

diperolah data bahwa soal dengan kriteria baik  12  butir soal. 

Sedangkan kriteria soal cukup baik sebanyak 33 butir soal dan 

soal dengan kriteria jelek sebanyak 5 butir soal.  

Sumber: Data Primer, 2013 
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4) Taraf Kesukaran 

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas 

soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas, 

adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal 

tersebut.  Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya 

soal-soal yang termasuk  mudah, sedang, dan sukar  secara 

proporsional (Sudjana, 2006:135).  

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Teknik 

perhitungannya adalah dengan menghitung berapa persen testi 

yang gagal menjawab benar atau berada pada batas lulus 

(passing grade) untuk tiap-tiap item. Rumus yang digunakan 

untuk mencari taraf kesukaran soal adalah: 

  BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D    

 Keterangan: 

  J  = jumlah peserta tes 

 AJ  = banyaknya peserta kelompok atas  

 BJ  = banyaknya peserta kelompok bawah  

 AB  = banyaknya peserta kelompok atas yang  

  menjawab soal itu  dengan benar. 
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BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang  

 menjawab soal itu  dengan benar. 

A

A
A

J

B
P  = proporsi peserta kelompok atas yang  

 menjawab benar 

B

B
B

J

B
P  = proporsi peserta kelompok bawah yang  

  menjawab benar 

  

Indeks kesukaran adalah angka yang menjadi indikator 

mudah sukarnya soal. Soal yang baik yaitu soal yang tidak 

terlalu mudan dan tidak terlalu sukar. Untuk menentukan 

indeksi kesukaran dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

Rumus analisis indeks kesukaran soal : 

JS

JB
P 

 

Keterangan : 

P   = indeks kesukaran 

JB  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu  

                              dengan betul 

JS  =  jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

(Arikunto, 2009: 214) 

 

(Arikunto, 2009: 208) 
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Menurut ketentuan, indeks kesukaran diklasifikan 

seperti ditunjukkan pada tabel 7 berikut. 

                                Tabel  8.  Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Interval Kriteria 

P = 0,00 

0,00 < P    0,30 

0,30 < P    0,70 

0,70 < P    1,00 

P = 1,00 

Terlalu sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Terlalu mudah 

 

                Tabel 9.  Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Sukar 1, 2, 30, 31, 32, 48, 49, 50 8 

Sedang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 41, 

42, 43, 44, 45,47 

30  

Mudah  25, 46  2 

  

 Berdasarkan perhitungan hasil uji coba pada kelas uji 

coba diperoleh tingkat kesukaran yang berbeda-beda, 8 soal 

termasuk ke dalam kriteria soal sukar, 30 soal termasuk ke 

dalam kriteria soal sedang, dan 2 soal termasuk ke dalam soal 

yang mudah.  

(Arikunto, 2009: 210) 

          Sumber : Data Primer 2012 
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2. Tahap Pelaksanaan 

1) Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan silabus dan RPP 

yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator.  

2) Pemberian perlakuan kepada kelompok eksperimen yaitu 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBI 

bermediakan video interaktif  yang dilakukan oleh peneliti.  

3) Pemberian perlakuan kepada kelompok kontrol yaitu pengajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah) 

bermediakan slide power point  yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai pengajar.  

4) Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

5) Membagikan angket siswa terhadap pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif. 

6) Membandingkan hasil belajar selama pembelajaran. 

7) Melakukan tabulasi data dan analisa data hasil penelitian untuk 

menguji hipotesis.   

8) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisa data yang 

diperoleh.  

9) Menyusun hasil analisa data dalam  bentuk laporan.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

        Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan  data  penelitiannya (Arikunto, 2006: 136). Sumber data 

dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Jenis data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang terdiri dari hasil 

belajar siswa, aktifitas siswa selama pembelajaran, sikap siswa selama 

pembelajaran, kinerja guru, dan tanggapan siswa.  

1. Metode Dokumentasi 

        Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

nama, banyaknya siswa yang menjadi anggota populasi dan untuk 

menentukan anggota sampel. Selain itu metode ini juga digunakan untuk 

mengumpulkan data kemampuan awal dari siswa yang menjadi sampel 

penelitian. 

2. Metode Tes 

 Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

kognitif  siswa pada materi pokok hidrosfer. Tes dilakukan setelah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memperoleh materi pokok hidrosfer. Tes 

ini dilakukan dengan memberikan perlakuan berupa pemberian soal 

dalam bentuk pilihan ganda. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu 

diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, reliabilitas, 

taraf kesukaran dan daya pembeda dari tiap-tiap butir soal. 
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  Hasil tes tersebut digunakan sebagai data akhir untuk 

membandingkan kemampuan pemahaman materi hidrosfer akibat dari 

perlakuan yang berbeda yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Demikian nantinya dapat diketahui hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran problem based instruction (PBI) 

bermediakan video interaktif  dan yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional (ceramah) bermediakan slide power point. 

3. Metode Observasi 

  Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.  Metode observasi digunakan untuk 

menilai hasil belajar ranah afektif (sikap siswa) dan psikomotorik 

(aktivitas siswa) selama pembelajaran berlangsung. Instrumen yang 

digunakan pada metode ini yaitu lembar observasi yang berisi tentang 

penilaian aspek sikap siswa dan aspek aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

4. Metode Angket 

  Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui. Angket ini digunakan untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap  pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model PBI bermediakan video interaktif,  kinerja peneliti 
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saat mengajar di dalam kelas, dan penilaian media video interaktif  dari 

ahli.  

F. Metode Analisis Data Penelitian  

1. Analisis Data Awal 

Analisis data tahap awal digunakan untuk melihat kondisi awal 

populasi, sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel, yang 

meliputi uji normalitas dan homogenitas. Data yang dipakai untuk 

analisis data tahap awal merupakan nilai ulangan semester ganjil siswa 

kelas VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong 

Kabupaten Pati mata pelajaran IPS Terpadu (Geografi).  

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang 

akan digunakan dalam mengolah data. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data berdistribusi tidak normal. 

Uji statistika yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat.  Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

1) Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. 

2) Menentukan data terbesar dan data terkecil untuk mencari 

rentang. 

 rentang = data terbesar – data terkecil. 
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3) Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan 

aturan Sturges, yaitu k = 1 – 3,3 log n dengan n = banyaknya 

objek penelitian. 

4) Menentukan panjang kelas interval 

         
       

                     
 

5) Menghitung rata-rata ( ̅  dan simpangan baku (s). 
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6) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

7) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus 

   
    ̅

 
 

8) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Oi) dengan cara 

mengalikan besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas 

daerah di bawah kurva normal untuk interval yang 

bersangkutan. 

9) Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus : 

   ∑
(      
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Keterangan: 

   : harga chi-kuadrat 

  : jumlah kelas interval 

   : frekuensi hsil pengamatan 

   : frekuensi yang diharapkan 

10) Membandingkan harga Chi Kuadart data dengan tabel Chi  

 kuadrat dengan dk = k-3 dan taraf signifikan 5% 

11) Menarik kesimpulan, Ho ditolak jika     (    (    
  dalam 

hal  lainnya Ho diterima.(Sudjana, 2005:273) 

2) Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians atau uji homogenitas dilakukan 

untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berasal dari 

kondisi yang sama atau homogen. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Ho :   
    

  (kedua varians sama atau homogen) 

Ha :   
    

  (kedua varians tidak sama atau tidak homogen) 

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1 dengan varians 

S1
2
 dan sampel dari populasi kedua berukuran n2 dengan varians S2

2
. 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus : 

             
2

2

2

1

s

s
Fhitung 

  

Keterangan:  

  
  : varian terbesar 
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  : varian terkecil 

n1-1 : dk pembilang 

n2-1 : dk penyebut 

Dengan kriteria pengujian Ho diterima apabila         

  

 
 (          

 dengan taraf signifikansi  5%  (Sudjana, 2005 :251). 

2. Analisis Data Akhir 

Analisis tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang 

telah dikemukakan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir 

yaitu data hasil tes akhir (post test). Pada analisis tahap akhir dilakukan 

uji normalitas, uji perbedaan dua rata-rata, dan uji ketuntasaan hasil 

belajar. 

Sebelum menganalisis nilai post test, maka nilai pre test 

dianalisis terlebih dahulu. Analisis pada pre test meliputi uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji perbedaan rata-rata nilai pre test untuk 

mengetahui hasil belajar sebelum pemberian perlakuan. Adapun 

langkah-langkah analisis data akhir  penelitian sebagai berikut.  

a. Uji Normalitas 

Langkah-langkah pengujian uji normalitas sama dengan 

langkah-langkah uji normalitas pada analisis data awal. 

b. Uji Homogenitas 

Langkah-langkah pengujian uji homogenitas sama dengan 

langkah-langkah uji homogenitas pada analisis data awal. 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata ( Uji Hipotesis I) 
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 Analisis data dengan uji-t digunakan untuk menguji hipotesis. 

H0 : 21    

H1 :       

Keterangan :  1  = rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen. 

             2  = rata-rata hasil belajar  kelompok kontrol. 

Maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 

                            

21

21

11

nn
s

xx
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       dengan  
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(Sudjana, 2005: 239)  

Keterangan :  1x : mean sampel kelompok eksperimen. 

                  2x : mean sampel kelompok kontrol. 

                  s  : simpangan baku. 

                 
2

1s : varians kelompok eksperimen.
 

                         
2

2s : varians kelompok kontrol. 

                       1n : banyaknya sampel kelompok eksperimen. 

                           2n : banyaknya sampel kelompok kontrol. 

 Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika t < t(1 -  ) dengan 

peluang )1(  dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan H0 ditolak jika t 

mempunyai keaktivan – keaktivan lain.  
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d. Uji  Ketuntasan Belajar (Uji Hipotesis II) 

 Peserta didik dikatakan memenuhi ketuntasan belajar jika 

telah mencapai KKM yaitu 70. 

Rumusan Hipotesis: 

   :        yaitu jika hasil post test kurang dari KKM  

   :        yaitu jika hasil post test lebih dari KKM 

Maka untuk menguji hipotesis digunakan rumus; 

  
 ̅    

 

√ 

 

Keterangan: 

 ̅ = rata-rata hasil kemampuan pemecahan msalah peserta didik pada  

        kelas eksperimen  

  = simpangan baku kelas eksperimen 

  = banyaknya sampel kelas eksperimen 

 Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika         

       dengan taraf nyata      dan       . (Sugiyono,  

2005: 99).  

e.  Analisis Deskriptif  Persentase   

Data ini diperoleh dari angket yang diisi oleh siswa. Angket 

ini berisi tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. Selain itu juga akan dianalisis data dari lembar 

penilaian aktivitas belajar siswa, sikap belajar siswa, kinerja guru 

saat mengajar di kelas eksperimen maupun kontrol, dan  lembar 
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penilaian media oleh para validator (ahli). Dari data tersebut 

kemudian masing-masing option akan dianalisis persentasinya 

dengan menggunakan rumus: 

Nilai:    Jumlah Skor             X     100               

                 Jumlah Skor Total 

 

1) Angket Tanggapan Siswa 

Angket tanggapan siswa digunakan untuk mengetahui 

ketertarikan siswa pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif dan pembelajaran 

konvensional bermediakan slide power point. Skala ukur dan 

interval diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Skor maksimal = jumlah item indikator X skor tertinggi = 10  

X 4   = 40 

b) Skor minimal = jumlah item indikator X skor tertinggi = 10  

X 1 

 = 10 

c) Rentang  = skor maksimal- skor minimal = 40 – 10 = 30 

d) Menentukan banyaknya kelas = 4 

e) Interval =   rentang  

                banyaknya kelas 

           = 30 / 4 = 7,5  

(Purwanto, 2004:102) 
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f) Menentukan kriteria, kriteria dibagi menjadi 4 kriteria yaitu 

sangat tertarik-4, tertarik-3, cukup  tertarik-2, dan tidak 

tertarik-1.  

g) Menyusun jenjang kriteria tanggapan  siswa dalam 

pembelajaran.  

Tabel 10.  Kriteria Angket Tanggapan Siswa 

No. Interval Kriteria 

1.  30 – 37,5 Sangat tertarik 

2. 22,5 - < 30  Tertarik 

3. 15 - < 22,5 Cukup tertarik 

4. 7,5 - < 15 Tidak  tertarik  

 

2) Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa (Psikomotorik) 

 Lembar aktivitas belajar siswa digunakan untuk 

mengukur aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

yang berlangsung.  Skala ukur dan interval diperoleh dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Skor maksimal =  jumlah item  indikator X  skor tertinggi  

= 7 X 4 = 28 

b) Skor minimal = jumlah item indikator X skor terendah   

 = 7 X 1  = 7 

c) Rentang   = skor maksimal – skor minimal =  28-7 = 21 

d) Banyaknya kelas= 4 kelas 

e) Interval = rentang  

Sumber: Data Primer, 2013 
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                 banyaknya kelas 

                   = 21/ 4 

                   =  5, 25 

f) Menentukan kriteria, kriteria dibagi menjadi 4 kriteria yaitu 

sangat aktif – 4, aktif -3, cukup aktif -2, dan tidak aktif -1.  

g) Menyusun jenjang kriteria aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran.  

                 Tabel 11.  Kriteria Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

No.  Interval  Persentase Kriteria 

1. 21-  26,25 75%  - 93,75 % Sangat aktif 

2. 15,75 - < 21 56, 25 % - < 75% Aktif 

3. 10,5-<  15,75 37,5 % - <  56, 25% Cukup aktif 

4. 5,25 - < 10,5  18, 75 % - < 37,5%  Tidak aktif  

 

3) Lembar Pengamatan Sikap Belajar Siswa (Afektif) 

 Lembar pengamatan afektif (sikap) siswa digunakan 

untuk mengukur sikap siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yang berlangsung.  Skala ukur dan interval 

diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Skor maksimal =  jumlah item  indikator X  skor tertinggi  

 = 5 X 4 = 20 

b) Skor minimal  = jumlah item indikator X skor terendah  

  = 5 X 1  = 5 

c) Rentang    = skor maksimal – skor minimal = 20-5 = 15 

Sumber : Data Primer, 2013 
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d) Banyaknya kelas= 4 kelas 

e) Interval     = rentang  

                     banyaknya kelas 

= 15/4 

=  3,75 

f) Menentukan kriteria, kriteria dibagi menjadi 4 kriteria yaitu 

sangat baik – 4, baik -3, cukup baik -2, dan tidak baik -1.  

g) Menyusun jenjang kriteria hasil belajar afektif siswa.  

Tabel  12.  Kriteria Pengamatan Sikap Belajar Siswa 

No.  Interval  Persentase Kriteria 

1. 15-  18,75 75%  - 93,75 % Sangat baik 

2. 11,25 - < 15 56, 25 % - < 75% Baik 

3. 7,5-<  11,25 37,5 % - <  56, 25% Cukup baik 

4. 3,75-7,5 18, 75 % - < 37,5%  Tidak baik  

          Sumber : Data Primer, 2013 

4) Lembar Pengamatan Kinerja Guru  

 Lembar pengamatan kinerja guru digunakan untuk menilai 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menerapkan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif  pada kelas 

eksperimen dan model pembelajaran konvensional (ceramah) 

bermediakan slide power point  pada kelas kontrol.  

 Skala ukur dan interval diperoleh dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a) Skor maksimal =  jumlah item  indikator X  skor tertinggi  
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= 10 X 4 = 40 

b) Skor minimal  = jumlah item indikator X skor terendah    

= 10 X 1 =10 

c) Rentang    = skor maksimal – skor minimal = 40-10 = 30 

d) Banyaknya kelas= 4 kelas 

e) Interval    = rentang  

                    banyaknya kelas 

= 30/ 4 

=  7,5  

f) Menentukan kriteria, kriteria dibagi menjadi 4 kriteria yaitu 

sangat baik – 4, baik -3, cukup baik -2, dan tidak baik -1.  

g) Menyusun jenjang kriteria angket kinerja guru. 

Tabel  13.  Kriteria Pengamatan Kinerja Guru  

No.  Interval  Persentase Kriteria 

1. 30 -  37,5 75%  - 93,75 % Sangat baik 

2. 22,5 - < 30 56, 25 % - < 75% Baik 

3. 15 - <  22,5 37,5 % - <  56, 25% Cukup baik 

4. 7,5 - <  15 18, 75 % - < 37,5%  Tidak  baik  

 

5) Lembar Validasi Media   

 Lembar validasi media digunakan untuk menilai  media 

pembelajaran yang telah dibuat oleh Peneliti. Petugas validator 

merupakan orang yang ahli dalam materi hidrosfer serta memahami 

kriteria media yang baik untuk pembelajaran. Adapun hasil dari 

Sumber : Data Primer, 2013 
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penilaian validasi ini akan menentukan apakah media layak untuk 

diujicobakan pada kelas eksperimen atau tidak.   

 Skala ukur dan interval diperoleh dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a) Skor maksimal =  jumlah item  indikator X  skor tertinggi  

= 20 X 4 = 80 

b) Skor minimal  = jumlah item indikator X skor terendah   = 20  X 

1 =20 

c) Rentang = skor maksimal – skor minimal = 80-20 = 60 

d) Banyaknya kelas= 4 kelas 

e) Interval = rentang  

     banyaknya kelas 

= 60/ 4 

=  15  

f) Menentukan kriteria, kriteria dibagi menjadi 4 kriteria yaitu 

sangat baik – 4, baik -3, cukup baik -2, dan tidak baik -1.  

g) Menyusun jenjang kriteria validasi media video interaktif. 

Tabel  14.  Kriteria Penilaian Media Video Interaktif 

No.  Interval  Persentase Kriteria 

1. 60 -  75 75%  - 93,75 % Sangat baik 

2. 45 - < 60 56, 25 % - < 75% Baik 

3. 30 - <  45 37,5 % - <  56, 25% Cukup baik 

4. 15 - < 30 18, 75 % - < 37,5%  Tidak baik  

                     Sumber : Data Primer, 2013  
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d. Langkah/ Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Langkah Persiapan 

 Tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal lokasi 

tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian sebagai survei 

awal. Setelah surveri awal dilakukan, langkah berikutnya adalah 

membuat proposal dan penyusunan instrumen penelitian yang 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, kemudian langkah 

selanjutnya adalah pengurusan ijin penelitian.  

2. Langkah Pelaksanaan dan Paska Lapangan 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah proposal dan 

instrumen penelitian disetujui oleh dosen pembimbing. Adapun 

pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2013 sampai 

dengan 19 April 2013. Pada tahap ini meliputi penentuan subjek 

penelitian,  uji instrumen tes, proses pembelajaran di kelas eksperimen 

maupun kontrol, analisis data (nilai tes), dan terakhir pelaporan hasil 

penelitian.  Adapun diagram alur pelaksanaan penelitian dapat dilihat 

sebagai berikut.  
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Gambar 4. Bagan Alur Pelaksanaan Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran  Umum Obyek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini adalah MTs N (Madrasah Tsanawiyah 

Negeri) Winong Kabupaten Pati yang terletak di jalan raya Winong-

Pucakwangi kilometer 02 Kabupaten Pati. Secara astronomis, letak MTs N 

(Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten Pati ini berada di 

Kecamatan Winong pada 6
o 
49‟00”LS- 6

o
 56‟0” LS dan 111

o
1‟30”-

111
o
8‟30”. Secara geografi, Kecamatan Winong di sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Jakenan, di sebelah timur berbatasan 

dengan Kecamatan Pucakwangi, di sebelah selatan berbatasan dengan 

kecamatan Tambakromo, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan 

Gabus (lihat Gambar 4  Peta Lokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong).  

2. Kondisi Sekolah  

a. Jumlah Kelas 

 MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong merupakan 

sekolah  berstandar nasional (SSN).  Jumlah kelas VII terdiri dari 11 

kelas yaitu masing-masing kelas VII A- VII I serta dua kelas  VII 

billingual yaitu kelas VII billingua-A dan kelas VII billingual-B. 

Jumlah keseluruhan siswa kelas VII adalah 310 siswa.  
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Gambar  5.  Peta Lokasi MTs Negeri Winong Kabupaten Pati 



 

 

 
 

90 

b. Guru dan karyawan  

  MTs Negeri Winong memiliki 73 guru  yang mengampu mata 

pelajaran umum maupun agama serta 16 staf karyawan  yang masing-

masing bekerja di bagian tata usaha (administrasi),  perpustakaan, 

security, koperasi, dan cleaning service.  Guru mata pelajaran IPS 

Terpadu yang terdiri dari IPS sejarah, geografi, sosiologi, dan 

ekonomi diampu oleh 8 guru. Adapun guru pengampu mata pelajaran 

IPS Terpadu (Geografi)  yang membantu peneliti dalam 

mengobservasi siswa di kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

adalah Ibu Suyati, S.Pd.  

c. Kurikulum  

  Proses pembelajaran yang dilaksanakan di MTs N (Madrasah 

Tsanawiyah Negeri) Winong sudah mengacu pada kurikulum yang 

berlaku yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Pengembangan kurikulum di MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) 

Winong diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan menengah yaitu 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut.  

d. Sarana dan Prasarana Sekolah  

 Secara umum sarana dan prasarana penunjang proses 

pembelajaran di MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong 

sudah cukup memadai dan lengkap sebagai tempat belajar yang 
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nyaman serta berkualitas. Sarana dan prasarana sekolah dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 15.  Sarana dan Prasarana Sekolah MTs Negeri Winong 

No.  Nama barang/fasilitas Jumlah  

1.  Ruang kepala sekolah 1 

2.  Ruang guru  2 

3. Ruang TU 1 

4. Ruang BK 1 

5. Ruang UKS 1 

6. Ruang Koperasi (siswa dan guru ) 2 

7. Ruang Rapat 1 

8. Ruang serbaguna 1 

9. Ruang OSIS 1 

10. Ruang kelas 32 

11. Kantin 6 

12. Laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) 1 

13. Laboratorium Kesenian 1 

14.  Laboratorium IPS 1 

13. Laboratorium komputer, 1 

17. Aula sekolah 1 

18. Lapangan voli 1 

19. Lapangan sepakbola 1 

20. Ruang olahraga 1 

22. Mushola 1 

23. WC siswa 8 

24. WC guru  dan karyawan 3 

25. WC Kepala sekolah  1 

26. Asrama siswa 1 

27. Tempat parkir 1 

28. Gudang  1 

29. Ruang ganti 4 

Sumber: Data Primer, 2013  
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B. Pelaksanaan Penelitian   

 Penelitian ini dilaksanakan di MTs N (Madrasah Tsanawiyah 

Negeri) Winong Kabupaten Pati yang dimulai tanggal 01 Maret 2013 

sampai dengan 19 April 2013. Untuk selengkapnya jadwal penelitian 

dapat dilihat pada tabel 15.  

Tabel 16.  Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tanggal  Kegiatan  

01 – 02 Maret  

2013  

Observasi sarana dan prasarana sekolah, kurikulum, dan 

diskusi jadwal pengambilan data di kelas eksperimen dan 

kontrol bersama guru pengampu IPS Terpadu (geografi) . 

09  Maret 2013  Uji coba soal penelitian yang diberikan kepada kelas VII-D 

(kelas uji coba) dengan jumlah 50 butir soal pilihan ganda. 

12  Maret 2013 Pemberian pre test  kepada kelas kontrol.  

13- 20 Maret 2013 Pelaksanaan pembelajaran geografi materi hidrosfer 

dengan menerapkan model pembelajaran konvensional 

bermediakan slide power point pada kelas kontrol. 

26 Maret 2013  Pelaksanaan post  test kepada kelas kontrol dengan 40 

butir soal pilihan ganda.  

15   April 2013 

 

Pemberian pre test  kepada kelas eksperimen. 

16 -18  April 2013  Pelaksanaan  pembelajaran geografi materi hidrosfer 

dengan menerapkan model pembelajaran PBI bermediakan 

video  interaktif  pada kelas eksperimen. 

19  April 2013 Pelaksanaan post test  siswa kelas eksperimen dengan 40 

butir soal pilihan ganda. 
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         Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian dengan desain 

eksperimen yang menggunakan dua kelas yaitu kelas VII billingual-A 

sebagai kelas eksperimen serta kelas VII billingual-B sebagai kelas kontrol. 

Pada prinsipnya, kedua kelas baik kelas eskperimen maupun kelas kontrol 

diberikan perlakuan yang sama yaitu pre test, proses pembelajaran selama 

tiga kali pertemuan  dan  satu kali pertemuan untuk evaluasi  (post test). Akan 

tetapi,  perlakuan selama proses pembelajaran kedua kelas dibedakan.  

 Pada kelas VII bilingual-A (kelas eksperimen) diberikan perlakuan 

model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif, sedangkan pada kelas 

VII bilingual-B (kelas kontrol) diberikan perlakuan model pembelajaran 

konvensional (ceramah) bermediakan slide power point. Waktu yang 

digunakan selama pembelajaran untuk kedua kelas eksperimen maupun 

kontrol relatif sama yaitu 8 jam pelajaran (termasuk pelaksanaan post test 

yaitu 2 jam pelajaran). Alokasi waktu setiap 1 jam pelajaran adalah 40 menit.  

 Adapun kegiatan selama  pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada tabel  berikut.  
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Tabel 17. Kegiatan Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kegiatan 

 

 Model PBI bermediakan Video Interaktif Hasil Model Konvensional Bermediakan 

Slide Power point 

Hasil Keterangan 

PBM I 

Awal 

 

 

Inti 

 

 

Penutup 

 

Salam, absensi, apersepsi, memberikan kasus 

mengenai krisis air dalam kehidupan. 

Menjelaskan siklus hidrologi dan perairan darat 

, dan air tanah dengan  media video interaktif, 

membagi siswa dalam 2 kelompok, memberikan 

kasus berkenaan dengan banjir dan kekeringan..  

Menyimpulkan hasil pembelajaran.  

 

Siswa masih belum 

terbiasa belajar 

menggunakan media video 

interaktif dan siswa kurang 

aktif untuk mengutarakan 

pendapatnya di depan 

kelas.  

 

Salam, absensi,  dan apersepsi. 

 

 

Guru menjelaskan materi siklus 

hidrologi dan  perairan darat 

menggunakan media slide power point.  

Menyimpulkan hasil pembelajaran.  

 

Siswa sibuk dengan 

aktivitas masing-

masing, kurang fokus 

dan kurang aktif. 

Pembelajaran melebihi 

alokasi waktu.  

Kelas 

Eksperimen 

dan kontrol 

cukup 

kondusif dan 

sesuai RPP. 

PBM II 

Awal  

 

Inti 

 

 

 

Penutup 

 

Salam, absensi, mengarahkan siswa membuka 

media video interaktif sub  materi perairan laut. 

Mengawasi siswa mengeksplorasi materi 

mengenai perairan laut melalui media video 

interaktif, memberikan kasus tentang pencurian 

ikan oleh nelayan asing,  diskusi pemecahan 

kasus  

Memberikan tugas membaca materi selanjutnya.  

 

Siswa sudah aktif, 

pembelajaran berlangsung 

menyenangkan,  

pelaksanaan sesuai RPP, 

alokasi waktu cukup dan 

berjalan tertib. 

 

Salam, absensi,  dan menunjukkan 

slide power point. 

Guru menjelaskan mengenai air tanah.  

 

 

Memberikan tugas membaca materi 

selanjutnya. 

 

Siswa cukup aktif, 

tetapi beberapa orang 

siswa tertidur di kelas. 

Alokasi waktu cukup, 

kelas dalam keadaan 

kondusif, dan 

pelaksanaan sesuai 

RPP. 

Kelas 

Eksperimen 

dan kontrol 

cukup 

kondusif dan 

sesuai RPP. 

PBM III 

Awal 

 

Inti 

 

 

Penutup 

 

Salam, absensi, mengarahkan siswa membuka 

menu video interaktif . 

Membagi siswa dalam dua kelompok, 

memberikan tugas interaktif, mengarahkan 

diskusi pembuatan produk hasil tugas interaktif. 

Menjelaskan tata cara pengumpulan tugas 

interaktif. 

 

Siswa sudah aktif, alokasi 

waktu cukup, pelaksanaan 

sesuai RPP, kedisiplinan 

siswa meningkat, dan 

berjalan lancar.  

 

Salam, absensi,  dan menunjukkan 

slide power point. 

Guru menjelaskan mengenai perairan 

laut. Siswa diberikan tugas 

mengerjakan latihan soal di LKS dan 

buku paket. 

Menyimpulkan hasil pembelajaran. 

 

Siswa aktif, kelas 

kondusif, pelaksanaan 

sesuai RPP, dan alokasi 

waktu mencukupi.  

Kelas 

Eksperimen 

dan kontrol 

cukup 

kondusif dan 

sesuai RPP. 

PBM IV 

Awal 

 

Inti 

 

 

 

Penutup 

 

Salam, absensi, mengarahkan siswa membuka 

menu video interaktif sub materi perairan laut. 

Siswa mengumpulkan tugas interaktif, siswa 

mempresentasikan singkat tugas interaktif yang 

dibuat, mengerjakan latihan soal yang ada di 

video interaktif, serta pelaksanaan post test. 

Mengumumkan hasil penilaian tugas interaktif.  

 

Siswa aktif, sesuai RPP, 

berjalan lancar, tertib, dan 

teratur.  

 

Salam, absensi,  dan menunjukkan 

slide power point. 

 

 Membahas latihan soal pada 

pertemuan sebelumnya dan  siswa 

melaksanakan post test.  

Salam penutup.  

 

Siswa aktif, kelas 

kondusif, dan alokasi 

waktu mencukupi. 

Kelas 

Eksperimen 

dan kontrol 

cukup 

kondusif dan 

sesuai RPP. 

 Sumber : Data Primer, 2013 
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1. Pelaksanaan  Pembelajaran di Kelas Eskperimen  

 Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas ekperimen adalah pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) bermediakan video interaktif.  

Dalam proses pembelajaran ini waktu yang dibutuhkan adalah empat kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 80 menit. 

a. Persiapan Pembelajaran 

 Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan berupa pembuatan silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan mempersiapkan media 

pembelajaran video interaktif materi hidrosfer.  

b. Proses Pembelajaran 

1) Pelaksanaan Pre Test 

 Pada tahap ini, sebelum pemberian materi hidrosfer menggunakan 

model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif, maka siswa pada 

kelas eksperimen diberikan pre test untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa. Soal pre test berupa soal objektif berjumlah 40 butir soal. Pelaksanaan 

pre test pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013. Pre 

test ini dilaksanakan pada jam pelajaran sebelum pembelajaran IPS Terpadu 

(Geografi) dengan meminjam  jam pelajaran keterampilan ibadah. 

2) Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada pertemuan pertama tanggal 16 April 2013. Proses 

pembelajaran pada pertemuan pertama tersebut, diawali  oleh guru  dengan 

menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru kemudian 

memberikan apersepsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa yaitu 

sejauh mana pengetahuan mereka mengenai materi hidrosfer. Langkah 

86 
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selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung 

menggunakan model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif. 

Penerapan model PBI diawali guru dengan menjelaskan permasalahan 

krisis air yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk 

memotivasi siswa turut aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

Siswa didorong untuk turut memecahkan permasalahan yang disajikan guru 

melalui tanya jawab dalam kelas. Siswa kemudian menanggapi permasalahan 

menurut pemahaman mereka. Setelah dirasa siswa mampu terlibat dalam 

proses pembelajaran seutuhnya, guru kemudian mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai mengenai kasus  krisis air yang 

disajikan dengan membuka video interaktif. Siswa diarahkan untuk 

membuka menu materi siklus hidrologi pada video interaktif yang 

menerangkan definisi siklus hidrologi dan istilah-istilah dalam siklus 

hidrologi.  

  Pada  jam pelajaran kedua guru mengarahkan siswa membuka menu 

materi perairan darat pada video interaktif.  Siswa bersama guru membahas 

materi mengenai sungai, danau, rawa, dan air tanah dengan bantuan video 

interaktif.  Setelah siswa mengoperasikan video interaktif serta memperoleh 

pengetahuan mengenai materi hidrosfer, selanjutnya guru membagi siswa 

menjadi dua kelompok besar. Kedua kelompok ini akan diberikan kasus yang 

berbeda untuk diselesaikan.  

 Pembagian kelompok didasarkan pada sistem pengundian. Pembagian 

kelompok dengan sistem pengundian tersebut bertujuan agar siswa dapat 

membaur dengan teman sekelas yang lain. Setiap kelompok terdiri dari 12-13 

siswa. Setelah siswa mengetahui anggota kelompoknya, maka guru 
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mengarahkan siswa untuk membuka lembar kasus pada video interaktif. 

Kelompok pertama membuka menu lembar kasus pada video interaktif  yang 

di dalamnya ditayangkan masalah kekeringan dan banjir. Kelompok kedua 

membuka menu lembar kasus pada video interaktif  yang di dalamnya 

ditayangkan masalah erosi air sungai.  

 Setelah melihat tayangan video, guru mengkondisikan masing-masing 

kelompok untuk berdiskusi memecahkan permasalahan kasus yang disajikan. 

Pada pertemuan pertama ini, aktivitas belajar siswa berjalan cukup aktif. 

Siswa mampu mengeksplorasi  materi dari video interaktif dan berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya mengenai kasus yang diberikan.  

 Selain itu siswa pada masing-masing kelompok mampu memaparkan 

hasil diskusi mengenai kasus yang disajikan dengan  cukup baik. Siswa 

mampu mengutarakan pendapat mereka, meskipun terkadang tampak ragu-

ragu dan malu-malu saat berbicara di depan teman-temannya. Hal ini 

dikarenakan selama ini siswa tidak terbiasa belajar mengutarakan 

pendapatnya di depan kelas.  

  Pembelajaran pada pertemuan kedua tanggal 17 April 2013, 

dilaksanakan guru dengan mengarahkan siswa membuka menu materi 

perairan laut. Siswa diberikan kebebasan oleh guru untuk mengeksplorasi 

materi mengenai sifat air laut, jenis-jenis laut, batas-batas perairan laut serta 

manfaat air laut bagi kehidupan makhluk hidup. Setelah siswa membaca 

materi mengenai perairan laut tersebut, guru kemudian mengarahkan siswa 

untuk membuka menu video kasus. Video kasus yang dibuka siswa pada 

pertemuan kedua ini membahas tentang kasus pencurian ikan yang dilakukan 

oleh nelayan asing di ZEE (zona ekonomi eksklusif) perairan laut Indonesia.  
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 Siswa di bawah pengawasan guru tampak antusias memperhatikan 

video mengenai pencurian ikan oleh nelayan asing. Sesekali mereka tampak 

berdiskusi dengan teman sebangkunya saat mengamati tayangan video kasus 

tersebut. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengutarakan 

pendapatnya mengenai kasus tersebut serta solusi apa yang ditawarkan siswa.  

 Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini berjalan sangat 

aktif dan menyenangkan. Masing-masing siswa berlomba untuk 

mengutarakan pendapatnya mengenai kasus pencurian ikan oleh nelayan 

asing tersebut. Tidak seperti pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan 

kedua ini siswa semakin percaya diri mengutarakan pendapatnya saat 

berdiskusi di depan teman-teman sekelasnya. Pemikiran siswa juga menjadi 

lebih kritis. Hal ini tercermin dari pendapat yang diutarakan siswa dalam 

menanggapi kasus yang diajukan guru menjadi sangat beragam.  

 Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini 

adalah kedisiplinan siswa yang masih kurang. Saat berdiskusi siswa berebut 

mengutarakan pendapatnya atau menanggapi pendapat teman yang lain, 

sehingga suasana kelas menjadi sangat gaduh. Hal ini dapat diatasi guru 

dengan mengatur jalannya diskusi, sehingga kondisi kelas menjadi tenang 

kembali. Secara keseluruhan pembelajaran pada pertemuan kedua berjalan 

dengan baik.  

Pembelajaran pada pertemuan ketiga tanggal 18 April 2013. 

Pembelajaran pada pertemuan ketiga pelaksanaannya diawali dengan guru 

menerangkan tugas interaktif   yang harus dikerjakan siswa yang harus 

dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya yaitu pengamatan kebersihan 

sanitasi di sekitar lingkungan sekolah dan deskripsi pembuatan sumur 
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biopori. Peran guru disini adalah fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

merancang penyelesaian tugas interaktif mereka. Guru juga bertugas untuk 

membantu siswa bekerja dalam kelompok, membagi kerja dalam 

penyelesaian tugas, serta menetapkan produk apa yang dibuat siswa dalam 

rangka penyelesaian tugas interaktif  mereka.  

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemua ketiga ini berjalan lancar. 

Siswa sudah terbiasa belajar menggunakan model PBI dengan bantuan media 

video interaktif. Tidak seperti pada pertemuan sebelumnya, guru harus 

mengarahkan siswa untuk mempelajari materi hidrosfer menggunakan video 

interaktif.  

 Pada pertemua ketiga tersebut, siswa dengan kesadaran diri sendiri 

mempelajari materi hidrosfer dengan bantuan program video interaktif.  Saat 

ada hal yang tidak mengerti, siswa tidak lantas bertanya pada guru, 

melainkan berusaha mempelajari materi dari buku pelajaran, membuka 

internet, atau berdiskusi dengan teman sebangku mereka untuk mendapatkan 

jawaban dari hal yang tidak dipahami.  

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

pertemuan ketiga ini adalah mengatasi protes siswa berkenaan dengan 

pembagian kelompok. Akhirnya guru memutuskan melakukan pengundian 

untuk menentukan anggota kelompok. Cara ini pernah dilakukan guru pada 

pertemuan pertama. Demikian, akhirnya siswa menerima pembagian 

kelompok mereka.  

Siswa kemudian bekerja untuk mulai membuat produk dari tugas 

interaktif yang diberikan kepada mereka di bawah pengawasan guru. 

Pembelajaran berlangsung tertib dan teratur, tidak sama dengan pertemuan 
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sebelumnya siswa pada pertemuan ketiga sudah mampu menghargai teman 

yang lain untuk berpendapat. Jadi pembelajaran  pada pertemuan ketiga 

tersebut berjalan sangat tertib, teratur, dan menyenangkan.  

Pembelajaran pada pertemuan keempat tanggal 19 April 2013, 

dilaksanakan dengan guru mendampingi siswa mengerjakan lembar evaluasi 

(soal post test) selama kurun waktu 45 menit. Soal post test terdiri dari 40 

butir soal. Hasil tes digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 

kognitif siswa menggunakan model pembelajaran PBI bermediakan video 

interaktif.   

Penilaian hasil belajar afektif dan psimotorik dilakukan guru dengan 

melakukan pengamatan (observasi langsung selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selain itu, siswa juga mengisi angket tanggapan mengenai 

model pembelajaran PBI menggunakan video interaktif. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal post test  dan mengisi angket tanggapan siswa, waktu yang 

tersisa digunakan oleh guru untuk menilai produk yang dibuat siswa. Produk 

tersebut merupakan hasil solusi dari tugas interaktif  yang diberikan kepada 

siswa pada pertemuan ketiga. Siswa membuat  sebuah laporan hasil observasi 

mereka.  

Hasil dari produk yang mereka buat sudah cukup lengkap, deskripsinya 

jelas, dan rapi. Selain itu, tugas interaktif  juga dikumpulkan tepat waktu. 

Guru kemudian memberikan skor untuk masing-masing kelompok. 

Pemberian skor merupakan bentuk penghargaan dari guru atas hasil kerja 

keras siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan tugas interaktif.  

c. Evaluasi Pembelajaran 



 

 

 
 

101 

 Evaluasi pembelajaran yang dilakukan peneliti berupa tes tertulis dalam 

bentuk soal objektif. Tes tertulis ini untuk mengetahui hasil belajar kognitif 

siswa setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBI 

bermediakan video interaktif.  

 Tes evaluasi ini berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal. 

Pelaksanaan tes tertulis ini adalah pertemuan keempat pembelajaran di kelas 

eksperimen yaitu pelaksanaan post test. Sedangkan, penilaian sikap siswa 

(afektif) dan aktivitas siswa (psikomotorik) dilaksanakan selama proses 

pembelajaran berlangsung di kelas eksperimen.  

Berikut gambar contoh tampilan awal pembelajaran geografi 

menggunakan video  interaktif  di kelas eksperimen:  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Tampilan awal  pembelajaran menggunakan media video interaktif 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2013 

 

Sumber: Dokumen Pribadi, 

2013 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran di  Kelas Kontrol   

a. Persiapan Pembelajaran 

 Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan berupa pembuatan silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan mempersiapkan media 

pembelajaran slide power point materi hidrosfer. Slide power point yang 

digunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari 78 slide yang memuat isi 

materi hidrosfer meliputi siklus hidrologi, perairan darat, dan perairan laut. Slide 

power point tersebut digunakan untuk empat kali pertemuan selama proses 

pembelajaran di kelas kontrol.  

b. Proses Pembelajaran 

1)  Pelaksanaan  Pre Test 

 Pada tahap ini, sebelum materi hidrosfer menggunakan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif, maka siswa pada kelas 

kontrol diberikan pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Soal 

pre test berupa soal objektif berjumlah 40 butir soal. Pre test  pada kelas 

kontrol dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 dengan meminjam jam 

pelajaran bahasa arab.  

2) Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 Pembelajaran pada pertemuan pertama tanggal 13 Maret 2013, 

dilaksanakan dengan guru memberikan apersepsi kepada siswa untuk 

mengukur kemampuan awal siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan materi 

mengenai siklus hidrologi, jenis-jenis sungai, jenis-jenis danau, jenis-jenis 

rawa, manfaat sungai, manfaat danau, manfaat rawa dan cara 

Gambar  7.  Pembelajaran di Kelas Eksperimen 
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pelestariannya. Setelah semua materi dijelaskan, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

mereka pahami.  

 Pada pertemuan pertama, sebagian siswa tampak antusias. Namun, 

sebagian siswa lainnya tidak fokus memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan. Bahkan beberapa siswa tampak tertidur. Hal ini diatasi guru 

dengan memberikan tugas mengerjakan LKS agar fokus siswa kembali ke 

pembahasan materi pembelajaran. Namun, beberapa siswa masih sibuk 

berbicara dengan teman sekelasnya saat mengerjakan tugas LKS.  

 Pembelajaran pada pertemuan kedua tanggal 19 Maret 2013. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua  dilaksanakan dengan 

guru melanjutkan penjelasan mengenai definisi air tanah, jenis-jenis air 

tanah, lapisan-lapisan air tanah, manfaat air tanah serta pelestariannya 

pada pertemuan kedua ini. Sama seperti halnya pada pertemuan pertama, 

guru menggunakan media slide power point  untuk menjelaskan materi.  

 Siswa tampak menyimak dan membuat catatan-catatan penting saat 

guru menjelaskan. Aktivitas siswa sedikit lebih meningkat dibandingkan 

dengan pertemuan pertama. Akan tetapi, beberapa siswa masih  tampak 

tertidur di kelas atau keluar masuk meminta ijin ke kamar mandi.  

 Pembelajaran pada pertemuan ketiga tanggal 20 Maret 2013, diawali 

dengan guru menerangkan perairan laut, manfaat laut, sifat-sifat air laut, 

kualitas air laut,  morfologi laut dan zona/pembagian wilayah laut dengan 

bantuan slide power point. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya mengenai materi pembelajaran yang belum mereka ketahui. 
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  Pada pertemuan ketiga ini aktivitas siswa tampak lebih baik, siswa 

tampak lebih fokus saat menerima pelajaran. Semua siswa menjadi lebih 

antusias mengerjakan  tugas yang diberikan oleh guru yakni menjawab 

soal yang ada pada LKS.  

 Pembelajaran pada pertemuan keempat tanggal 26 Maret 2013, guru 

memberikan post test pada siswa kelas kontrol. Guru memberikan lembar 

soal yang terdiri dari 40 butir soal untuk dikerjakan siswa. Post test ini 

dilakukan untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa setelah 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

konvensional (ceramah) bermediakan slide power point.  

 Penilaian hasil belajar afektif dan psimotorik dilakukan guru dengan 

melakukan pengamatan (observasi langsung selama proses pembelajaran 

berlangsung). Pada pertemuan terakhir ini siswa juga diminta untuk 

mengisi lembar angket tanggapan mengenai penerapan model 

pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide power point.  

c. Evaluasi Pembelajaran 

 Evaluasi pembelajaran yang dilakukan peneliti berupa tes tertulis dalam 

bentuk soal objektif. Tes tertulis ini untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa 

setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBI 

bermediakan video interaktif. Tes evaluasi ini berupa soal pilihan ganda yang 

terdiri dari 40 butir soal. 

  Pelaksanaan tes tertulis ini adalah pertemuan keempat pembelajaran di 

kelas kontrol yaitu pelaksanaan post test. Sedangkan, penilaian sikap siswa 

(afektif) dan aktivitas siswa (psikomotorik) dilaksanakan selama proses 

pembelajaran berlangsung di kelas eksperimen. 
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  Berikut gambar contoh tampilan awal pembelajaran geografi 

menggunakan slide power point  di kelas eksperimen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Proses pembelajaran pada kelas kontrol dapat dilihat pada gambar  

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2013 

Gambar  9.  Pembelajaran di kelas kontrol 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2013 

Gambar  8.  Tampilan awal slide power point  
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C. Hasil Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di MTs N (Madrasah 

Tsanawiyah Negeri) Winong Kabupaten  Pati,  diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Kinerja Guru  

 Analisis lembar kinerja guru bertujuan untuk menilai pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran PBI bermediakan 

video interaktif pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional 

(ceramah) bermediakan slide power point  pada kelas kontrol. 

 Aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kedua model pembelajaran 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol terdiri dari  tiga aspek yaitu kegiatan 

awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup 

pembelajaran.  

 Ketiga aspek penilaian tersebut kemudian diperinci menjadi beberapa 

spesifikasi yang disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajarannya. Lembar 

ini diisi oleh observer yaitu peneliti sendiri. Lembar ini diisi oleh observer selama 

tiga kali berturut-turut yaitu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga selama 

pelaksanaan pembelajaran di kelas.  

 Kriteria penilaian kinerja guru dibagi menjadi 4 yaitu skor 1-kinerja guru 

tidak baik, 2-kinerja guru kurang baik, 3-kinerja guru baik, dan 4-kinerja guru 

sangat baik.   

a. Kinerja Guru di Kelas Eksperimen  

  Secara umum, selama merencanakan pembelajaran sudah dilakukan 

dengan baik oleh guru. Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran yang 
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meliputi kemampuan guru dalam  membuat RPP yang memuat standar 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, 

materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, menentukan 

sumber belajar dan melakukan evaluasi (penilaian) sudah dilakukan dengan 

baik. Pengalokasian waktu untuk pembahasan pokok bahasan sudah cukup 

baik. Model pembelajaran dan media pembelajaran yang diterapkan juga 

memperoleh skor dengan kriteria baik.  

 Hasil pengamatan secara keseluruhan memperlihatkan kinerja guru 

selama proses pembelajaran sudah baik. Pada saat membuka pelajaran guru 

sudah memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat.  Kemampuan guru untuk memberikan sebuah 

kasus sebagai sarana mengarahkan siswa pada inti pembelajaran juga 

dilakukan dengan baik. Hal ini sudah sesuai dengan sintaks model 

pembelajaran PBI.  

 Guru menyampaikan materi dengan jelas menggunakan bantuan video 

interaktif, sehingga siswa menjadi lebih paham. Selama pembelajaran guru 

bertugas sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa pada 

tugas belajar dengan bantuan media video interaktif. Hasilnya siswa tampak 

menjadi lebih antusias.  

 Pada kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi dengan memberikan 

soal-soal untuk diselesaikan siswa. Jadi, evaluasi ini hanya berfokus pada 

aspek kognitif. Sedangkan, penilaian aspek psikomotorik dan afektif siswa 

dinilai dengan melakukan pengamatan aktivitas siswa dan sikap siswa selama 

menerima pembelajaran.  
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 Setelah memberikan evaluasi, guru menyimpulkan hasil pembelajaran, 

memberikan umpan balik, dan memberitahukan garis besar materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. Secara keseluruhan, guru sudah 

melaksanakan pengajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang 

dibuat.  

 Pada pertemuan pertama, kinerja guru sebesar 62,5 % yang termasuk 

ke dalam kriteria “cukup baik”. Pada pertemuan pertama tersebut, guru 

belum terbiasa menggunakan media pembelajaran video interaktif. Hal ini 

dikarenakan guru tidak terbiasa menggunakan laptop saat mengajar. Selama 

ini, guru selalu dibantu oleh petugas laboratorium IPS saat 

mengoperasionalkan laptop dalam pembelajaran.  Selain itu, guru baru kali 

pertama menggunakan media pembelajaran video interaktif.  

 Namun, setelah dibantu oleh peneliti saat menggunakan media 

pembelajaran, guru menjadi  lebih terampil. Pada pertemuan kedua,  

presentase kinerja guru sebesar 75 % dengan kategori “sangat baik”. Kinerja 

guru tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada pertemuan pertama. 

Hal ini dikarenakan guru sudah mulai terbiasa dan semakin terampil 

menerapkan model PBI dengan bantuan media video interaktif. Guru juga 

semakin lancar memberikan kasus serta mengarahkan siswa pada pemecahan 

permasalahan yang disajikan, sehingga proses pembelajaran berlangsung 

semakin baik.  

 Pada pertemuan ketiga, kinerja guru sebesar 80 % yang termasuk 

kategori “sangat baik”. Kinerja guru selama pengajaran di kelas ekperimen 

mengalami peningkatan secara terus-menerus. Hal ini ini dikarenakan, guru 
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selalu mengevaluasi proses pembelajaran serta berusaha membenahi setiap 

kekurangan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran.  

 Selain itu, siswa  tampak lebih antusias, mudah dikontrol, dan fokus 

selama pembelajaran. Siswa lebih mudah diarahkan dalam pembelajaran 

karena tertarik pada model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif  

yang baru diterapkan.  Demikian, siswa dan guru dapat bersinergi selama 

proses pembelajaran, sehingga menghasilkan iklim pembelajaran yang 

menyenangkan. Hasil kinerja guru pada kelas VII billingual-A atau pada 

kelas eksperimen selama penerapan model pembelajaran PBI bermediakan 

video interaktif  disajikan pada tabel  18.  

 

   Tabel 18.  Hasil Pengamatan Kinerja Guru  Kelas Eksperimen 

No. Aspek yang diamati Skor pertemuan ke 

1 2 

 

3 

1. Pendahuluan 

 Pembuatan RPP 

  

 

3   

 

B 

 

3 

 

 

B 

 

3 

 

B 

 Penentuan alokasi 

waktu 

3  B 3 B 3 B 

 Menyediakan alat bantu 

media pembelajaran  

2  CB 3 B 3 B 

2. Kegiatan Awal  

 

 Membuka pelajaran 

 

3 

 

 

B 

 

3 

 

B 

 

3 

 

 

B 

 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

2 CB 3 B 3 B 

 Pembelajaran dengan 

model PBI bermediakan 

video interaktif 

3 B 3 B 4 SB 

 Guru memantau dalam 

proses pembelajaran 

2 CB 3 B 3 B 

 Guru berperan sebagai 

fasilitator dalam diskusi 

2 CB 3 B 3 B 
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3. Kegiatan Penutup  

 Evaluasi pembelajaran 

 

 

2 

 

 

CB 

 

3 

 

 

B 

 

3 

 

 

B 

 Menutup pelajaran 2 CB 3 B 4 SB 

Jumlah Skor 25 30 32 

Skor Maksimal 40 40 40 

Presentase (dalam %) 62,5% 75% 80 % 

Kriteria  Baik Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

 

 

 

b. Kinerja guru di kelas kontrol  

  Hasil kinerja guru pada kelas VII billingual-B atau pada kelas kontrol 

selama penerapan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan 

slide power point, disajikan pada tabel  19.  

      Tabel  19.  Hasil Pengamatan Kinerja Guru  Kelas Kontrol 

No.  Aspek yang diamati  Skor pertemuan ke- 

1 2 3 

 

1. 

Pendahuluan 

 Pembuatan RPP 

 

3 

 

B 

 

3 

 

B 

 

4 

 

SB 

 Penentuan alokasi waktu 2 CB 2 CB 3 B 

 Menyediakan alat bantu 

media pembelajaran  

2 CB 3 B 3 B 

2. Kegiatan Inti 

 Membuka pelajaran 

 

3 

 

 

B 

 

3 

 

B 

 

3 

 

 

B 

 Menyampaikan materi 

pembelajaran 

2 CB 2 CB 2 CB 

 Pembelajaran dengan 

model konvesional 

bermediakan slide power 

point 

2 CB 2 CB 3 B 

 Guru memantau dalam 

proses pembelajaran 

2 CB 3 B 3 B 

 Guru berperan sebagai 

fasilitator dalam diskusi 

2 CB 3 B 3 B 

Sumber : Data Primer, 2013 
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3. Kegiatan Penutup  

 Evaluasi pembelajaran  

 

2 

 

CB 

 

3 

 

 

B 

 

3 

 

 

B 

 Menutup pelajaran 2 CB 3 B 4  

Jumlah Skor  22 28 31 

Skor Maksimum 40 40 40 

Presentase 55% 70% 77% 

Kriteria Cukup 

Baik 

Baik Baik 

         Sumber : Data Primer, 2013 

  Kinerja guru di kelas kontrol dapat dikatakan sudah baik. Hal ini 

terlihat dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide power point diawali 

dengan kegiatan pendahuluan, kemampuan guru dalam pembuatan RPP 

memuat identitas RPP, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan pembelajaran, model pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-

langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, dan penilaian sudah 

dilakukan dengan baik.  

 Pada saat membuka pelajaran guru melakukan apersepsi dan motivasi 

dengan baik. Guru mencoba memberikan penjelasan dengan runtut dan jelas, 

sementara siswa menyimak dengan tertib. Dalam kegiatan pembelajaran ini, 

guru  memang sebagai pusat pembelajaran yang menyampaikan materi 

sekaligus berperan sebagai fasilitator untuk seluruh siswa dalam kelas. 

 Pada kegiatan penutup, sama halnya dengan kelas eksperimen, guru 

memberikan evaluasi atau penilaian yang terpaku pada aspek kognitif 

menggunakan soal-soal pada LKS dan buku paket siswa.  Sedangkan, 

penilaian hasil belajar psikomotorik dan afektif siswa  diperoleh dengan 

melakukan observasi aktivitas siswa dan sikap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran berlangsung guru 
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mengamati bagaimana aktivitas serta sikap siswa yang kemudian dinilai 

dengan menggunakan lembar observasi yang sudah dibuat. 

  Guru menutup pembelajaran dengan menyimpulkan hasil 

pembelajaran, melakukan refleksi, memberikan tugas, dan menyampaikan 

garis besar materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi, 

siswa sudah dibekali gambaran mengenai materi pembelajaran pada 

pertemuan yang akan datang. Demikian, ketika di rumah siswa mampu 

mempelajari materi secara mandiri untuk pertemuan selanjutnya.  

  Pada pertemuan pertama, kinerja guru sebesar 55% yang termasuk ke 

dalam kriteria “cukup baik”. Pada pertemuan pertama tersebut, guru agak 

kesulitan untuk mengarahkan siswa agar mengikuti proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

 Pada pertemuan kedua, presentase kinerja guru sebesar 70%  dengan 

kategori “baik”. Kinerja guru tersebut mengalami kenaikan dibandingkan 

pada pertemuan pertama. Hal ini dikarenakan siswa menjadi lebih terkontrol 

dan bersedia mengikuti pembelajaran yang berlangsung, meskipun guru 

harus berkali-kali mengingatkan siswa agar tetap fokus belajar.  

 Pada pertemuan ketiga, kinerja guru sebesar 77,5% yang termasuk 

kategori “baik”. Kinerja guru selama pengajaran di kelas kontrol mengalami 

peningkatan secara terus-menerus karena guru terus mengevaluasi 

kekurangan selama proses pengajaran dan memperbaikinya.  

 Peningkatan kinerja guru di kelas kontrol memang tidak sebesar 

peningkatan kinerja guru di kelas eksperimen. Hal ini dikarenakan, model 

pembelajaran yang diterapkan masih menggunakan model pembelajaran 
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konvensional (ceramah) bermediakan slide power point, sehingga aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran juga tidak seaktif di kelas eksperimen.  

 Kinerja guru akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jadi, semakin baik kinerja guru maka 

aktivitas siswa juga akan semakin aktif serta proses pembelajaran yang 

berlangsung semakin efektif. Padahal, kinerja guru juga dipengaruhi oleh 

model dan media yang diterapkan, sehingga diperlukan pemilihan model dan 

media yang tepat agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar. 

Apabila model dan media yang diterapkan kurang tepat, maka proses 

pembelajaran dimungkinkan tidak berjalan dengan lancar serta  tidak berhasil 

secara maksimal.  

  Perbandingan peningkatan kinerja guru di kelas eksperimen dan 

kontrol dapat diamati pada gambar 10  berikut. 

 

  

 

2. Aktivitas Belajar Siswa (Psikomotorik) 

 Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, terdapat perbedaan antara siswa kelas eksperimen  dan siswa kelas 
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Gambar 10.  Kinerja Guru Kelas Eksperimen dan Kontrol  
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kontrol. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa terdiri dari tujuh aspek 

penilaian yang digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar 

pengamatan ini diisi oleh seorang observer yaitu peneliti sendiri. Analisis hasil 

observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol selama proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  

 Adapun kriteria penilaian aktivitas siswa dibagi menjadi 4 yaitu skor 1-

siswa tidak aktif,  2-siswa kurang aktif, 3-siswa aktif, dan 4-siswa sangat aktif. 

  

 

 

a. Aktivitas  Belajar Siswa  Kelas Eksperimen  

 Pada pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas ekeperimen, aspek 

pertama yang dinilai yaitu perhatian siswa. Selama proses pembelajaran 

berlangsung siswa kelas eksperimen memperhatikan penjelasan guru dengan 

baik. Selain itu beberapa siswa aktif  menanggapi pernyataan dan pertanyaan 

guru dengan antusias.  

 Aspek kedua yang dinilai adalah kemampuan siswa mengkondisikan 

diri selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa mampu mengkondisikan diri untuk menerima 

pembelajaran dari guru. Hal ini terbukti dengan sikap tertib siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Siswa tampak memperhatikan penjelasan 

guru dan fokus belajar menggunakan media video interaktif.  

 Aspek ketiga yang dinilai adalah siswa mampu menyesuaikan diri 

belajar menggunakan model pembelajaran PBI. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa dapat menyesuaikan diri dengan baik menggunakan 
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model pembelajaran PBI. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa  yang cukup 

terampil saat menggunakan media video interaktif serta kemampuan siswa 

menyelesaikan kasus yang diajukan mengenai kekeringan, banjir, kasus 

pencurian ikan oleh nelayan asing wilayah laut indonesia, dan kasus erosi 

pada bantaran sungai dengan baik. Jadi, selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa aktif berdiskusi, mampu mengeksplorasi materi dari 

video interatif,  aktif bertanya, dan mengeluarkan pendapat sesuai sintaks 

model PBI yaitu mengarahkan siswa pada tugas-tugas belajar.  

 Aspek keempat yaitu penilaian keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran. Hampir sebagian siswa aktif menggali materi pada video 

interaktif, aktif bertanya mengenai animasi yang ditampilkan pada video, 

mencocokkan materi yang disajikan pada video dengan buku pegangan, aktif 

berdiskusi memecahkan persolan yang disajikan pada video kasus, dan siswa 

berani mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Sedangkan 

sebagian siswa lain juga turut aktif menanggapi hasil presentasi teman-teman 

mereka saat melaksanakan diskusi di depan kelas. Jadi, suasana pembelajaran 

di kelas terasa  lebih hidup dan menyenangkan.  

 Aspek kelima yang dinilai pada lembar aktivitas belajar siswa adalah 

merespon dan menjawab pertanyaan. Selama proses pembelajaran saat guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat tentang materi pembelajaran, 

siswa sudah berani ikut menanggapi dan menjawab pertanyaan. Meskipun 

jawaban-jawaban mereka belum tepat. Selain itu, siswa tampak membuat 

catatan-catatan penting atau ringkasan selama proses pembelajaran serta aktif 

mengerjakan soal-soal evaluasi dengan membuka menu evaluasi pada video 

interaktif.  
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 Aspek keenam adalah mengerjakan tugas. Siswa kelas eksperimen 

mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. 

Beban tugas untuk melakukan pengamatan kebersihan sanitasi dan deskripsi 

sumur biopori dikerjakan dengan baik, tepat waktu, rapi, dan lengkap. Siswa 

juga tidak segan melakukan inovasi dalam mengerjakan tugasnya, terbukti 

dengan kreativitas mereka yang melampirkan foto-foto sebagai dokumentasi 

hasil pengamatan mereka. Kerjasama dan kekompakan antar kelompok  juga 

cukup baik.  

 Aspek ketujuh atau aspek terakhir yang dinilai adalah membuat 

rangkuman hasil proses pembelajaran yang berlangsung. Siswa sudah 

mampu membuat kesimpulan mengenai materi yang mereka pelajari. Hal 

tersebut membuktikan siswa sudah merekam semua materi pembelajaran 

yang diajarkan serta mampu menyimpulkan hasilnya.  

 Hasil rekapitulasi aktivitas belajar siswa (aspek psikomotorik) pada 

kelas VII billingual-A atau pada kelas eksperimen, disajikan pada tabel 

berikut.  
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Tabel  20.  Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar  Siswa Kelas Eksperimen 

No. Aspek aktivitas 

belajar siswa 

Skor Pertemuan ke 

1 2 3  

3. Perhatian 

siswa  

3 A 3 A 3 A 

4. Siswa cepat 

mengkondisikan 

keadaan dalam 

kegiatan pembelajaran 

2 CA 3 A 3 A 

 Siswa mudah 

menyesuakan diri 

dengan model 

pembelajaran PBI 

yang digunakan  

3 A 3 A 4 SA 

 Keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran 

3 A 3 A 4 SA 

5. Merespon dan 

menjawab pertanyaan 

2 CA 2 CA 3 A 

6. Mengerjakan tugas 2 CA 3 A 4 SA 

7. Membuat rangkuman   3 A 3 A 3 A 

Jumlah Skor 18 20 24 

Skor  Maksimal 28 28 28 

Presentase (dalam %) 64, 28 % 71,42% 85, 71% 

Kriteria Aktif Aktif Sangat 

aktif 

  

 Pada tabel 20, dapat dilihat bahwa pembelajaran menggunakan model 

PBI bermediakan video interaktif dapat meningkatkan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Jadi, selama proses pembelajaran keaktifan siswa juga 

meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan melihat skor pada setiap butir 

pengamatan lembar aktivitas siswa. Pada pertemuan pertama, hasil aktivitas 

siswa sebesar  64,28% yang masuk dalam kategori “aktif”.   

Sumber: Data Primer, 2013 

ata Primer, 2013 
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 Presentase keaktifan siswa memang tidak begitu besar pada 

pertemuan pertama. Hal ini dapat dimaklumi karena siswa masih beradaptasi 

dengan model PBI bermediakan video interaktif  yang diterapkan oleh guru 

dalam proses pembelajaran. Namun, siswa mampu beradaptasi dengan cepat. 

Hal ini terbukti dengan kemampuan siswa yang cekatan membuka media 

video interaktif di bawah arahan  guru. Selain itu, siswa juga sudah mampu 

memecahkan kasus yang disajikan meski jawaban mereka kurang tepat. Jadi, 

kesimpulannya siswa sudah aktif selama proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama tersebut.   

 Pada pertemuan kedua, aktivitas belajar siswa sebesar 71,42%,  yang 

masuk ke dalam kategori “aktif”. Pada pertemuan ketiga, aktivitas belajar 

siswa kembali mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 85,71 %. 

Hal ini menunjukkan aktivitas siswa mengalami peningkatan secara terus 

menerus dibandingkan dengan pertemuan pertama. Selama proses 

pembelajaran pada pertemuan kedua, siswa sudah terbiasa menggunakan 

model PBI bermediakan video interaktif yang diterapkan oleh guru, sehingga 

suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berjalan lebih baik.  

 Siswa memiliki pengalaman baru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model PBI. Selama ini siswa hanya menggunakan model 

konvensional yang mengakibatkan siswa cenderung diam memperhatikan 

guru tanpa adanya aktivitas lain. Hal ini berbeda dengan sikap siswa yang 

menjadi lebih aktif berdiskusi atau bertanya saat membaca materi 

menggunakan video interaktif. Siswa menjadi lebih kritis. Jadi, minat belajar 

siswa yang semula rendah menjadi lebih baik. Siswa menjadi lebih giat untuk 

mempelajari materi hidrosfer yang terkenal banyak istilah dan hafalan.  
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b. Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol  

 Siswa pada kelas kontrol mendapatkan perlakuan model pembelajaran 

konvensional bermediakan slide power point. Model pembelajaran 

konvensional dengan ceramah menggunakan slide power point merupakan 

model pembelajaran yang biasa diterapkan guru IPS Terpadu (Geografi) di  

kelas VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Winong.  

 Dalam kegiatan pembelajarannya, guru akan menampilkan point-

point materi menggunakan slide power point kemudian menjelaskannya 

secara rinci di depan kelas. Sementara, siswa mendengarkan dan mencatat 

hal-hal penting yang disampaikan guru pada buku catatan mereka dengan 

tertib. Pembelajaran berlangsung satu arah yaitu guru sebagai fokusnya. Jadi 

tugas siswa hanya menerima pembelajaran, sehingga cenderung menjadikan 

siswa pasif dan cepat bosan.  

 Model pembelajaran konvensional dengan ceramah ini tidak 

memberikan pengalaman baru untuk siswa selama proses pembelajaran. 

Posisi guru yang menjadi penyampai  utama materi pembelajaran 

mengakibatkan siswa enggan berpendapat, bertanya, dan menanggapi secara 

positif. Demikian siswa menjadi pasif dan kurang berminat mengikuti 

pembelajaran. Kebanyakan dari mereka menganggap bisa membaca sendiri 

materi  pelajaran di rumah,  karena tidak ada sesuatu hal baru yang menarik 

untuk mereka pelajari. Akibatnya, ketika guru sedang menjelaskan di depan 

kelas, sebagian siswa tampak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.  

 Aspek pertama yang dinilai yaitu perhatian siswa. Selama proses 

pembelajaran berlangsung siswa kelas kontrol pada awal proses 

pembelajaran memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Akan tetapi, 
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selama pertengahan proses pembelajaran siswa tampak tidak fokus,  beberapa 

siswa asyik mengobrol dengan teman sebangku, serta beberapa siswa yang  

lain tertidur di dalam kelas.  

 Aspek kedua yang dinilai adalah kemampuan siswa mengkondisikan 

diri selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, pada jam pelajaran pertama siswa mampu mengkondisikan diri 

untuk menerima pembelajaran dari guru. Namun, pada jam pelajaran kedua 

atau 40 menit  kedua siswa tampak gelisah, beberapa bahkan ada yang pamit 

ke toilet. Jadi, suasana kelas menjelang akhir proses pembelajaran tidak 

kondusif.  

 Aspek ketiga yang dinilai adalah siswa mampu menyesuaikan diri belajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide 

power point. Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat 

menyesuaikan diri dengan baik menggunakan model pembelajaran tersebut. 

 Aspek keempat yaitu penilaian keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran keaktifan siswa dapat dikatakan 

kurang aktif.  Siswa hanya bertugas sebagai penerima materi dari guru, sehingga 

aktivitas siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Ketika guru memberikan 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau bertanya,  jarang sekali siswa 

tersebut merespon dengan positif. Sebagian dari mereka tampak diam, sementara 

yang lain takut untuk berpendapat karena tidak biasa mengungkapkan 

pendapatnya di depan teman-temannya. Iklim pembelajaran terasa monoton dan 

agak membosankan.  

 Aspek kelima yang dinilai pada lembar aktivitas belajar siswa adalah 

merespon dan menjawab pertanyaan. Selama proses pembelajaran guru 
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memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat tentang materi pembelajaran, 

sementara sedikit sekali siswa yang berani menjawab pertanyaan atau 

mengungkapkan pendapat. Suasana pembelajaran sepenuhnya berpusat pada guru 

 Aspek keenam yang dinilai adalah mengerjakan tugas. Selama proses 

pembelajaran, guru terkadang memberikan tugas untuk mengerjakan LKS atau 

soal pada buku paket siswa. Namun, beberapa siswa cenderung bermalas-malasan 

untuk mengerjakan tugas tersebut. Demikian, kondisi kelas menjadi agak gaduh 

karena beberapa siswa malah asyik mengobrol dan mengganggu temannya. Guru 

harus berkali-kali mengingatkan agar mengerjakan tugasnya karena siswa tidak 

memiliki kesadaran diri untuk mengerjakan tugasnya dengan baik.  

 Aspek ketujuh yang dinilai adalah membuat rangkuman. Sebelum jam 

pelajaran usai, guru meminta salah satu siswa menjelaskan materi apa yang 

dipelajari  pada hari tersebut. Akan tetapi, siswa tersebut tidak bisa menjelaskan 

dengan baik. Demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah siswa kelas kontrol 

masih kesusahan untuk membuat rangkuman materi yang dipelajari.    Dari hasil 

analisis, dapat diketahui bahwa aktivitas siswa kelas kontrol tidak lebih baik 

dibandingkan aktivitas kelas eksperimen. 

 Hasil rekapitulasi aktivitas belajar siswa (aspek psikomotorik) pada kelas 

VII billingual-B atau pada kelas kontrol, disajikan pada  tabel 21.  

 

 

Tabel  21.  Hasil  Aktivitas Belajar  Siswa Kelas Kontrol 

No. Aspek aktivitas 

belajar siswa 

Skor Pertemuan ke 

1 2  3 

1. Perhatian 

siswa  

2 CA 2 CA 2 CA 
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2. Siswa cepat 

mengkondisikan 

keadaan dalam 

kegiatan pembelajaran 

2 CA 2 CA 3 A 

3. Siswa mudah 

menyesuakan diri 

dengan model 

pembelajaran 

konvensional 

(ceramah) yang 

digunakan  

3 A 3 A 3 A 

4. Keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran 

2 CA 2 CA 2 CA 

5. Merespon dan 

menjawab pertanyaan 

2 CA 2 CA 3 A 

6. Mengerjakan tugas 2 CA 2 CA 3 A 

7. Membuat rangkuman   2 CA 3 A 3 A 

Jumlah Skor 15 16 19 

Skor Maksimal 28 28 28 

Presentase (dalam %) 53,57% 57,14% 67,85% 

Kriteria Cukup 

aktif 

Aktif Aktif 

 

 

  Berdasarkan, data pada tabel 20 dapat diamati bahwa aktivitas belajar 

siswa kelas kontrol pada pertemuan pertama sebesar 53,57% yang masuk dalam 

kategori “cukup aktif”. Sedangkan, pada pertemuan kedua aktivitas belajar siswa 

sebesar 57,14 %  dan meningkat sebesar 67,85 %  pada pertemuan ketiga yang 

masuk ke dalam kategori “aktif”.  

 Peningkatan aktivitas belajar siswa ini hanya terjadi sedikit atau tidak ada 

peningkatan aktivitas belajar yang berarti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide power point kurang 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga menjadikan siswa pasif dan 

kurang berminat mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung.    

 Sumber : Data Primer, 2013 
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 Perbedaan peningkatan aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada gambar 11., sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

3. Sikap Belajar Siswa (Afektif)  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

Ada lima aspek yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa pada 

ranah afektif.  Lembar pengamatan sikap siswa (afektif) ini dinilai oleh seorang 

observer yaitu peneliti sendiri.  

Tiap aspek dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

aspek mana yang dimiliki siswa dan aspek mana yang perlu dibina dan 

dikembangkan lagi. Kriterianya meliputi 1- tidak baik, 2- cukup baik, 3-baik, dan 

4-sangat baik.  
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Gambar 11.  Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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 Hasil rekapitulasi nilai sikap siswa selama proses pembelajaran (afektif)  

pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel  22. 

  Tabel  22.  Hasil Pengamatan Sikap Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

NO. Aspek yang diamati  Skor pertemuan ke- 

1 2 3 

1. 

 

Kedisiplinan saat menerima 

pelajaran. 

2 CB 3 B 4 SB 

2. Kerajinan saat pelajaran 

berlangsung 

3 B 3 B 3 B 

3. Sikap hormat pada guru saat 

pembelajaran berlangsung. 

3 B 4 SB 4 SB 

4. Kerjasama dalam 

memecahkan permasalahan 

dan tugas. 

3 B 3 B 4 SB 

5. Ketekunan dalam 

memecahkan permasalahan 

dan tugas. 

3 B 3 B 4 SB 

Jumlah Skor  14 16 18 

Skor maksimal 20 20 20 

Presentase  70 % 80% 90% 

Kriteria Baik Sangat 

baik 

Sangat baik 

 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa kelompok eksperimen memiliki 

sikap (afektif) yang baik selama proses pembelajaran berlangsung. Pada 

pertemuan pertama sikap siswa sudah menunjukkan kriteria „baik‟ yaitu sekitar 

70%. Selanjutnya, pada pertemuan kedua mencapai 80% serta pada pertemuan 

ketiga mencapai 90%  dengan kriteria “sangat baik”.   

Apabila diamati dengan seksama data pada tabel di atas, aspek yang 

mendapat nilai rata-rata tertinggi adalah sikap hormat pada guru serta kerjasama 

dalam memecahkan permasalahan dan tugas.  

 Pada kelompok kontrol juga dinilai sikap belajar siswa atau ranah afektif 

yang dapat dilihat pada tabel  23. 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

 Primer, 2013 
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       Tabel  23.  Hasil Pengamatan Sikap Belajar Siswa Kelas Kontrol 

No.  Aspek yang diamati  Skor pertemuan ke- 

1 2 3 

1. 

 

Kedisiplinan saat menerima 

pelajaran. 

3 B 3 B 4 SB 

2. Kerajinan saat pelajaran 

berlangsung 

2 CB 3 B 3 B 

3. Sikap hormat pada guru saat 

pembelajaran berlangsung. 

4 SB 4 SB 4 SB 

4. Kerjasama dalam 

memecahkan permasalahan 

dan tugas. 

2 CB 3 B 3 B 

5. Ketekunan dalam 

memecahkan permasalahan 

dan tugas. 

2 CB 3 B 3 B 

Jumlah Skor  13 16 17 

Skor maksimal 20 20 20 

Presentase  65 % 80% 85% 

Kriteria Baik Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 

Dari data pada tabel 23 tersebut, dapat diamati bahwa kelompok kontrol 

memiliki sikap (afektif) yang baik selama proses pembelajaran berlangsung. Pada 

pertemuan pertama sikap siswa sudah menunjukkan kriteria „baik‟ yaitu sekitar 

65%. Selanjutnya, pada pertemuan kedua mencapai 80% serta pada pertemuan 

ketiga mencapai 85% dengan kriteria “sangat baik”.   

Apabila diamati dengan seksama data pada tabel tersebut, aspek yang 

mendapat nilai rata-rata tertinggi adalah sikap hormat pada guru serta 

kedisiplinan pada saat menerima pelajaran. Hal ini wajar dikarenakan saat 

menerima pelajaran menggunakan model konvensional (ceramah), biasanya siswa 

memang diharuskan tertib dalam menyimak penjelasan dari guru.   

Secara umum, hasil analisis  hasil belajar afektif siswa pada kelas 

eksperimen maupun siswa kelas kontrol termasuk ke dalam kriteria „baik‟. 

Namun, hasil belajar afektif siswa kelas eksperimen jauh lebih baik dibandingkan 

Sumber : Data Primer, 2013 
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hasil belajar afektif  siswa kelas kontrol.  Sikap siswa kelas eksperimen 

cenderung lebih antusias, tekun, dan disiplin.  

Penerapan model PBI bermediakan video interaktif mampu meningkatkan 

perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran, sehingga sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran juga menjadi lebih baik dibandingkan sikap siswa ketika 

guru menerapkan model konvensional (ceramah) bermediakan slide power point.  

Perbandingan peningkatan sikap belajar siswa di kelas eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada gambar 12., berikut.  

 

 

 

4. Angket Tanggapan  Siswa Terhadap Pembelajaran Menggunakan  Model 

PBI  dan Model Konvensional  

 Angket tanggapan siswa digunakan untuk mengukur tingkat ketertarikan 

siswa setelah mendapat perlakuan pembelajaran menggunakan model PBI  

bermediakan video interaktif pada kelas eksperimen dan model  konvensional 
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Gambar 12.  Sikap Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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bermediakan slide power point  pada kelas kontrol.  Adapun presentase tanggapan 

siswa terhadap model pembelajaran dapat dilihat pada tabel 24. 

 

 

Tabel 24.   Persentase tanggapan siswa terhadap model pembelajaran 

Kriteria Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 

responden 

Presentase Jumlah 

responden 

Presentase 

Sangat tertarik 22 88% 8 32% 

Tertarik 3 12% 10 40% 

Cukup tertarik 0 0% 3 12% 

Tidak tertarik 0 0% 4 16% 

    Sumber : Data Primer, 2013  

 Siswa pada kelas eksperimen memperlihatkan tanggapan positif terhadap 

masing-masing indikator yang ada dalam angket tanggapan. Siswa yang 

menyatakan “sangat tertarik” terhadap penerapan model PBI bermediakan video 

interaktif sebesar 88 % dan siswa yang menyatakan “tertarik” terhadap penerapan 

model PBI bermediakan video interaktif sebesar 12 %.  Dari hasil analisis angket 

tanggapan pada kelas eksperimen, dapat diperoleh kesimpulan bahwa siswa 

sangat tertarik mengikuti pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan 

video interaktif. 

  Penerapan model PBI bermediakan video interaktif dapat meningkatkan 

minat belajar siswa pada materi hidrosfer, siswa menjadi lebih tertarik untuk 

mendalami materi, siswa mudah menyerap pembelajaran dengan media yang 

inovatif, dapat membantu siswa mempelajari teknologi komputer, dan membantu 

guru menyampaikan konsep-konsep hidrosfer  yang abstrak agar mudah  



 

 

 
 

128 

dipahami siswa secara konkret. Jadi, siswa menjadi lebih mudah menyerap materi 

pembelajaran dan mampu menyimpulkan materi hidrosfer setelah mengikuti 

pembelajaran. Siswa  juga menjadi lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran 

dan lebih giat mempelajari materi hidrosfer setelah menggunakan model PBI 

bermediakan video interaktif tersebut.  

 Berbanding terbalik dengan  siswa kelas eksperimen yang memiliki 

antusiasme dan minat untuk mempelajari materi hidrosfer dengan menggunakan 

model PBI bermediakan video interaktif, hasil analisis angket  tanggapan siswa  

pada kelas kontrol memperlihatkan   hanya sekitar 32% siswa menyatakan 

“sangat tertarik”  belajar menggunakan model konvensional bermediakan slide 

power point. Selain itu 40% siswa menyatakan “tertarik”, sebanyak 12% 

menyatakan “cukup tertarik”, dan 16 %  yang menyatakan “tidak  tertarik” 

mengikuti pembelajaran menggunakan model konvensional bermediakan slide 

power point.  

 Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan siswa pada kelas kontrol 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran  

konvensional bermediakan slide power point kurang berpengaruh terhadap 

peningkatan minat belajar siswa pada materi hidrosfer.  Model konvensional 

bermediakan slide power point kurang berkontribusi meningkatkan antusiasme 

dan minat belajar siswa  pada materi hidrosfer. Siswa cenderung merasa bosan 

saat mengikuti pembelajaran dengan model konvensional tersebut.  
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5. Hasil Wawancara Guru 

 Untuk memperkuat hasil dari penelitian ini dan juga untuk mengetahui 

tanggapan guru terhadap pembelajaran menggunakan model PBI yang diterapkan 

pada materi hidrosfer tersebut, maka diadakan wawancara dengan guru.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi yang mengajar di 

kelas VII billingual  yaitu Ibu Suyati, S.Pd.,  memberikan tanggapan yang positif 

terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif. Menurut guru tersebut model PBI bermediakan video interaktif efektif 

untuk pembelajaran materi hidrosfer karena mampu menarik minat siswa.   

 Selanjutnya, hasil wawancara dengan guru disajikan pada tabel 25. Data 

selengkapnya dapat dilihat  pada lampiran 47. 
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Tabel 25. Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran tentang Model PBI 

No Pertanyaan Kunci Tanggapan 

1. Apakah model pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI) 

itu? 

PBI adalah pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk 

memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran. 

2. Apakah pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI) materi 

pokok hidrosfer sudah sesuai 

dengan kemampuan siswa MTs/ 

SMP jika diterapkan? 

Sudah sesuai dan mampu 

menarik minat belajar siswa. 

Jadi, siswa menjadi lebih giat 

belajar, khususnya materi 

hidrosfer.  

  3.  

Efektifkah jika model  

pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI)  bermediakan 

video interaktif dalam materi 

pokok hidrosfer jika diterapkan? 

 

Sangat efektif menurut saya, 

karena siswa jadi lebih aktif dan 

lebih kritis bertanya hal yang 

tidak dimengerti atau 

mengutarakan pendapat mereka 

saat ditanya guru. Media video 

interaktif sangat bagus untuk 

pembelajaran hidrosfer. 

4. Apakah kelebihan  model  

pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI)  bermediakan 

video interaktif  dalam  

pembelajaran IPS Terpadu 

(Geografi) materi pokok hidrosfer 

1. Menjadikan siswa menjadi 

lebih mandiri dan berfikir 

kritis juga menarik minat 

siswa. 

2. Membuat guru menjadi lebih 

kreatif untuk mengarahkan 

siswa dan mengorganisasikan 

siswa pada tugas pemecahan 

masalah dan membuat 

produk. 

 

5. Apakah kelemahan  model  

pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI)  bermediakan 

video interaktif  dalam  

pembelajaran IPS Terpadu 

(Geografi) materi pokok hidrosfer 

1. Alokasi waktu yang harus 

diperhitungkan agar tidak 

kekurangan waktu. 

2. Kesulitan saat memberikan 

tugas / kasus karena siswa 

tidak mudah dibagi dalam 

kelompok yang heterogen . 

3. Menentukan penilaian atas 

hasil tugas/ laporan siswa 

agar penilaian menjadi adil.  

 

 

Sumber: Data Primer, 2013 
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6. Media Pembelajaran Video Interaktif 

  Dalam penelitian ini, peneliti membuat sebuah produk yaitu video 

interaktif  yang dibuat dengan memanfaatkan software flashmedia player 8.  

Sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan, maka produk tersebut harus melalui 

tahapan validasi atau penilaian terlebih dahulu  untuk diuji kelayakannya sebagai 

media pembelajaran materi hidrosfer.  Dalam hal ini yang bertindak sebagai 

validator adalah dua dosen dan satu guru. Validator media video interaktif  ini 

yaitu  Ariyani Indriyati, S.Si, M.Sc. sebagai validator 1,  Drs. Apik Budi Santoso, 

M.Si. sebagai validator 2, serta satu guru yaitu Ibu Suyati, S.Pd. yang mengajar di 

kelas VII billingual sebagai validator 3. Kedua dosen validator serta guru tersebut 

memiliki kompetensi di bidang materi hidrosfer dan memahami mengenai media 

pembelajaran geografi.  

 Sebelumnya, media ini juga sudah melalui proses bimbingan di bawah 

kedua dosen pembimbing peneliti. Selama proses bimbingan, media video 

interaktif mengalami beberapa kali revisi oleh dosen pembimbing diantaranya 

mengenai kedalaman dan kesesuaian materi yang ditampilkan, animasi yang 

ditampilkan, desain media yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan SMP/ 

MTs, audio, narasi, dan kesesuaian video kasus yang akan ditampilkan pada 

media. Hasilnya media sudah cukup baik untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

 Media video interaktif  juga telah diujicobakan kepada orang awam yang 

sama sekali tidak mengetahui mengenai materi hidrosfer ataupun memahami 

permasalahan media. Hasil uji coba menunjukkan bahwa orang awam sekalipun 

mampu mengoperasikan media tersebut sekalipun tidak memahami materi yang 

diuraikan di dalamnya. Apabila orang awam bisa menggunakan, maka asumsinya 
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siswa juga bisa menggunakan media tersebut dengan mudah. Penggunaan media 

oleh siswa tersebut tentunya di bawah pengarahan dan pengawasan guru selama 

proses pembelajaran yang berlangsung.  

 Validasi media oleh validator merupakan penilaian akhir oleh para ahli 

sebelum media diujicobakan dalam proses pembelajaran  yang sebenarnya di 

kelas eksperimen. Kriteria penilaian media video interaktif  ini terdiri dari aspek 

tampilan media, kesesuaian media dengan materi pembelajaran, interaksi dengan 

pengguna, dan kesesuaian media dengan penerapan model problem based 

instruction (PBI).  

 Adapun kriteria penilaian media video interaktif dibagi menjadi 1-kurang 

baik digunakan, 2-cukup baik digunakan, 3- baik digunakan, dan 4-sangat baik 

digunakan.  

 Masing-masing aspek penilaian  tersebut kemudian dirinci lagi menjadi 

beberapa spesifikasi. Hasil  penilaian  media video interaktif  dari validator dapat 

dilihat pada tabel 26. 

 

 

 

 

               Tabel  26.  Hasil Penilaian Media Video Interaktif 

No.  Aspek yang dinilai Skor 

Validator 

1 

Validator 

2 

Validator 

3 
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1. Tampilan Media Video Interaktif 

1. Terdapat petunjuk penggunaan 

media 

2. Teks dan keterangan jelas dan 

mudah dipahami 

3. Animasi sudah mengilustasikan 

materi 

4. Komposisi warna tidak 

mengganggu penglihatan 

5. Audio terdengar jelas 

6. Narasi terdengar jelas 

 

3  

 

2  

 

4  

 

3  

 

2  

3  

 

B 

 

CB 

 

SB 

 

B 

 

CB 

B 

 

4  

 

4 

 

4  

 

4 

 

4  

4  

 

SB 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

SB 

 

4  

 

4  

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

SB 

2. Kesesuaian Materi Pembelajaran 

1. Tujuan pembelajaran sesuai 

KTSP 

2. Cakupan materi luas dan 

mendalam 

3. Isi sudah sesuai SK dan KD 

4. Materi disajikan runtut, logis, dan 

jelas 

5. Materi mengangkat isu global 

6. Evaluasi sudah sesuai KD. 

 

3 

 

4 

 

4 

3 

 

4 

3 

 

B 

 

SB 

 

SB 

B 

 

SB 

B 

 

4  

 

4 

 

4  

4  

 

4 

4 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

SB 

 

SB 

SB 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

SB 

 

SB 

 

SB 

SB 

 

SB 

SB 

3. Interaksi dengan pengguna 

1. Media dapat dijalankan oleh 

pengguna secara mandiri 

2. Urutan tampilan materi dapat 

dipilih sesuai kebutuhan 

3. Terdapat menu exit 

4. Terdapat pembahasan soal 

sebagai umpan balik 

 

3 

 

4 

 

4 

 

1 

 

B 

 

SB 

 

SB 

 

KB 

 

4  

 

4  

 

4  

 

3  

 

SB 

 

SB 

 

SB 

 

B 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

B 

 

SB 

 

SB 

 

B 

4. Kesesuaian dengan Model PBI 

1. Permasalahan pada video kasus 

sudah sesuai dengan materi 

2. Video kasus yang disajikan 

mampu menstimulus siswa 

memecahkan permasalahan yang 

disajikan 

3. Video interaktif disusun sesuai 

sintaks model PBI 

 

4 

 

4 

 

 

 

3 

 

SB 

 

SB 

 

 

 

B 

 

4  

 

4  

 

 

 

4  

 

SB 

 

SB 

 

 

 

SB 

 

3  

 

3  

 

 

 

3  

 

B 

 

B 

 

 

 

B 

Jumlah Skor 61 71 74 

Skor Maksimal 80 80 80 

Presentase (dalam %) 76,25 % 88,75 % 92,50% 

Kriteria Sangat 

Baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran video interaktif  masuk ke dalam kriteria “sangat baik”. Hal 

ini berarti media sudah sesuai dengan sintaks model pembelajaran problem based 

instruction (PBI) serta dapat diterapkan pada materi hidrosfer. Media juga sudah 

Sumber: Data Primer,2013 
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layak digunakan serta dipresentasikan untuk proses pembelajaran materi 

hidrosfer.  

 Peran media video interaktif yang dibuat dengan memanfaatkan aplikasi 

flash player 8 sangat besar dalam mendukung proses pembelajaran materi 

hidrosfer pada mata pelajaran IPS Terpadu (Geografi). Penggunaan media ini 

membuat proses pembelajaran menggunakan model PBI menjadi lebih efektif,  

inovatif,  kreatif, interaktif dan menyenangkan.  

7. Analisa Data Awal 

 Analisis data tahap awal digunakan untuk melihat kondisi awal populasi, 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel, yang meliputi uji normalitas 

dan homogenitas. Data yang dipakai untuk analisis data tahap awal merupakan 

nilai ulangan semester ganjil siswa VII billingual MTs N (Madrasah Tsanawiyah 

Negeri) Winong Kabupaten Pati mata pelajaran IPS Terpadu (Geografi).  

a. Uji Normalitas Kelas Sampel 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data. 

Langkah ini mutlak diperlukan, karena menjadi penentu metode statistika dan 

teknik statistika yang akan digunakan, yaitu memakai statistik parametrik 

atau nonparametrik. Hasil uji normalitas populasi dapat dilihat pada tabel 27., 

yang  diturunkan dari lampiran 2.  

       Tabel 27.  Hasil Uji Normalitas Kelas Sampel Penelitian 

No Kelas χ
2
hitung χ

2
tabel Kriteria 

1 VII Bil-A 6,63 7,81 Distribusi normal 

2 VII Bil-B 5,49 7,81 Distribusi normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2
 hitung < χ

2
tabel dengan 

dk=3 dan α = 5 % maka dapat disimpulkan Ho yang menyatakan ” kedua 

data berdistribusi normal”  diterima. Hal ini berarti data pretes berdistribusi 

normal, sehingga uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

Sumber: Data Primer,2013 
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b. Uji  Kesamaan Dua Varians  Kelas Sampel 

Hasil uji homogenitas data kelas sampel dapat dilihat pada tabel 28., 

diturunkan dari lampiran 3. 

              Tabel 28.  Hasil Uji Homogenitas Kelas Sampel Penelitian 

Data F hitung F tabel Kriteria 

Nilai ulangan semester 1 

kelas VII billingual 

1,823 1,99 Homogen 

 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh Fhitung <  Ftabel  dengan dk 

= 3 dan α = 5 %, maka dapat disimpulkan Ho yang menyatakan ”kedua 

varians  sama atau homogen”  diterima. Hal ini berarti kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama  (homogen). 

8. Analisa Data Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir bertujuan untuk menjawab hipotesis yang telah 

dikemukakan. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir yaitu data hasil tes 

akhir (post test). Pada analisis tahap akhir dilakukan uji normalitas, uji 

homogenitas, uji perbedaan dua rata-rata, dan analisis uji ketuntasan.  

Sebelum menganalisis nilai post test, maka nilai pre test dianalisis terlebih 

dahulu. Analisis pada pre test meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

perbedaan rata-rata nilai pre test untuk mengetahui hasil belajar sebelum 

pemberian perlakuan. 

a. Uji Normalitas  Nilai Pre test 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data. 

Langkah ini mutlak diperlukan, karena menjadi penentu metode statistika dan 

teknik statistika yang akan digunakan, yaitu memakai statistik parametrik 

Sumber: Data Primer, 2013 
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atau nonparametrik. Hasil uji normalitas pre test dapat dilihat pada tabel 29., 

yang  diturunkan dari lampiran 19.  

Tabel 29.  Hasil Uji normalitas Data Pre Test 

No Kelas 
Nilai pre 

test 
χ

2
hitung χ

2
tabel Kriteria 

1 Eksperimen 55,80 6,344 7,81 Distribusi normal 

2 Kontrol 52,40 5,676 7,81 Distribusi normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2
 hitung < χ

2
tabel dengan 

dk = 3 dan α = 5 % maka dapat disimpulkan Ho yang menyatakan ” kedua 

data berdistribusi normal”  diterima. Hal ini berarti data pretes berdistribusi 

normal, sehingga uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

 

 

b. Uji  Kesamaan Dua Varians  Nilai Pre tes 

Hasil uji homogenitas pre test dapat dilihat pada tabel 30., diturunkan 

dari lampiran 20. 

        Tabel 30.  Hasil Uji Homogenitas  Data Pre Test 

Data F hitung F tabel Kriteria 

Nilai hasil belajar (pretes) 

geografi  

1, 41 1, 99 Homogen 

 

  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh Fhitung <  Ftabel  dengan dk 

= 3 dan α = 5 %, maka dapat disimpulkan Ho yang menyatakan ” kedua 

varians  sama atau homogen”  diterima. Hal ini berarti kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama (homogen). 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Belajar ( Nilai Pre test) Kelompok 

Eksperimen dan Kontrol 

Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar bertujuan untuk mengetahui 

apakah hasil belajar awal (pre test) kelompok eksperimen lebih baik daripada 

Sumber: Data Primer, 2013 

Sumber: Data Primer,2013 
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hasil belajar kelompok kontrol. Hasil uji perbedaan dua rata-rata data hasil 

belajar  awal (pre test) dapat dilihat pada tabel 31, diturunkan dari lampiran 

21. 

Tabel  31.  Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata  Nilai Pre Test  

Kelompok Kelas Rata-rata 

nilai pre 

test 

n dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen VII Bil A 55,80 25 
47 1, 3 1,68 

Ho 

diterima Kontrol VII Bil B 52, 50 24 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai thitung < t(1-α)(n1+n2-2) 

dengan dk = 47 dan taraf signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho  

yang menyatakan ” rata-rata hasil belajar kelompok kontrol kurang dari sama 

dengan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen” diterima . Hal ini 

berarti rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen tidak lebih baik  atau 

tidak berbeda secara signifikan dengan  rata-rata hasil belajar kelompok 

kontrol. Rata-rata kemampuan awal (nilai pre test) siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 

masih di bawah nilai 70. 

d. Uji Normalitas  Nilai  Post test 

Data dikatakan berdistribusi normal jika χ
2 

hitung < χ
2 

tabel. Hasil uji 

normalitas data hasil post test selengkapnya dapat dilihat pada tabel  32., 

diturunkan dari 23. 

                   Tabel  32.  Hasil Uji Normalitas Data Post Test 

Kelas  Rata-rata nilai 

post test 

χ
2 

hitung 

χ
2 

tabel Kriteria 

Eksperimen 80,40 7, 56 7,81 Normal 

Kontrol 73,75 7, 15 7,81 Normal 

 

Sumber: Data Primer, 2013 

Sumber: Data Primer, 2013 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2 

hitung < χ
2 

tabel dengan 

dk = 3 dan  = 5%, dapat disimpulkan Ho yang menyatakan yang 

menyatakan ” kedua data berdistribusi normal”   diterima. Hal ini berarti data 

berdistribusi normal. 

 

 

e. Uji  Kesamaan Dua Varians Nilai Post Test 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan varians antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. Suatu populasi dikatakan tidak ada perbedaan jika F
 
hitung < F

 
tabel.  

Hasil uji kesamaan dua varians data post test  antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 33,  diturunkan dari  

lampiran  24. 

Tabel  33.  Hasil Uji Homogenitas Nilai Post Test 

Data F
 
hitung F

 
tabel Kriteria 

Post test 1,76 1,99 

 

Tidak ada perbedaan varians 

 

Pada perhitungan uji kesamaan dua varians data post test  diperoleh 

varians untuk kelompok eksperimen sebesar 31,08 sedangkan varians 

kelompok kontrol sebesar 54, 89 sehingga harga F
 
hitung ( 1,76).  Berdasarkan 

tabel, untuk taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang 25 diketahui harga F
 

tabel  (1,99).  Karena harga F
 
hitung < F

 
tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 

f. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Belajar ( Nilai Post Test) Kelompok 

Eksperimen dan Kontrol (Uji Hipotesis I) 

Sumber: Data Primer, 2013 
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 Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar bertujuan untuk mengetahui 

apakah hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada hasil belajar 

kelompok kontrol.  

 Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar geografi menggunakan uji 

satu pihak, yaitu uji pihak kanan. Hasil uji perbedaan dua rata-rata data hasil 

belajar dapat dilihat pada tabel  34., diturunkan dari lampiran 25. 

Tabel 34. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Nilai Post Test  

Kelompok Kelas Rata-rata 

nilai post 

test 

n dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen VII Bil A 80,40 25 
47 3, 56 1,68 

Ho 
diterima Kontrol VII Bil B 73, 75 24 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung (3,56) >  t 

tabel (1,68)  jadi dapat ditarik kesimpulan H1 yang berbunyi rata-rata hasil 

belajar kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan rata-rata hasil belajar 

kelompok kontrol  “diterima”. Jadi, ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional 

bermediakan slide power point.  Dengan kata lain, rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen yang memperoleh perlakuan pembelajaran dengan 

menggunakan model PBI bermediakan video interaktif lebih baik 

dibandingkan rata-rata hasil belajar  siswa pada materi yang menggunakan 

model konvensional bermediakan slide power point.  

 

 

g.  Perbandingan Hasil Pengujian Data Nilai Post test Kelas  Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Sumber: Data Primer, 2013 
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Berikut ini disajikan data nilai post test kelompok eskperimen dan 

kelompok kontrol sebagai berikut: 

Tabel  35. Nilai Post Test  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelompok Rata-rata nilai 

post test  

Varian (S
2
) Standar Deviasi 

(SD) 

Eksperimen 80, 40 31,08 5,58 

Kontrol  73, 75 54, 89 7, 41 

 

Setelah diadakan post test, antara kelas eksperimen  dengan perolehan 

nilai 80,40 dan kelas kontrol dengan nilai 73,75 terdapat selisih  rerata 6,65. 

Demikian hasil belajar akhir didapatkan hasil kelas eksperimen lebih unggul 

dibandingkan kelas kontrol. Pada kelas eskperimen rerata nilai post test 

sebesar 80,4, sedangkan pada kelas kontrol rerata nilai post test sebesar 

73,75. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa kelas eksperimen mengalami 

peningkatan hasil belajar (kognitif) yang lebih baik dibandingkan siswa kelas 

kontrol.  

Hasil belajar awal (nilai pre test) siswa kelas eksperimen yaitu 55,80 

kemudian hasil belajar akhirnya (nilai post test) sebesar 80,40  atau terdpat 

selisih nilai 24,68 dari sebelum perlakuan. Jadi, setelah menggunakan model 

PBI bermediakan video interaktif, hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

yang signifikan sebesar 19%.  

Berbeda signifikan dengan kelas kontrol dengan nilai awal (pre test) 

sebelum pemberian perlakuan adalah 52,40 kemudian meningkat menjadi 

73,75 setelah pemberian pembelajaran menggunakan model konvensional 

(ceramah) bermediakan slide power point. Hal ini berarti terdapat sleisih nilai 

pre test dan postest sekitar 21,35 atau hanya meningkat sekitar 17% saja.  

Sumber: Data Primer, 2013 
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Demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil belajar  kognitif siswa kelas 

eksperimen menggunakan model PBI bermediakan video interaktif lebih baik 

daripada hasil belajar kognitif siswa menggunakan model konvensional 

(ceramah) bermediakan slide power point. Hasil ini membuktikan 

bahwasanya model PBI bermediakan video interaktif memberikan kontribusi 

yang positif dalam peningkatan rata-rata hasil belajar siswa pada materi 

hidrosfer dibandingkan tanpa menggunakannya.  

Perbandingan perolehan nilai post test kelas ekperimen dan kelas 

kontrol disajikan dalam gambar 13., berikut. 

 

 

                 

h. Uji Ketuntasan Hasil Belajar Post Test Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol (Uji Hipotesis II) 

Uji ketuntasan hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol dapat 

dilihat pada tabel  36.  Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28 dan 

29. 
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Gambar  13.  Diagram  rerata hasil  pre test dan post test  Kelas 
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Tabel  36.  Hasil Uji Ketuntasan Belajar Post Test 

 Kelompok thitung ttabel Kriteria 

 Eksperimen 8,96 1,68 Tuntas 

 Kontrol 2,486 1,68 Tuntas 

 

Berdasarkan analisa pada tabel,  pada dk = 47 dengan taraf 

signifikansi 5%  diperoleh thitung  >  ttabel  untuk kelompok eksperimen dan 

kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol telah mencapai ketuntasan belajar individu.  

Berdasarkan ketuntasan kelas, pada kelompok eksperimen mencapai 

ketuntasan kelas sebesar 96%, sedangkan pada kelompok kontrol hanya 

mencapai 87,50 %. Perhitungan ketuntasan individu dan klasikal 

menunjukkan bahwa kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan 

kelompok kontrol karena pencapaian ketuntasannya yang lebih tinggi. Hal ini 

membuktikan bahwa penerapan model PBI bermediakan video interaktif  

lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai 

ketuntasan individu maupun klasikal.  

D. Pembahasan  

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain eksperimental yang 

menggunakan dua sampel kelas penelitian yaitu satu sampel sebagai kelas eksperimen 

dan satu sampel sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif, sementara kelas kontrol diberi 

perlakuan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide power 

point. Materi yang digunakan selama pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas 

tersebut adalah  sama yaitu hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan.  

 Setelah pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas, maka diadakan evaluasi 

untuk mengetahui  perbandingan hasil belajar  pada  siswa kelas eksperimen dan kelas 

Sumber: Data Primer, 2013 
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kontrol. Penelitian ini didasarkan pada asumsi pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

materi hidrosfer akan lebih mudah dipahami siswa apabila guru menggunakan model 

pembelajaran digabungkan dengan media yang didesain inovatif dan interaktif. 

Penggabungan model dan media pembelajaran yang bersifat interaktif akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil belajar menjadi lebih baik.  

 Selama pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol diamati juga 

aspek  kinerja guru, aktivitas belajar siswa (aspek psikomotorik), sikap belajar siswa 

(aspek afektif), tanggapan siswa terhadap pembelajaran, aspek kognitif siswa, dan  

ketuntasan hasil belajar siswa. 

 Pada kelas eksperimen yaitu  kelas VII  billingual-A, diberikan perlakuan 

dengan pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video interaktif. Proses 

pembelajaran berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Siswa aktif mengutarakan 

pendapatnya, menjawab pertanyaan,  berdiskusi memecahkan kasus, dan lebih giat 

mempelajari materi hidrosfer. Selain itu, siswa kelas eksperimen juga menunjukkan 

sikap yang lebih antusias saat belajar menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif. Kemampuan berfikir kritis siswa juga meningkat, terbukti dengan 

beragamnya pendapat siswa saat mengutarakan solusi pemecahan kasus  yang 

diberikan oleh guru. Selain itu, penggunaan model pembelajaran PBI dapat 

menjadikan siswa lebih mandiri sebagai pembelajar yang giat untuk mengeksplorasi 

materi hidrosfer, sehingga kreativitas siswa menjadi berkembang dan hasil belajar 

siswa menjadi meningkat.  

 Selama pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen  ditemukan kendala yaitu 

guru sulit mengorganisasikan siswa bekerja di dalam kelompok. Selama pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model PBI siswa memang diharuskan banyak 

bekerja di dalam kelompok terutama saat mengerjakan tugas interaktif yaitu 
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pembuatan produk tertentu. Akibatnya,  banyak waktu terbuang untuk 

mengkondisikan siswa, hingga akhirnya guru mengatasi masalah tersebut dengan 

melakukan sistem pengundian saat membagi siswa ke dalam kelompok. Namun, 

secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen sudah baik.  

 Ditinjau dari  hasil rata-rata pengamatan kinerja guru  kelas eksperimen dari 

pertemuan pertama hingga ketiga yaitu 62,5%, 75%, dan 80 % sudah masuk ke dalam 

kriteria “sangat baik”.  Kinjera guru di kelas eskperimen terus-menerus mengalami 

peningkatan secara signifikan dari pertemuan pertama hingga ketiga dikarenakan guru 

menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif, progressif, 

dan interaktif bagi siswa yaitu PBI dengan media video interaktif. Selama 

menerapkan model PBI bermediakan video interaktif, guru secara tidak langsung 

dituntut untuk meningkatkan kompetensinya dalam penguasaan siswa dalam kelas, 

keterampilan mengarahkan siswa untuk belajar, kemampuan mengarahkan siswa pada 

masalah dan pemecahan kasus, kamampuan manfasilitasi siswa dalam berdiskusi dan 

mengerjkan tugas interaktif, serta keterampilan untuk menjalankan media berbasis 

komputer. Demikian, akhirnya kemampuan guru meningkat, sehingga kinerja juga 

semakin baik dari pertemuan pertama hingga ketiga. Kinerja guru di  kelas 

eksperimen dapat dikategorikan sangat baik karena guru melakukan inovasi dalam 

pembelajaran yaitu menggunakan model PBI bermediakan video interaktif, sehingga 

siswa tertarik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

Kinerja guru yang baik selama pelaksanaan pembelajaran akan berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa. 

 Dilihat dari pengamatan aktivitas belajar siswa (aspek psikomotorik) di kelas 

eksperimen,  aktivitas siswa dari pertemuan pertama hingga ketiga selalu mengalami 

peningkatan yaitu 64,28 %, 71,42%,  dan 85,71%.  Apabila dilakukan rata-rata 
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terhadap hasil aktivitas belajar siswa selama pertemuan pertama hingga ketiga, 

aktivitas siswa kelas eksperimen termasuk ke dalam kategori “sangat aktif”.  

Peningkatan aktivitas belajar ini dipicu oleh penggunaan model dan media 

pembelajaran yang inovatif dan menarik, yaitu penerapan model PBI bermediakan 

video interaktif. Penerapan model dan media tersebut mampu mendorong rasa ingin 

tahu siswa untuk mempelajari materi hidrosfer,  menstimulus siswa untuk bertanya, 

lebih giat mengkaji materi maupun  menstimulus siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat selama pembelajaran berlangsung, sehingga keaktifan siswa meningkat.  

 Sikap siswa kelas eksperimen selama pembelajaran dari pertemuan pertama 

hingga ketiga mengalami peningkatan yaitu 70%, 80%, dan 90%.  Peningkatan sikap 

siswa (afektif) terutama dalam hal kerjasama dan kerajinan  yang menujukkan kriteria 

“tinggi”.  Hal ini dikarenakan saat belajar menggunakan model PBI bermediakan 

video interaktif, siswa diharuskan mampu bekerjasama dengan baik bersama teman 

satu kelompoknya, sehingga mampu memecahkan kasus yang diberikan oleh guru. 

Oleh karena itu, siswa secara tidak sadar diarahkan untuk menjadi pembelajara yang 

giat, tekun, dan meningkatkan kerjasama dalam kelompoknya. Pada akhirnya sikap 

siswa menjadi lebih rajin, tekun, mandiri, dan meningkatkan minatnya untuk 

mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung.  

 Data angket tanggapan siswa kelas eksperimen memperlihatkan sebanyak 88 % 

atau 22 siswa dari keseluruhan 25 siswa kelas eksperimen menyatakan “sangat 

tertarik” mengikuti pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video 

interaktif.  Hanya sekitar 12% yang menyatakan “tertarik”. Dari hasil angket 

tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa  hampir seluruh siswa kelas eksperimen  

menyukai belajar dengan  model PBI bermediakan video interaktif.  Hal ini karena 

model PBI yang digabungkan dengan video interaktif   membuat pelajaran IPS 
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Terpadu (Geografi) khususnya materi hidrosfer tidak membosankan, menarik, dan 

menyenangkan untuk diikuti oleh siswa. Kebanyakan siswa lebih tertarik mengikuti 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang didesain menarik, interaktif, 

dan tidak membosankan seperti halnya media pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

selama ini yang cenderung biasa saja dan monoton untuk digunakan.  

 Data hasil penilaian media video interaktif dari para ahli menunjukkan media 

video interaktif sudah baik, layak untuk digunakan, dan sudah sesuai dengan sintaks 

model pembelajaran PBI. Hal tersebut mengindikasikan bahwa media video interaktif 

yang didesain peneliti sudah layak digunakan sebagai alat bantu penyampaian materi 

hidrosfer, sehingga mampu meningkatkan efektifitas pembelajaran IPS Terpadu 

(Geografi) khususnya pada materi hidrosfer. Demikian, diharapkan dengan belajar 

menggunakan  model dan media tersebut, hasil belajar siswa menjadi meningkat.  

 Hasil rerata nilai  pre test siswa kelas eksperimen yaitu 55,80 , kemudian hasil 

nilai post test siswa pada kelas eksperimen adalah 80,4. Selama proses pembelajaran 

sebelum pemberian perlakuan sampai dengan pemberian model PBI bermediakan 

video interaktif pada kelas eksperimen terjadi peningkatan nilai sebesar 24,60 atau 

mengalami peningkatan sekitar 19%. Hal tersebut berarti  nilai kognitif siswa kelas 

eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan setelah guru menggunakan model 

PBI bermediakan video interaktif.  

 Hasil ketuntasan klasikal siswa padas kelas eksperimen mencapai 96% 

menunjukkan bahwa hampir semua siswa sudah melampaui nilai KKM (kriteria 

ketuntasan minimum). Secara keseluruhan proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa. Akan tetapi, peningkatan belajar siswa tersebut tidak terlalu tinggi atau kurang 

optimal.  



 

 

 
 

147 

 Selama pelaksanaan pembelajaran terjadi beberapa kendala diantaranya adalah 

alokasi waktu yang kurang mencukupi dikarenakan banyak step atau langkah 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBI, pengkondisian siswa yang tidak 

terbiasa bekerjasama dengan baik di dalam kelompok, serta keterbatasan sarana dan 

prasarana komputer atau laptop. Saat pelaksanaan penelitian, sarana komputer  di 

laboratorium IPS yang dimiliki oleh MTs N Winong Kabupaten Pati sebanyak 45 

komputer hanya berfungsi 15 komputer, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang 

mengharuskan siswa membuka komputer saat mengoperasionalkan media video 

interaktif menjadi terganggu. Satu laptop atau komputer harus digunakan oleh tiga 

orang siswa, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Apabila kendala tersebut dapat 

diatasi dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai, 

tentunya hasil belajar siswa akan meningkat jauh lebih optimal. 

 Demikian berarti pelaksanan pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan 

model PBI bermediakan video interaktif dapat meningkatkan keaktifan siswa, 

menumbuhkan minat belajar, menghilangkan kejenuhan, membuat siswa lebih giat 

belajar, membantu siswa lebih memahami materi  yang disampaikan, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hidrosfer.  

 Pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol yang menerapkan model 

konvensional (ceramah) bermediakan slide power point pada kelas VII billingual-B 

kurang menumbuhkan keaktifan siswa selama pelaksanaan pembelajaran. Siswa 

terlihat fokus dan aktif dalam pembelajaran hanya saat mendapat teguran dari guru. 

Model konvensional (ceramah)  dengan slide power point  yang diterapkan oleh guru 

selama ini bertujuan untuk  mengejar target penyampaian materi sesuai alokasi waktu 

pada kurikulum. Dampaknya adalah perilaku siswa yang agak menyimpang, seperti 
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acuh tak acuh mendengarkan penjelasan guru, tidak fokus, malas bertanya, kurang 

bersemangat, dan jenuh saat menerima pelajaran dari guru. 

 Kinerja guru di kelas kontrol mengalami peningkatan secara terus-menerus dari 

pertemuan pertama hingga ketiga yaitu 55%, 70%, dan 77%. Apabila dibuat rata-rata 

selama tiga kali pertemuan maka kinerja guru kelas kontrol masuk ke dalam kategori 

“baik”. Berbeda secara signifikan dengan kinerja guru kelas eksperimen yang masuk 

ke dalam kategori “ sangat baik”. Hal ini dikarenakan guru di kelas kontrol masih 

menerapkan model konvensional dengan media slide power point yang kurang 

inovatif serta tidak menstimulus kompetensi guru menjadi lebih maksimal selama 

mengajar di dalam kelas, akibatnya kinerja guru tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan atau tidak lebih baik dibandingkan kinerja guru saat mengajar di kelas 

eksperimen.  

 Keaktifan siswa kelas kontrol dari pertemuan pertama hingga ketiga yaitu 

53,57%, 57,14%, dan 67,85%  termasuk ke dalam kategori “aktif”. Keaktifan siswa 

kelas kontrol tidak lebih baik dibandingkan keaktifan siswa di kelas eksperimen. Hal 

ini dikarenakan, model konvensional bermediakan slide power point  membuat siswa 

bosan mengikuti pembelajaran, sehingga menjadi enggan bertanya dan  kurang aktif 

di dalam kelas. 

 Sikap siswa kelas kontrol masuk ke dalam kategori “sangat baik”. Namun, 

beberapa aspek seperti kerjasama dan ketekunan masih harus dikembangkan. Hal ini 

berbeda dengan sikap siswa kelas eksperimen yang memperoleh skor tertitnggi dalam 

aspek kerjasama dan ketekunan. Demikian sekaligus membuktikan bahwa model 

konvensional bermediakan slide power point kurang berperan meningkatkan minat 

belajar siswa, sehingga siswa menjadi kurang tekun atau giat mempelajari materi 
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hidrosfer. Siswa juga tidak terbiasa belajar dan bekerja di dalam suatu kelompk 

belajar, sehingga cenderung pasif dan bersikap kurang kooperatif.  

 Sekitar 32%  atau hanya 8 siswa dari jumlah keseluruhan 24 siswa pada kelas 

kontrol menyatakan tanggapan terhadap penerapan model konvensional (ceramah) 

bermediakan slide power point dengan kategori “sangat tertarik”. Demikian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hanya sebagian kecil dari keseluruhan jumlah siswa kelas 

kontrol yang berminat belajar menggunakan model konvensional bermediakan slide 

power point. Siswa kurang tertarik belajar menggunakan model konvensional 

bermediakan slide power point karena merasa pembelajarannya kurang 

menyenangkan, monoton, dan membosankan untuk diikuti. Pada akhirnya, minat 

belajar siswa saat guru menggunakan ceramah berbantuan media slide power point 

menjadi rendah.  

  Hasil rerata nilai  pre test siswa kelas kontrol sebesar 52,40, sedangkan nilai 

post test siswa kelas kontrol mencapai 73,75,  lebih rendah dibandingkan nilai post 

test kelas eksperimen yang mencapai 80,40.  Hal ini berarti selama pelaksanaan 

pembelajaran sebelum perlakuan sampai dengan guru menerapkan model 

konvensional (ceramah) bermediakan slide power point,  peningkatan hasil belajar 

siswa hanya sekitar 21,35 atau meningkat 17% saja. Hal-hal demikian 

memperlihatkan  bahwa penerapan model konvensional  (ceramah) bermediakan slide 

power point  kurang menumbuhkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran, 

kurang meningkatkan penguasaan materi hidrosfer, kurang mampu meningkatkan 

keaktifan siswa, dan kurang berkontribusi dalam upaya meningkatkan hasil belajar  

(kognitif) siswa kelas kontrol pada materi hidrosfer.  

 Berdasarkan hasil analisis uji t (t-test) rerata hasil post test diperoleh t hitung > t 

tabel yaitu ( 3, 56 ) > (1, 68 ) dengan dk = 47 pada taraf signifikan 5%  berada pada 
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daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional (ceramah) bermediakan slide 

power point pada siswa kelas VII bilingual MTs N (Madrasah Tsanawiayah Negeri)  

Winong Kabupaten Pati tahun ajaran 2012/2013. Dengan kata lain, hasil belajar siswa 

menggunakan model PBI bermediakan video interaktif  lebih baik dibandingkan hasil  

belajar siswa menggunakan model konvensional bermediakan slide power point. 

Secara keseluruhan tampak bahwa pelaksanaan proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran PBI bermediakan video 

interaktif  lebih mendukung dalam penguasaan materi daripada kelas kontrol yang 

menggunakan model konvensional  bermediakan  slide power point.  

 Faktor yang menyebabkan hasil belajar pada kelas eksperimen yang diberi 

perlakuan menggunakan model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif lebih 

baik karena siswa memperoleh pengalaman baru dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga meningkatkan minat siswa untuk memahami materi yang 

telah disampaikan guru. Dalam model pembelajaran PBI siswa dilatih untuk 

memecahkan masalah dengan membaca berbagai sumber salah satunya melalui media 

video interaktif, sehingga memandirikan siswa untuk mempelajari suatu materi 

pembelajaran sekaligus merangsang keaktifan siswa selama belajar di kelas.  

 Siswa dibiasakan menjadi pembelajar yang mampu memecahkan permasalahan, 

berfikir kritis, dan mampu menyimpulkan penyelesaian dari pemecahan masalah 

selama proses pembelajaran. Siswa juga belajar membuat sebuah produk yang 

merupakan hasil pemecahan masalah yang disajikan, misalnya dengan membuat 

makalah, laporan hasil kerja kelompok, pembuatan video, dan lain-lain. Dalam hal ini, 

siswa kelas eksperimen membuat hasil laporan pengamatan kebersihan saluran 
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sanitasi sekitar sekolah serta laporan cara pembuatan sumur biopori sederhana. Selain 

itu, siswa  juga sudah dibiasakan bekerja di dalam kelompok melalui diskusi kecil, 

sehingga kemampuan analisis siswa dan kemampuan kerjasama antar siswa menjadi 

lebih meningkat.  

  Jadi secara keseluruhan, penerapan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PBI bermediakan video interaktif  mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi hidrosfer dibandingkan pembelajaran menggunakan model 

konvensional bermediakan slide power point. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video interaktif 

sudah sesuai RPP, silabus, dan sintaks model PBI yang direncanakan oleh guru serta 

berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja guru kelas eksperimen 

pertemuan I, II, dan III yaitu 62,50%, 75 %, dan 80 %  lebih baik dibandingkan 

kinerja guru kelas kontrol pertemuan I, II, dan III yaitu 55%, 70%, dan 77%. Selain 

itu, persentase keaktifan siswa kelas eksperimen pertemuan I, II, dan III yaitu 

64,28%, 71,42%, dan 85,71% lebih baik dibandingkan dengan keaktifan siswa kelas 

kontrol pertemuan I, II, dan III yaitu 53,57%, 57,14%, dan  67,85%. Persentase sikap 

siswa kelas eksperimen pertemuan I, II, dan III yaitu 70%, 80%, dan 90% lebih baik 

dibandingkan sikap siswa kelas kontrol pertemuan I,II, dan III yaitu 65%, 80%,dan 

85%. Sedangkan, berdasarkan data angket tanggapan menunjukkan siswa lebih 

tertarik belajar menggunakan model PBI bermediakan video interaktif sebesar 88% 

dibandingkan menggunakan model konvensional bermediakan slide power point 

sebesar 32%.  

2. Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran menggunakan 

model PBI bermediakan video interaktif dibandingkan dengan model konvensional 

(ceramah) bermediakan slide power point.  Hal ini dapat dilihat dari  nilai post test 

kelas eksperimen yaitu 80,40,  lebih tinggi dibandingkan nilai post test kelas kontrol 

yaitu 73,75. Selain itu, hasil uji t-testdengan taraf signifikansi 5% dan dk 

(47)menunjukkan thitung (3,56) > t tabel (1,68) yang artinya hipotesis alternatif  

“diterima”. 
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B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan menerapkan model pembelajaran inovatif   dan progressif selain 

model PBI untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan hasil belajar 

IPS Terpadu (Geografi) di sekolah.  

2. Sekolah diharapkan melengkapi sarana dan prasarana, sehingga  dapat menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran yang mempergunakan media berbasis komputer 

atau internet.  

3. Bagi peneliti lain diharapkan mengembangkan penelitian serupa yang menerapkan 

model PBI dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif dan inovatif lainnya.  
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DATA NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 
          IPS TERPADU (GEOGRAFI) MT S NEGERI WINONG KABUPATEN  

PATI 

          Eksperimen Kontrol 

          No Kode Nilai No Kode Nilai 

          1 E-01 50,00 1 K-01 60,00 

          2 E-02 80,00 2 K-02 55,00 

          3 E-03 55,00 3 K-03 50,00 

          4 E-04 40,00 4 K-04 70,00 

          5 E-05 65,00 5 K-05 50,00 

          6 E-06 50,00 6 K-06 60,00 

          7 E-07 55,00 7 K-07 60,00 

          8 E-08 40,00 8 K-08 55,00 

          9 E-09 80,00 9 K-09 50,00 

          10 E-10 70,00 10 K-10 40,00 

          11 E-11 35,00 11 K-11 50,00 

          12 E-12 55,00 12 K-12 55,00 

          13 E-13 60,00 13 K-13 45,00 

          14 E-14 50,00 14 K-14 60,00 

         

  

15 E-15 60,00 15 K-15 50,00 

          16 E-16 50,00 16 K-16 55,00 

          17 E-17 55,00 17 K-17 50,00 

          18 E-18 60,00 18 K-18 65,00 

          19 E-19 45,00 19 K-19 35,00 

          20 E-20 45,00 20 K-20 40,00 

          21 E-21 55,00 21 K-21 60,00 

          22 E-22 45,00 22 K-22 45,00 

          23 E-23 50,00 23 K-23 50,00 

          24 E-24 50,00 24 K-24 50,00 

          25 E-25 50,00       

          S = 1350,00 S = 1260,00 

          
n1 = 25 n2 = 24 

          

 

 

x1 

= 54,00 

 

x2 
 

= 52,50 

          
s1

2
 = 122,9167 s2

2
 = 67,3913 

          
s1 = 11,087 s2 = 8,209 

                                           

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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UJI NORMALITAS  

KELAS VII BILLINGUAL-A 

                     Hipotesis 

                   Ho : Data berdistribusi normal 

             Ha : Data tidak berdistribusi normal 

            

                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 

                 

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 

  

= 

 

80,00 Panjang Kelas 

 

= 

 

7,50 

  

Nilai minimal 

  

= 

 

35,00 

Rata-rata 

( x )  

  

= 

 

54,00 

 Rentang 

   

= 

 

45,00 s 

    

= 

 

11,09 

 Banyak kelas 

  

= 

 

6 n 

    

= 

 

25 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

35,00 - 43,00 34,50 -1,76 0,4607 0,1325 3,3125 3 0,029 

44,00 - 51,00 43,50 -0,95 0,3282 0,2390 5,9749 9 1,532 

52,00 - 59,00 51,50 -0,23 0,0892 0,2793 6,9821 5 0,563 

60,00 - 67,00 59,50 0,50 0,1901 0,1982 4,9560 4 0,184 

68,00 - 75,00 67,50 1,22 0,3883 0,0854 2,1360 1 0,604 

76,00 - 83,00 75,50 1,94 0,4738 0,0223 0,5585 2 3,721 

          83,50 2,66 0,4961         

                              X²   = 6,6334 

 

 
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel =  7,81 

     

                     

                     

                     

  

  
 

 

 

 

 

 

 

6,6334 

 

7,81   

        

 

Karena X² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 

 

 

 

 




c
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2
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Lampiran 3 

UJI NORMALITAS  

KELAS VII BILLINGUAL-B 

                     Hipotesis 

                  Ho : Data berdistribusi normal 

             Ha : Data tidak berdistribusi normal 

            

                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 

                 

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 

 

= 

 

70,00 Panjang Kelas 

 

= 

 

5,83 

  

Nilai minimal 

  

= 

 

35,00 

Rata-rata 

( x )  

  

= 

 

52,50 

 Rentang 

   

= 

 

35,00 s 

    

= 

 

8,21 

 Banyak kelas 

  

= 

 

6 n 

    

= 

 

24 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

35,00 - 41,00 34,50 -2,19 0,4858 0,0760 1,8231 3 0,7597 

42,00 - 48,00 41,50 -1,34 0,4099 0,2229 5,3498 2 2,0975 

49,00 - 55,00 48,50 -0,49 0,1870 0,3296 7,9097 10 0,5524 

56,00 - 62,00 55,50 0,37 0,1426 0,2458 5,8993 4 0,6115 

63,00 - 69,00 62,50 1,22 0,3884 0,0924 2,2176 1 0,6685 

70,00 - 76,00 69,50 2,07 0,4808 0,0175 0,4190 1 0,8059 

          76,50 2,92 0,4983         

                              X²   = 5,4954 

 

 
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel =  7,81 

     
 

        

 

           

 

 

     

 

             
 

                    

      

5,4954 

 

7,81   

        

 

Karena X² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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Lampiran 4 

UJI NORMALITAS  

KELAS VII BILLINGUAL-A 

Hipotesis 

                   Ho : Data berdistribusi normal 

             Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           

                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 

                 

 
 

                    
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 

  

= 

 

80,00 Panjang Kelas 

 

= 

 

7,50 

  

Nilai minimal 

  

= 

 

35,00 

Rata-rata 

( x )  

  

= 

 

54,00 

 Rentang 

   

= 

 

45,00 s 

    

= 

 

11,09 

 Banyak kelas 

  

= 

 

6 n 

    

= 

 

25 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

35,00 - 43,00 34,50 -1,76 0,4607 0,1325 3,3125 3 0,029 

44,00 - 51,00 43,50 -0,95 0,3282 0,2390 5,9749 9 1,532 

52,00 - 59,00 51,50 -0,23 0,0892 0,2793 6,9821 5 0,563 

60,00 - 67,00 59,50 0,50 0,1901 0,1982 4,9560 4 0,184 

68,00 - 75,00 67,50 1,22 0,3883 0,0854 2,1360 1 0,604 

76,00 - 83,00 75,50 1,94 0,4738 0,0223 0,5585 2 3,721 

          83,50 2,66 0,4961         

                              X²   = 6,6334 

  

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel =  7,81 

     
 

                    

        

 

 

 

          

                     
 

     

6,6334 

 

7,81   

        

 

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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Lampiran 5 

UJI NORMALITAS  

KELAS VII BILLINGUAL-B 

                     Hipotesis 

                  Ho : Data berdistribusi normal 

             Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           

                     Pengujian Hipotesis: 

               Rumus yang digunakan: 

                

 
 

                    
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

              
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 

 

= 

 

70,00 Panjang Kelas 

 

= 

 

5,83 

  

Nilai minimal 

  

= 

 

35,00 

Rata-rata ( 

x )  

  

= 

 

52,50 

 Rentang 

   

= 

 

35,00 s 

    

= 

 

8,21 

 Banyak kelas 

  

= 

 

6 n 

    

= 

 

24 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

35,00 - 41,00 34,50 -2,19 0,4858 0,0760 1,8231 3 0,7597 

42,00 - 48,00 41,50 -1,34 0,4099 0,2229 5,3498 2 2,0975 

49,00 - 55,00 48,50 -0,49 0,1870 0,3296 7,9097 10 0,5524 

56,00 - 62,00 55,50 0,37 0,1426 0,2458 5,8993 4 0,6115 

63,00 - 69,00 62,50 1,22 0,3884 0,0924 2,2176 1 0,6685 

70,00 - 76,00 69,50 2,07 0,4808 0,0175 0,4190 1 0,8059 

          76,50 2,92 0,4983         

                              X²   = 5,4954 

 

 
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel =  7,81 

     
 

         

 

 

          

  

 

                  

       

 

             
 

     

5,4954 

 

7,81   

        

 

Karena X² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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Lampiran 6 

UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI UJIAN AKHIR  

KELAS VII BILLINGUAL A DAN B 
 

                          Hipotesis 
                      

                          
Ho : s1

2 = s2
2 

                   

Ha : s1
2 

 

= 
 

s2
2 

                   

                          Uji Hipotesis 
                      

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
                

 
 

                         

                          

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 
                 

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     
F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 

                          Dari data diperoleh: 
                     

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

     

     Jumlah 1350 1260 
      

n 
 

25 24 
     x 54,00 52,50 
     Varians (s

2
) 122,9167 67,3913 

     Standart deviasi (s) 11,09 8,21 
     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
 

 

                

                          F = 122,92 = 1,8239 

                

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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67,39 
                

                          Pada a = 5% dengan: 
                    dk pembilang = nb - 1 
 

= 24 - 1 = 23 
             dk penyebut = nk -1 

  
= 25 - 1 = 24 

              
F 

(0.05)(23:24) 
 

   
= 1,99 

                   

          
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka 

          
dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai  

          
varians yang tidak berbeda 

       

                          

   

1, 82 1,99 
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Lampiran 7 

SOAL  

UJI COBA  

TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP (ASPEK KOGNITIF) 

 

Mata Pelajaran : IPS Terpadu (Geografi) 

Kelas  : VII 

Materi Pokok : Hidrosfer  

Waktu : 90 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013  

Semester : Genap  

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab pertanyaan. 

3. Jumlah soal sebanyak 40 butir soal objektif dengan 4 pilihan jawaban untuk masing-

masing soal. 

4. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya, lakukan 

langkah sebagai berikut: 

Semula :    A  B  C  D  E 

Pembetulan  :    A  B  C  D  E 

 

Pilihlah satu jawaban yang benar! 
1. Lingkaran peredaran udara di bumi Yang mempunyai Number Tetap Dan senantiasa Bergerak 

disebut .... 

a. Siklus hidrosfer     c. Siklus udara 

b. Siklus hidrografik    d. Silus hidrogen 

2. Laut yang terjadi karena kenaikan daratan disebut.... 

a. Ingresi      c. Tengah 

b. Regresi      d. Belakang 

3. Berikut inisi  yang merupakan definisi hidrosfer adalah .... 

a. Air Danau   c. Lapisan air  di permukaan bumi 

b. Air laut    d. Lapisan  sungai di  permukaan bumi 

4.  Siklus udara, yang bermula dari udara menjadi uap kemudian berubah menjadi awan, yang pada 

akhirnya menjadi hujan disebut ... 

a. Siklus udara     c. Siklus Geologi 

b. Siklus atmosfer antara    d. Siklus hidrologi 

5. Faktor yang membawa angin mendung menuju suatu tempat hingga terjadi hujan adalah.... 

a.  Angin      c. Air laut 

b.  Hujan      d. Sinar Matahari 

6. Proses yang meliputi pelepasan uap air dari  tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun disebut ... 

a. Transpirasi     c. Kondensasi 

b. Evaporasi     d. Presipitasi 

 
7.  
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Gambar di atas memperlihatkan siklus hidrologi .... 

a. Sedang      c. Panjang 

b. Pendek      d. Panjang Dan Pendek 
8.  Penguapan yang dimulai dari uap air dari laut  menjadi awan, kemudian awan menjadi hujan 

yang kemudian jatuh lagi di permukaan laut disebut .... 

a. Siklus Pendek     c. Siklus Besar 

b. Siklus Sedang     d. Siklus spesial 

9.  Air Yang mengalir secara alamiah dari hulu ke hilir  melalui suatu jalur alam disebut .... 

a. Danau      c. Sungai 

b. Rawa      d. Laut 

10.  Sungai Gletser di Indonesia hanya ada di Papua, hal ini dikarenakan.......  

a. Terdapat empat musim b. Hujan salju terjadi sepanjang waktu 

c. Terjadi hujan salju d. Ada sebuah gunung yang puncaknya terdapat salju 
11. Sungai periodik di Indonesia dapat ditemukan di  pulau .... 

a. Kalimantan     c. Sumatera 

b. Sulawesi      d. Jawa 

12.  Sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat lereng daratan berdasarkan tipenya 

disebut Sungai .... 

a. Konsekuen     c. Subsekuen 

b. Insekuen      d. Resenkuen 

13.  Sungai Barito dan kapuas berdasarkan asalnya termasuk ke dalam, tipe sungai..... 

a. Campuran     c. Episodik 

b. Hujan      d. Periodik 

14.  Perhatikan hal-hal berikut ini! 

1. Tempat pembuangan limbah pabrik  3. Irigasi 

2. Pembangkit Tenaga Listrik udara (PLTA)  4. Perikanan tambak 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi sungai adalah nomor .... 

a. 1,2      c. 2,1 

b. 1,3      d. 2,3 
15.  Suatu daratan yang terletak di muara sungai yang terpisah dari laut Dan terdiri 

dari  endapan dinamakan ......... 

a. Delta      c. Palung 

b. Meander      d. DAS 

16.  Sebuah danau yang terbentuk akibat letusan gunung berapi disebut sebagai .... 

a. Danau tektonik     c. Danau vulkanik 

b. Danau tektovulkanik    d. Danau karst 

17.  Berikut ini yang merupakan ciri-ciri air  tanah dalam, adalah ..... 

a. Kualitas air tidak begitu baik 

b. Terletak di atas air tahan lapisan tanah 

c. Dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya 

d. Dipengaruhi oleh intesity hujan 

18. Perairan laut Yang letaknya diantara dua Pulau disebut .... 

a. Teluk      c. Laut 
b. Samudra      d. Selat  

19. Selat Bone  terletak di .... 

a. Sulawesi Tengah     c. Papua 

b. Sulawesi Selatan     d. Bali 

20. Faktor Yang mempengaruhi kadar garam (salinitas) air laut adalah ..... 

a. Pasokan air tawar / sungai, arus laut dan kedalaman laut 

b. Pasokan air tawar / sungai, air hujan dan air penguapan 
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c. Pasokan air tawar / sungai, penguapan air laut dan arus laut 

d. Curah hujan, penguapan air laut, kedalaman laut 

21. Ilmu tentang perairan laut disebut... 
a. Klimatologi   c. Geohydrology 

b. Patomalogy   d. Oceanography 

22. Habitat yang termasuk ke daam habita pelagik adalah habitat.... 

a. Litoral    c. Neritik 

b. Batial    d. Abisal 

23. Lapisan batuan atau tanah yang tidak mampu menahan air disebut... 

a. Aquifuge   c. Aquitard      

b. Aquiclude   d. Aquifer 

24. Perhatikan informasi di bawah ini! 

1. Ada banyak sedimen di tengah-tengah sungai. 

2. Ada pembelokan arah meander sungai 

  Dari deskripsi di atas, merupakan ciri-ciri dari bentukan sungai yaitu...... 
a. Meander   c. Konsekuen 

b. Oxbow lake   d. Rektangular 

25. Amati gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar sungai di atas yang berkelok-kelok  memperlihatkan bentukan sungai yaitu.... 
a. Hulu sungai   c. Meander sungai 

b. Hilir sungai   d. Delta 

26. Sea level rise caused by sea ice age called ... 

a. Ingression   c. Regression 

b. Transgression   d. Dalam 

27. Benefits watersheds (DAS) are the following, except ... 

a. Flood prevention  c. Water sources 

b.  Waste disposal   d. Agriculture 

28. Lake Toba was formed because of ... 

a. Dam by  river land  c. Power volcanic-tectonic 

b. Crusting Earth   d. Graben 

29. The pattern of river that  is not be rule with it‟s slope is ... 

a. Annular    c. Dendritic 

b. Radial    d. Trellis 

30. The color of the sea water on earth's surface varies, some is blue, yellow, red, and soon. 

That is by the caused by ... 

a. Solvent and light reflection c. The depth of the ocean and sea temperatures 
b. Organism and the extent of sea d. Marine organisms and it 

31. Ocean has the highest salinity is ...... 

a. Java sea    c. Banda sea 

b. Arctic sea   d. Dead Sea 

32. Below that is a hallmark of the river downstream was ... 

      a. It has many waterfalls  c. It has adelta 

      b. It's current is fast  d. The base of the V-shaped river is 
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33. The morphology of the sea in the form of basins and troughs are on .... 

      a. Abysal zone   c. Neritis zone 

      b. Bathyal zone   d. Lithoral zone 

34. The territory of neritis zone depth is ... 

      a. 2000 meters   c. 100 meters 

      b. 1000 meters   d. 200 meters 

35. Groundwater preservation effort can be done ... 

     a. Building a dam   c. Preserving forests 

      b. Creating swales   d. Conduct illegal logging 

36. Terms of live animals to be able to make the coral reef are as follows, 

      except .... 

    a. Water depths less than 40 meters 

    b. Sea water temperature less than 15 degrees Celsius 

    c. Temperature amplitude is not more than 6 degrees Celsius 

    d. Normal salinity 

37. Land in a swamp commonly used for ... 

      a. Fishery    c. Moor 

      b. Agriculture   d. Plantation 

38. Consider the following statement: 

1) Flow Canary 

2) Flow brasilia 

3) the Benguela current 

4) Flow greenland 

5) Flow california 

6) Flow ayasyiwo 

Currents that occur in the Atlantic Ocean is the current number .... 

a. 3,4,5, and 6   c. 1,3,5, and 6 

b. 2,3,4, and 5   d. 1,2,3, and 4 

39. Heat flow by the caused the harbor in Russia does not freeze in the winter is the    

 current ...... 

a. Gulfstream   c. Northern equatorial 

b. Labrador    d. Equator 

40. Beaches of the mountains and valleys, the direction transverse to the shoreline called .. 

a. Barren coast   c. Sloping beach 

b. Rugged coastline   d. Fjord coast 

41. Study this statement: 

1. Media transport and haulage 4. Sources of protein 

2. Abrasion protection  5. Recreation 

3. Disposal of waste 

Which is not a function as eskosistem beach is .... 

a. 1.2    b. 1.3 

c. 2.4    d. 2.5 

42. Under international law, the following activities are not allowed to be implemented a in 

the exclusive economic zone (EEZ) is .... 

a. Bombing sea   c. Oil exploration 

b. Research    d. Shipping and aviation 

43. Following statement in accordance with the terms of phreatic groundwater is .. 

a. Groundwater contained in the earth's surface 

b. Ground water to the surface of the earth radiates 
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c. Groundwater contained in the impermeable rock layer near the ground surface 

d. Groundwater located beneath layers of impermeable rock 

44. Brackish marsh is a marsh that is generally found around ... 

a. Large river   c. Shores of the sea 

b. Creek    d. Sea 

45. 3.2% salinity means that .... 

a. Every 100 liters of sea water contained 32 grams of salt 

b. Every 1 liter of sea water contained 32 grams of salt 

c. Every 32 liters of sea water contained 32 grams of salt 

d. Every 32 liters of sea water there i kilogram of salt 

46. In accordance with the physical properties, the river on the island of Kalimantan used for 

the benefit of ... 

a. Shipping and plantation   c. Power generation and shipping 

b. Fisheries and transport   d. Power generation and irrigation water 

47. Marine zone there is lots of fish and organisms are 

a. Abisal zone    c. Neritik zone 

b. Littoral zone    d. Batial zone 

48. The sea water is salty, it is caused by the sea water containing various chemical elements 

are the most ... 

a. NaCl     c. KCL 

b. NaSo4     d. HCL 

49. Reservoir is one of the body formed by the waters. . . . 

a. the volcano eruption   c. Earthquake 

b. human activity that makes  d. water flooding river 

50. Aquifer that lies between two layers of impermeable rock and distressed because of the 

influence of gravity to form wells. . . . 

a. Drill     c. in 

b. Artesian     d. shallow 
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Lampiran 8 

LEMBAR JAWAB  

SOAL UJI COBA- PRE TEST DAN POST TEST 

 

Mata Pelajaran : IPS Terpadu (Geografi) 

Kelas  : VII Bilingual 

Materi Pokok : Hidrosfera 

Waktu : 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/ 2013 

 

 

Nama : ……………… 

Kelas :  ……………… 

No. Absen : ……………… 

 

 

A. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang benar! 
 

No.  Pilihan jawaban   No.  Pilihan jawaban 

1 A B C D E   26 A B C D E 

2 A B C D E   27 A B C D E 

3 A B C D E   28 A B C D E 

4 A B C D E   29 A B C D E 

5 A B C D E   30 A B C D E 

6 A B C D E   31 A B C D E 

7 A B C D E   32 A B C D E 

8 A B C D E   33 A B C D E 

9 A B C D E   34 A B C D E 

10 A B C D E   35 A B C D E 

11 A B C D E   36 A B C D E 

12 A B C D E   37 A B C D E 

13 A B C D E   38 A B C D E 

14 A B C D E   39 A B C D E 

15 A B C D E   40 A B C D E 

16 A B C D E   41      

17 A B C D E   42      

18 A B C D E   43      

19 A B C D E   44      

20 A B C D E   45      

21 A B C D E   46      

22 A B C D E   47      
23 A B C D E   48      

24 A B C D E   49      

25 A B C D E   50      

 
 

 

 

 

NILAI: 
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Lampiran 9 

KUNCI JAWABAN  

SOAL UJI COBA dan  SOAL PRE TES 

 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas    : VII Bilingual 

Materi Pokok  : Hidrosfer 

Tahun ajaran  : 2012/2013 

 

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

 

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

 

 

3. C 13. C  23. D  33. A  43. C 

 

4. D 14. D  24. A  34. D  44. D 

 

 

5. D 15.A  25. C  35. C  45. A 

 

6. A 16.C  26. B  36. B  46. B 

 

 

7. B 17.B  27. B  37. A  47. C  

 

8. A 18.D  28. C  38. D  48. A 

 

 

9. C 19.B  29. C  39. C  49. B 

 

10. D 20. C  30. D  40. D  50. B 
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Lampiran 10 

  
ANALISIS VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, TINGKAT KESUKARAN DAN RELIABILITAS SOAL 

UJI COBA     

      

       

 

        
No Kode 

          

  

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 UC-01 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 UC-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 UC-12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 UC-05 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 UC-24 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 UC-18 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 UC-15  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 UC-11 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

9 UC-09 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

10 UC-02 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

11 UC-07 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

12 UC-06 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

13 UC-25 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

14 UC-13 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

15 UC-17 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

16 UC-21 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

17 UC-14 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

18 UC-27 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

19 UC-16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

20 UC-23 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

21 UC-04  0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

22 UC-22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

23 UC-26 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

24 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

25 UC-10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

26 UC-08 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nomor  Soal 
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27 UC-30  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

28 UC-28 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

29 UC-19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

30 UC-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Jumlah 6 4 17 17 20 19 19 17 16 17 20 16 19 15 

V
al

id
it

as
 

Mp 29,50 30,75 27,94 28,12 28,45 28,37 29,16 27,82 27,63 28,94 27,95 29,75 27,84 29,53 

Mt 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

p 0,20 0,13 0,57 0,57 0,67 0,63 0,63 0,57 0,53 0,57 0,67 0,53 0,63 0,50 

q 0,80 0,87 0,43 0,43 0,33 0,37 0,37 0,43 0,47 0,43 0,33 0,47 0,37 0,50 

pq 0,1600 0,1156 0,2456 0,2456 0,2222 0,2322 0,2322 0,2456 0,2489 0,2456 0,2222 0,2489 0,2322 0,2500 

St 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 10,412 

rpbis 0,264 0,254 0,433 0,452 0,604 0,551 0,651 0,420 0,372 0,543 0,537 0,590 0,485 0,531 

rtabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 

Kriteria Tidak Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

D
ay

a 
P

em
b
ed

a 

JBA 5 3 11 11 15 12 13 11 11 11 13 11 13 10 

JBB 1 1 6 6 5 7 6 6 5 6 7 5 6 5 

JSA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

JSB 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

DP 0,267 0,13 0,33 0,33 0,67 0,33 0,47 0,33 0,40 0,33 0,40 0,40 0,47 0,33 

Kriteria Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Cukup 

T
in

g
k
at

 

K
es

u
k
ar

an
 JBA + 

JBB 6 4 17 17 20 19 19 17 16 17 20 16 19 15 

JSA+JSB 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

IK 0,200 0,133 0,567 0,567 0,667 0,633 0,633 0,567 0,533 0,567 0,667 0,533 0,633 0,500 

Kriteria Sukar Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

Kriteria soal Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 
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Lampiran 11  

Perhitungan Validitas Butir  Soal Uji Coba 

                     Rumus 

                   

 
 

                    

                     

                     Keterangan: 

                 
Mp = Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = Rata-rata skor total  

           
St = Standart deviasi skor total 

         p = Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

                     Kriteria 

                  
Apabila rpbis > rtabel, maka butir soal valid. 

        Perhitungan 

                

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 Butir soal no 1 (X) Skor Total (Y) Y
2
 XY 

1 UC-01 0 40 1600 0 

2 UC-02 1 40 1600 40 

3 UC-03 1 38 1444 38 

4 UC-04 0 37 1369 0 

5 UC-05 0 35 1225 0 

6 UC-06 0 35 1225 0 

7 UC-07 0 34 1156 0 

8 UC-08 1 32 1024 32 

9 UC-09 0 31 961 0 

10 UC-10 0 30 900 0 

11 UC-11 1 29 841 29 

12 UC-12 0 29 841 0 

13 UC-13 0 29 841 0 

14 UC-14 0 28 784 0 

15 UC-15 1 28 784 28 

16 UC-16 0 27 729 0 

17 UC-17 0 23 529 0 

18 UC-18 0 22 484 0 

19 UC-19 0 21 441 0 

20 UC-20 0 17 289 0 

21 UC-21 0 16 256 0 

22 UC-22 0 16 256 0 

23 UC-23 0 14 196 0 

24 UC-24 0 14 196 0 

25 UC-25 0 14 196 0 

q

p
 

S

MM
 r

t

tp

pbis
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26 UC-26 0 12 144 0 

27 UC-27 1 10 100 10 

28 UC-28 0 7 49 0 

29 UC-29 0 6 36 0 

30 UC-30 0 6 36 0 

Jumlah 6 720 20532 177 

                     

                     Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

         

                     
Mp = 

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1 

  
Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1 

  

  
= 

177 

               

  

6 

               

  
= 29,50 

               

                 

                     
Mt = 

Jumlah skor total  

           
Banyaknya siswa  

           

  
= 

720 

               

  

30 

               

  
= 24,00 

               

                 

                     
p = 

Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1 

  
Banyaknya siswa  

  

  
= 

6 

               

  

30 

               

  
= 0,20 

               

                 q = 1 
 

p = 1 
 

0,20 = 0,80 

    

   

 

 
 

                 

St = 
 

20532 
 

720 
2
 

= 10,41 
     

 

  30   

     

 

30 

     

             

          

 

 
 

          
rpbis = 

29,50 
 

24,00 

 

0,20 

       
10,41 

 

0,80 

       

  
= 0,264 

               

                 Pada a = 5% dengan n = 30 diperoleh r tabel = 0.361 

    Karena rpbis < r tabel, maka soal no 1 tidak valid. 
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Lampiran 12 

Perhitungan Reliabilitas Instrumen  Uji Coba 

                     

                     Rumus: 

                   

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Keterangan: 

                 k : Banyaknya butir soal 

           Spq : Jumlah dari pq 

             s
2
 : Varians total 

              
                     Kriteria 

                  Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

     
                     
                     Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh: 

      Spq = pq1 + pq2 + pq3 + . . .+ pq50 

     

  

= 0,1600 + 0,1156 + 0,2456 

+ . . 

.+ 0,1389 

 

  

= 11,0711 

               
                     
                     

S
2
 = 

20532 

 

 

720 
 

2
 

= 108,4000       
 

30   

      30 

      
             

                     
r11 

 

= 
 

50 
 

 
 

108,400   11,0711 

       50 

 

1 

 

108,4000 

       
  

= 0,916 
               

                 
  

    
               

                     Pada a = 5% dengan n = 30 diperoleh r tabel = 0.361 

    
Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel 

 

 













 










2

2

11
S

pqS
 

1-k

k
  r
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Lampiran 13 

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal  Uji Coba 

Rumus 

                   

 
 

                    

                     Keterangan: 

                 IK :  Indeks kesukaran 

            
JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

 
JBB : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

      
JSB : Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

     Kriteria 

                  

                     
Interval IK Kriteria 

     
0,00 < IK < 0,30 Sukar 

     0,30 < IK < 0,70 Sedang 

     0,70 < IK < 1,00 Mudah 

     

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. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

 
No Kode Skor No Kode Skor 

 1 UC-01 0 1 UC-16 0 

 2 UC-02 1 2 UC-17 0 

 3 UC-03 1 3 UC-18 0 

 4 UC-04 0 4 UC-19 0 

 5 UC-05 0 5 UC-20 0 

 6 UC-06 0 6 UC-21 0 

 7 UC-07 0 7 UC-22 0 

 8 UC-08 1 8 UC-23 0 

 9 UC-09 0 9 UC-24 0 

 10 UC-10 0 10 UC-25 0 

 11 UC-11 1 11 UC-26 0 

 12 UC-12 0 12 UC-27 1 

 13 UC-13 0 13 UC-28 0 

 14 UC-14 0 14 UC-29 0 

 15 UC-15 1 15 UC-30 0 

 
Jumlah 5 Jumlah 1 

 

                     
IK = 

5 + 1 

           
30 

           

  

= 0,200 

               
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang sukar 

BA

BA

JSJS

JBJB
 IK 
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Lampiran 14 

Perhitungan Daya Pembeda Soal  Uji Coba 

                     Rumus 

                   

 
 

                    

                     

                     Keterangan: 

                 DP :  Daya Pembeda 

             
JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

 

JBB : 

Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok 

bawah 

 
JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

      Kriteria 

                  Interval DP Kriteria 

     0,00 < DP < 0,20 Jelek 

     0,20 < DP < 0,40 Cukup 

     0,40 < DP < 0,70 Baik 

     

0,70 < DP < 1,00 

Sangat 

Baik 

     Perhitungan 

                
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. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

 No Kode Skor No Kode Skor 

 1 UC-01 0 1 UC-16 0 

 2 UC-02 1 2 UC-17 0 

 3 UC-03 1 3 UC-18 0 

 4 UC-04 0 4 UC-19 0 

 5 UC-05 0 5 UC-20 0 

 6 UC-06 0 6 UC-21 0 

 7 UC-07 0 7 UC-22 0 

 8 UC-08 1 8 UC-23 0 

 9 UC-09 0 9 UC-24 0 

 10 UC-10 0 10 UC-25 0 

 11 UC-11 1 11 UC-26 0 

 12 UC-12 0 12 UC-27 1 

 13 UC-13 0 13 UC-28 0 

 14 UC-14 0 14 UC-29 0 

 15 UC-15 1 15 UC-30 0 

 Jumlah 5 Jumlah 1 

 

                     

DP = 
5  

 
 

1 

           
15 15 

           

  
= 0,27 

               

                 Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda cukup 

B

A

A

A

JS

JB

JS

JB
  DP 
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Lampiran 15 

Transformasi Nomor Soal 

 

No. Awal 

(soal uji coba) 

No. Akhir 

(soal pre test 

dan post tes) 

No. Awal 

(soal uji coba) 

No. Akhir 

(soal pre test dan post 

test) 

4 1 33 21 

5 2 34 22 

6 3 36 23 

7 4 37 24 

9 5 38 25 

10 6 39 26 

12 7 40 27 

13 8 43 28 

14 9 26 29 

17 10 15 30 

19 11 27 31 

20 12 41 32 

21 13 35 33 

23 14 22 34 

25 15 8 35 

3 16 45 36 

11 17 24 37 

44 18 46 38 

42 19 47 39 

3 16 45 36 
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KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST 
 

Pokok bahasan  : Hidrosfer 

Kelas   : VII  

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan  

                                             lingkungannya 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit  

 
Kompetensi Dasar Indikator Jenjang Soal Jumlah 

C1 C2 C3 C4  

4.2. Mendeskripsikan 

gejala-gejala yang 

terjadi di 

atmosferdan 

hidrosfer serta 

dampaknya terhadap 

kehidupan 

1. Unsur-unsur 

siklus hidrologi 

4 (A) 

6 (A) 

7 (B) 

8 (A) 

 -  5 (D) 5 

2.  Fungsi dan manfaat  

perairan darat 

11 (D) 

,12 (B) 

13(C), 

16 (C) 

9 (C) 

,10 (D) 

14 (D),  

39 (C)  

41(B) 

,32 (D),  

10 

3. Analisis pemanfaatan 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) 

 15 (A) 24 (A) 

,25 (C) 

-  3 

4. Menjelaskan 

pembagian zona dan 

pesisir perairan laut 

23 (D) 17 (B) , 

43 (C) 

35(C)  3 

 5.  Menjelaskan 

morfologi perairan 

laut 

21 (D), 

34 (D) 

47 (C) 42 (A) - 4 

6. Menjelaskan manfaat 

kehidupan biota laut  

18(D) 

,19 (B) 

, 26 (B) 

33 (D), 

40 (D) 

- - - 5 

7. Menjelaskan manfaat 

laut untuk kehidupan  

- - 41 (B) - 1 

8. Menjelaskan 

kehidupan biota laut 

- 22 (A) , 

36 (B) 

- - 2 

9. Menjelaskan kualitas 

air laut, warna, dan 

gelombang air laut 

20 (C) , 

31 (D)  

- 45 (A) 30 (D) 4 

10. Menjelaskan 

arus laut.  

38 (D) - 39 (C)  - 2 

Jumlah  20 11 7 10 40 

Persentase 37,5% 27,5% 12,5% 12,5 %   

 

 

 

 

Lampiran 16 
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Lampiran 17 

SOAL  

PRE TEST DAN POST TEST 

 

TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP (ASPEK KOGNITIF) 

 

Mata Pelajaran : IPS Terpadu (Geografi) 

Kelas  : VII 

Materi Pokok : Hidrosfer  

Waktu : 45 menit 

Tahun Pelajaran : 2012/2013  

Semester : Genap  

 

PETUNJUK UMUM 
1. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab pertanyaan. 

3. Jumlah soal sebanyak 40 butir soal objektif dengan 4 pilihan jawaban untuk masing-masing soal. 

4. Apabila ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaikinya, lakukan langkah 

sebagai berikut: 

Semula  :    A  B  C  D  E 

Pembetulan :    A  B  C  D  E 

 

Pilihlah satu jawaban yang benar! 
1. Siklus air, mulai dari air menjadi uap dan berubah menjadi awan, dan akhirnya kembali menjadi 

air melalui hujan disebut... 

a. Siklus air   b.Siklus atmosfer 

c.  Siklus geologi    d. Siklus hidrologi 

Faktor yang membawa angin mendung menuju suatu tempat hingga terjadi hujan adalah.... 

a. Angin     b.  Hujan 

c     Air laut   d.   Sinar matahari 

2. Proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui mulut daun disebut... 

a. Transpirasi   c.   Kondensasi 

b. Evaporasi   d.   Presipitasi 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas memperlihatkan siklus hidrologi.... 
a. Pendek    c. Sedang 

b. Panjang    d. Panjang pendek 

 

4. Air yang mengalir secara alamiah melalui suatu jalur alam disebut.... 

a. Danau    c. Sungai 

158 
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b. Rawa    d. Laut 

5. Sungai gletser di Indonesia hanya ada di Papua karena.... 

a. Ada empat musim.  

b. Musim salju terjadi sepanjang tahun 

c. Sering terjadi hujan salju 

d. Terdapat gunung yang pada puncaknya terdapat salju 

6. Sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak  terikat lereng daratan berdasarkan tipenya 

disebut sungai.... 

a. Konsekuen   c. Subsekuen 

b. Insekuen   d. Resenkuen 

7. Sungai Barito dan kapuas berdasarkan asalnya termasuk ke dalam tipe sungai.... 

a. Campuran   c. Episodik 

b. Hujan    d. Periodik 

8. Perhatikan hal-hal berikut ini! 

1. Tempat pembuangan air limbah.  

2. Pembangkit tenaga listrik air (PLTA) 

3. Irigasi 

4. Perikanan tambak 

 Dari pernyataan di atas, fungsi sungai ditunjukkan oleh nomor... 
a. 1,2    c. 2,1 

b. 1,3    d. 2,3 

9. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri air tanah dalam adalah..... 

a. Kualitas airnya tidak bagus  c. Dipengaruhi oleh lingkungan sekitar 

b. Lokasinya di atas lapisan kedap air d. Dipengaruhi oleh intensitas air hujan 

10. Selat Bone terletak di.... 

a. Sulawesi Tengah  c. Papua 

b. Sulawesi Selatan  d. Bali 

11. Faktor yang mempengaruhi kadar garam (salinitas) air laut adalah..... 

a.  Sumber air dari air hujan/ sungai, gelombang laut, dan kedalamn laut  

b. Sumber air dari air hujan/ sungai,  hujan  dan jumlah penguapan 

c. Sumber air dari air hujan/ sungai,  jumlah penguapan, dan gelombang laut  

d.  Hujan, penguapan air laut, dan kedalam laut 

12. Ilmu tentang perairan laut disebut... 

c.  Klimatologi   c.  Geohidrologi  

d.  Patomologi    d.  Oceanografi  

13. Tanah atau lapisan batuan yang tidak dapat menampung air dinamakan.... 

d. Aquifuge   c.  Aquitard 

e. Aquiclude   d. Aquifer 

14. Amati gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas memperlihatkan bagian sungai berkelok-kelok  yang disebut...... 
c. Hulu sungai    c.  Meander sungai 

d. Hilir sungai    d.  Delta 

15. Berikut ini yang merupakan definisi  hidrosfer adalah.... 
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a.  Lapisan air danau Lake water  c.  Air di permukaan bumi 

b.  Lapisan air laut    d.  Sungai di permukaan bumi  

16. Sungai periodik di Indonesia dapat ditemukan pada pulau.... 

a. Kalimantan    c.  Sumatera 

b. Sulawesi    d.  Jawa 

17. Rawa air payau biasanya adalah rawa yang ditemukan pada daerah.... 

a. Sungai besar    c.  Tepian laut 

b. Muara sungai    d.  Laut 

18. Berdasarkan hukun laut internasional, aktivitas berikut yang tidak diperbolehkan dilakukan pada 

zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah...... 

a. Pengeboman laut   c.  Eksplorasi minyak 

b. Penelitian    d.  Pelayaran dan penerbangan 

19. Perairan laut yang letaknya diantara dua pulau disebut.... 

a.  Teluk      c.  Laut  

b.  Samudera     d.  Selat   

20. The morphology of the sea in the form of basin and troughs are on .... 

a. Abysal Zone    c.  Neritis Zone 

b. Bathyal Zone    d.  Lithoral Zone 

21. The depth territory of neritis zone is ... 

a. 2000 meters    c. 100 meters 

b. 1000 meters    d. 200 meters 

22. Terms of live animals to be able to make the coral reef are as follows,  

except .... 

a. Water depths of no more than 40 meters 

b.  Sea water temperatures less than 15 degrees Celsius  

c. The amplitude of the temperature is not more than 6 degrees Celsius 

d.  Normal salinity 

23. Land in a swamp commonly used for ... 

a. Fishery     c.  Moor 

b.  Agriculture    d. . Plantation 

24. Consider the following statement: 

1) Flow Kanari 

2) Flow brasilia 

3) the Benguela current 

4) Flow greenland 

5) Flow california 

6) Flow ayasyiwo 

Currents that occur in the Atlantic Ocean is the current number .... 

a. 3,4,5,dan 6    c.  1,3,5, dan 6 

b. 2,3,4, dan 5    d. 1,2,3,dan 4 

25. Heat flow caused the harbor in Russia does not freeze in the winter is the current ...... 

a. Gulfstream     c. North equator  

b. Labrador    d. Equator 

26. Beaches of the mountains and valleys, the direction transverse to the shoreline called.. 

a. Barren beach    c.    Sloping beach 

b.  Steep coast    d.    Fjord coast 

27. Following statement in accordance with the terms of phreatic groundwater is.. 

a. Ground water contained in the Earth's surface 

b. Ground water gushing to the surface of the earth 

c. Groundwater at the top of a layer of impermeable rock near the soil surface 

d.  Groundwater located beneath a layer of impermeable rock 

28. Sea level rise caused by sea ice age called ... 

c. Ingression    c. Regresion 
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d. Transgresion    d. In 

29. A land which is located on the estuary separated from the sea and consists 

of sediment called ......... 

a. Delta      c. River bed 

b. Meander     d. River basin/ DAS 

30. Benefits watersheds (DAS) are the following, except ... 

a. Flood     c. Water source 

b. Disposal of waste   d. Agriculture 

31. Study this statement: 

1. Media transport and haulage  4. Sources of protein  

2. Abrasion protection   5. Recreation 

3. Disposal of waste 

       Which is not a function as eskosistem beach is .... 
a. 1,2     c. 2,4 

b. 1,3     d. 2,5 

32. Groundwater preservation effort can be done ... 

a. Building a dam    c. Preserving forests 

b. Creating swales    d. Doing illegal logging 

33. Habitats including pelagic is habitat .... 

a. Lythoral    c. Neritic 

b. Bathyal     d. Abysal 

34. Evaporation starts from sea water and become clouds, then the clouds to rain falling on the 

surface of the sea. This process is called .... 

a. Small cycle    c. Big cycle 

b. Medium cycle    d. Special cycle 

35. 3.2  % salinity means that.... 

a. Every 100 liters of sea water contained 32 grams of salt 

b.  Each 1 liter of sea water contained 32 grams of salt 

c.   Every 32 liters of sea water contained 32 grams of salt 

d.  Every 32 liters of sea water there i kilogram of salt 

36. Consider the following information! 

1)   Form a winding river 

2) The downstream widening 

  3)   There are many low-lying 

  4)   Formed small lakes trapped 

  From the description above, is characteristics of the river .... 
c. Meander 

d. Oxbow lake 

e. Consequent 

f. Rektangular 

37. In accordance with the physical properties, the river on the island of Kalimanta used for the 

benefit of ... 

a. Shipping and oil 

b. Fisheries and transport 

c. Power generation and shipping 

d. Power generation and irrigation water  

38. Marine zone there is lots of fish and organisms are  

a.  Abysal Zone 

b.  Lithoral Zone 

c.  Neritics Zone 

d.  Bathyal Zone 

39. A lake that‟s formed caused  by volcanic erruption is.... 
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a. Tectonik lake 

b. Tectovulcanic lake 

c. Volcanic lake 

d. Karst lake 
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Lampiran 18 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST dan POST TEST 

 
Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas    : VII Bilingual 

Materi Pokok  : Hidrosfer 

Tahun ajaran  : 2012/2013 

 

 

1. C 11. C 21. D 31.   D 

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

3. C 13. A 23. C 33.   D 

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

5. B 15. B 25. B 35.   A 

6. A 16. D 26. A 36.   C 

7. C 17. B 27. D 37.   D 

8. D 18. C 28. C 38.   A 

9. A 19. D 29. B 39.   B 

10. B 20. A 30. A 40.   C 
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Lampiran 19 

 

DATA HASIL BELAJAR (PRE TEST)  ANTARA  

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                      Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 70,00 1 K-01 60,00 

2 E-02 70,00 2 K-02 55,00 

3 E-03 50,00 3 K-03 50,00 

4 E-04 60,00 4 K-04 70,00 

5 E-05 75,00 5 K-05 50,00 

6 E-06 65,00 6 K-06 60,00 

7 E-07 50,00 7 K-07 60,00 

8 E-08 55,00 8 K-08 55,00 

9 E-09 40,00 9 K-09 50,00 

10 E-10 65,00 10 K-10 40,00 

11 E-11 35,00 11 K-11 50,00 

12 E-12 60,00 12 K-12 55,00 

13 E-13 55,00 13 K-13 45,00 

14 E-14 60,00 14 K-14 60,00 

15 E-15 45,00 15 K-15 50,00 

16 E-16 55,00 16 K-16 55,00 

17 E-17 50,00 17 K-17 50,00 

18 E-18 60,00 18 K-18 65,00 

19 E-19 50,00 19 K-19 35,00 

20 E-20 55,00 20 K-20 40,00 

21 E-21 70,00 21 K-21 60,00 

22 E-22 50,00 22 K-22 45,00 

23 E-23 50,00 23 K-23 50,00 

24 E-24 50,00 24 K-24 50,00 

25 E-25 50,00       

S = 1395,00 S = 1260,00 

n1 = 25 n2 = 24 
 

x1 
 

= 55,80 

 

x2 
 

= 52,50 

s1
2
 = 95,1667 s2

2
 = 67,3913 

s1 = 9,755 s2 = 8,209 
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Lampiran 20 

UJI NORMALITAS  

DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST) KELOMPOK EKSPERIMEN  

                     Hipotesis 

                  Ho : Data berdistribusi normal 
             Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           
                     Pengujian Hipotesis: 

               Rumus yang digunakan: 
                

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

              
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

              
                     Pengujian Hipotesis 

               Nilai maksimal 
 

= 
 

75,00 Panjang Kelas 
 

= 
 

6,67 
  

Nilai minimal 
  

= 
 

35,00 
Rata-rata 

( x )  

  
= 

 
55,80 

 Rentang 
   

= 
 

40,00 s 
    

= 
 

9,76 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
25 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 
35,00 - 42,00 34,50 -2,18 0,4855 0,0719 1,7971 2 0,023 
43,00 - 50,00 42,50 -1,36 0,4136 0,2071 5,1770 7 0,642 
51,00 - 58,00 50,50 -0,54 0,2065 0,3156 7,8889 4 1,917 
59,00 - 66,00 58,50 0,28 0,1090 0,2546 6,3655 6 0,021 
67,00 - 74,00 66,50 1,10 0,3636 0,1087 2,7183 4 0,604 
75,00 - 82,00 74,50 1,92 0,4724 0,0245 0,6131 2 3,137 

          82,50 2,74 0,4969         

                              X²   = 6,3444 
 

 
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel =  7,81 
     

 

                    
 

    

 

  

 

            

                     
 

     
6,3444 

 
7,81   

        

 
Karena X² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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Lampiran 21 

UJI NORMALITAS  

DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST) KELOMPOK KONTROL 

                     Hipotesis 
                  Ho : Data berdistribusi normal 

             
Ha : 

Data tidak berdistribusi 

normal 
            

                     Pengujian Hipotesis: 
                Rumus yang digunakan: 
                 

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 
 

= 
 

70,00 Panjang Kelas 
 

= 
 

5,83 
  

Nilai minimal 
  

= 
 

35,00 
Rata-rata 

( x )  

  
= 

 
52,50 

 Rentang 
   

= 
 

35,00 s 
    

= 
 

8,21 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
24 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z 

untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 
35,00 - 41,00 34,50 -2,19 0,4858 0,0760 1,8231 3 0,7597 
42,00 - 48,00 41,50 -1,34 0,4099 0,2229 5,3498 2 2,0975 
49,00 - 55,00 48,50 -0,49 0,1870 0,3296 7,9097 11 1,2074 
56,00 - 62,00 55,50 0,37 0,1426 0,2458 5,8993 5 0,1371 
63,00 - 69,00 62,50 1,22 0,3884 0,0924 2,2176 1 0,6685 
70,00 - 76,00 69,50 2,07 0,4808 0,0175 0,4190 1 0,8059 

          76,50 2,92 0,4983         

                              X²   = 5,6760 
 

 
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh X² tabel =  7,81 
     

 

         

 

          

  

 

    

 

             
 

                    

      
5,676 

 
7,81   

        

 
Karena X² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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Lampiran 22 

 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA NILAI HASIL BELAJAR (AWAL)  ANTARA 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                       Ho : m1 < m2 

                   Ha : m1 > m2 

                   

                          Uji Hipotesis 

                      Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

                

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

                          Dimana, 

                        

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 

                  

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Dari data diperoleh: 

                    
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

     

     Jumlah 1395 1260 

      

n 
 

25 24 

     x 55,80 52,50 

     Varians (s
2
) 95,1667 67,3913 

     Standart deviasi (s) 9,76 8,21 

     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

                 

   

 

 
 

                      
s = 

 

25 1 95,17 + 24 1 67,39 
= 

8,937281

5      

    

25 + 25 

 

2 

        

                          
t = 55,80 

 

52,50   = 1,305 
           8,9372815  1 + 1 

            

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21






   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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2

5 

2

5 

                Pada a = 5% dengan dk = 25 + 24  - 2 = 47 diperoleh t(0.95)(47) =  

     

1,68 

     

 
 

                         

                          

                          

                          

          

  

             

     

1,305459824 1,68 

                Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen tidak lebih 

baik daripada kelompok kontrol 
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Lampiran 23  

 

DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA  

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                      Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 80,00 1 K-01 80,00 

2 E-02 85,00 2 K-02 85,00 

3 E-03 80,00 3 K-03 70,00 

4 E-04 85,00 4 K-04 75,00 

5 E-05 80,00 5 K-05 75,00 

6 E-06 85,00 6 K-06 70,00 

7 E-07 90,00 7 K-07 70,00 

8 E-08 75,00 8 K-08 65,00 

9 E-09 80,00 9 K-09 80,00 

10 E-10 80,00 10 K-10 80,00 

11 E-11 70,00 11 K-11 85,00 

12 E-12 80,00 12 K-12 70,00 

13 E-13 85,00 13 K-13 80,00 

14 E-14 85,00 14 K-14 80,00 

15 E-15 80,00 15 K-15 55,00 

16 E-16 75,00 16 K-16 85,00 

17 E-17 80,00 17 K-17 65,00 

18 E-18 80,00 18 K-18 80,00 

19 E-19 65,00 19 K-19 70,00 

20 E-20 75,00 20 K-20 70,00 

21 E-21 80,00 21 K-21 70,00 

22 E-22 85,00 22 K-22 70,00 

23 E-23 90,00 23 K-23 70,00 

24 E-24 80,00 24 K-24 70,00 

25 E-25 80,00       

S = 2010,00 S = 1770,00 

n1 = 25 n2 = 24 
 

x1 
 

= 80,40 

 

x2 
 

= 73,75 

s1
2
 = 31,0833 s2

2
 = 54,8913 

s1 = 5,575 s2 = 7,409 
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Lampiran 24 

UJI NORMALITAS  

DATA NILAI HASIL BELAJAR (AKHIR) KELOMPOK EKSPERIMEN 

                     Hipotesis 

                  Ho : Data berdistribusi normal 

            Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           

                     Pengujian Hipotesis: 

              Rumus yang digunakan: 

               

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

              
2
 

2
 tabel 

              
                     Pengujian Hipotesis 

              Nilai maksimal 

 

= 

 

90,00 Panjang Kelas 

 

= 

 

4,17 

  

Nilai minimal 

 

= 

 

65,00 

Rata-rata ( 

x )  

  

= 

 

80,40 

 Rentang 

  

= 

 

25,00 s 

    

= 

 

5,58 

 Banyak kelas 

 

= 

 

6 n 

    

= 

 

25 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

65,00 - 70,00 64,50 -2,85 0,4978 0,0357 0,8929 2 1,373 

71,00 - 76,00 70,50 -1,78 0,4621 0,2042 5,1056 6 0,157 

77,00  82,00 76,50 -0,70 0,2579 0,4047 10,1169 11 0,077 

83,00 - 88,00 82,50 0,38 0,1468 0,2801 7,0020 9 0,570 

89,00 - 94,00 88,50 1,45 0,4269 0,0674 1,6853 2 0,059 

95,00 - 100,00 94,50 2,53 0,4943 0,0056 0,1391 1 5,330 

          100,50 3,61 0,4998         

                                = 7,5648 

 

 
 

-  7,81 

     

 

 

       

 

           

  

 

    

 

             
 

                    

      

7,564836 

 

7,81   

        

 

rimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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Lampiran 25 

UJI NORMALITAS  

DATA NILAI HASIL BELAJAR (AKHIR) KELOMPOK KONTROL 

                    Hipotesis 

                   Ho Data berdistribusi normal 

             Ha Data tidak berdistribusi normal 

            

                    Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 

                 

 
 

                   

 

                    
 

                    
 

                    
 

                    
 

                    
 

Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika c

2
 < c

2
 tabel 

               
                    

 
Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 

  

= 

 

85,00 Panjang Kelas 

 

= 

 

5,00 

  

Nilai minimal 

 

 

= 

 

55,00 

Rata-rata ( 

x )  

  

= 

 

73,75 

 Rentang 

   

= 

 

30,00 s 

    

= 

 

7,41 

 
 

Banyak kelas 

  

= 

 

6 n 

    

= 

 

24 

 

                    
 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z 

untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. Untuk 

Z 
Ei Oi 

(Oi-

Ei)²  

Ei  

55,00 - 61,00 54,50 -2,60 0,4953 0,0444 1,0665 1 0,0041 
 

62,00 - 68,00 61,50 -1,65 0,4509 0,1902 4,5639 3 0,5359 
 

69,00 - 75,00 68,50 -0,71 0,2607 0,3541 8,4979 7 0,2640 
 

76,00 - 82,00 75,50 0,24 0,0934 0,2878 6,9081 8 0,1726 
 

83,00 - 89,00 82,50 1,18 0,3812 0,1020 2,4489 6 5,1492 
 

90,00 - 96,00 89,50 2,13 0,4832 0,0157 0,3766 1 1,0321 
 

        96,50 3,07 0,4989         
 

                            c²   = 7,1579  
 

 
 

                  

 

                    
 

                    
 

                    
 

     

7,1579 

 

7,81 

         
 

                    
 

                                        
 

Karena X
2
 tabel kecil dari X

2
 hitung, maka Ho diterima, artinya data berdistribusi normal  
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Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel =7,81  

=  
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Lampiran 26 

 
UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                      

                          Ho : s1
2
 = s2

2
 

                   

Ha : s1
2
 

 

= 
 

s2
2
 

                   

                          Uji Hipotesis 

                     

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

               

 
 

                         

                          

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

                 

                          Dari data diperoleh: 

                    

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol      

     Jumlah 2010 1770 

      

n 
 

25 24 

     x 80,40 73,75 

     Varians (s
2
) 31,0833 54,8913 

     Standart deviasi (s) 5,58 7,41 

     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

                

                          
F = 

54,89 
= 1,7659 

                31,08 

                

                          Pada a = 5% dengan: 

                   
dk pembilang = nb - 1 = 24 - 1 = 23 

             dk penyebut = nk -1 = 25 - 1 = 24 

             F (0.025)(23:24) = 1,993 

                    

 
 

                         

                          

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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1,7659 

 

1,9932 

                  

                          
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho 

             maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

            tidak memiliki varians yang berbeda 
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Lampiran 27 

 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                      Ho : m1 < m2 

                   Ha : m1 > m2 

                   

                          Uji Hipotesis 

                     Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

              

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

                          Dimana, 

                        

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2) 

                 

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Dari data diperoleh: 

                    
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

     

     Jumlah 2010 1770 

      

n 
 

25 24 

     x 80,40 73,75 

     Varians (s
2
) 31,0833 54,8913 

     Standart deviasi (s) 5,58 7,41 

     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

              

   

 

 
 

                      
s =  

25 1 31,08 + 24 1 54,89 
= 6,53713      

    

25 + 24 

 

2 

        

                          

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21






   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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t = 
80,40 

 

73,75   
= 3,560            

6,53713 

 

 
 

1 + 1 

            

    

25 24 

                Pada a = 5% dengan dk = 25 + 24 - 2 = 47 diperoleh t(0.95)(47) =  

 

1,68 

     

 
 

                          

                          

        
1,68 

  
3,560 

           
Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol 
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Lampiran 28 

 

DATA NILAI PRETES DAN POST TES KELOMPOK EKSPERIMEN  

      Kode Nama  Nilai 

Pre 

test  

Keterangan Nilai 

Post 

test  

Keterangan 

E-01 Ajib Mahendara 70 Tuntas 80 Tuntas 

E-02 Anastasia L.R  70 Tuntas 85 Tuntas 

E-03 Anisa Ma'artus S.  50 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-04 Alia Husnul P.  60 Belum 

Tuntas 
85 Tuntas 

E-05 Chintya 

Kusumaw.  
75 Tuntas 80 Tuntas 

E-06 Diah Kisna  65 Belum 

Tuntas 
95 Tuntas 

E-07 Dzul HikmahA. 50 Belum 

Tuntas 
90 Tuntas 

E-08 Farih Rozana  55 Belum 

Tuntas 
75 Tuntas 

E-09 Fhatin Amalia  40 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-10 Galang Al-Imron  65 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-11 Habibie Falah  35 Belum 

Tuntas 
70 Tuntas 

E-12 Hanatun Nusroh 

M.  
60 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-13 Intan Febriyani  55 Belum 

Tuntas 
85 Tuntas 

E-14 Iqbal Shobri B.G.  60 Belum 

Tuntas 
85 Tuntas 

E-15 Maysy Noor J.  45 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-16 M. Miftahur R.  55 Belum 

Tuntas 
75 Tuntas 

E-17 Novita Ayu W. 50 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-18 Ricky BachtiarY. 60 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-19 Riko Wahyu A. 50 Belum 

Tuntas 
65 Belum Tuntas 

E-20 Rizka Qurrota A. 55 Belum 

Tuntas 
75 Tuntas 

E-21 Rizky Alviansyah  70 Tuntas 80 Tuntas 

E-22 Siti Khofifah L.  50 Belum 

Tuntas 
85 Tuntas 

E-23 Siti 50 Belum 90 Tuntas 
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Handayaningsih  Tuntas 

E-24 Tsabitul 

Muslimah  
50 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

E-25 Wachida M. N  50 Belum 

Tuntas 
80 Tuntas 

  Rata-rata 55,8 Belum 

Tuntas 
80,4 Tuntas 

  Belum Tuntas 21 84% 1 4% 

  Tuntas 4 16% 24 96% 
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Lampiran 29 

 

DATA NILAI PRE TEST-POST TEST  

KELAS KONTROL 

 

Kode Nama  

Nilai 

Pre 

test  

Keterangan 

Nilai 

Post 

test  

Keterangan 

K-01  Adelia Citra I  60 

Belum 

Tuntas 80 Tuntas 

K-02 Aina Yulifaatun M.  55 

Belum 

Tuntas 85 Tuntas 

K-03 Alfina Oksa S.W.  50 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-04 Ali Nur Rohman  70 Tuntas 75 Tuntas 

K-05 Ari Maulana Fitri 50 

Belum 

Tuntas 75 Tuntas 

K-06 Arisa vira oktafiani 60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-07 

Aulia Muhammad 

A. 60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-08 Dwi Nur Kholifah  55 

Belum 

Tuntas 65 

Belum 

Tuntas 

K-09 

Dwika Zulrisma 

S.A.  50 

Belum 

Tuntas 80 Tuntas 

K-10 Era Hayyu Andini  40 

Belum 

Tuntas 80 Tuntas 

K-11 Erly Erdiana  50 

Belum 

Tuntas 85 Tuntas 

K-12 Fenny Handayani  55 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-13 Ikhda Mukaromah  45 

Belum 

Tuntas 80 Tuntas 

K-14 Imam Syafrudin  60 

Belum 

Tuntas 80 Tuntas 

K-15 Indah Sri W.  50 

Belum 

Tuntas 55 

Belum 

Tuntas 

K-16 Irene Milenia L 55 

Belum 

Tuntas 85 Tuntas 

K-17 Irfan kamal Firdaus 50 

Belum 

Tuntas 65 

Belum 

Tuntas 

K-18 Milenia Jovan A 65 

Belum 

Tuntas 80 Tuntas 

K-19 Muh, Yusuf I.K  35 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-20 Reza MileniaN. F. 40 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-21 Riha Ainul Jannah  60 Belum 70 Tuntas 
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Tuntas 

K-22 

Rizky Dwi 

Ramadhan  45 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-23 Tita Ayu Isnaini  50 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

K-24 Yuni Kartikasari  50 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

  Rata-rata 52,5 

Belum 

Tuntas 73,75 Tuntas 

  Belum Tuntas 23 96% 3 13% 

  Tuntas 1 4% 21 88% 
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Lampiran 30 

 
UJI KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK EKSPERIMEN 

                 

                 Hipotesis 

              

Ho : 

μ < 75 (belum 

mencapai 

ketuntasan 

belajar) 70 ( belum mencapai ketuntasan belajar) 

      

Ha : 

μ ≥ 75 (sudah 

mencapai 

ketuntasan 

belajar) 70 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

      

                 Pengujian Hipotesis: 

            Rumus yang digunakan: 

            

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 Kriteria yang digunakan 

           Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

           

                 Dari data diperoleh: 

            

                 Sumber Variasi     Nilai   

        Jumlah 

  

    2010   

        n 

   

    25   

         

x 
 

   

    80, 40   

        Varians (s
2
) 

 

    31, 08    

        Standar Deviasi (s)   5,59   

        

                 

                 

t = 

80, 40 
 

70 

 = 

8, 965 

        

 
 

5,59 

           

   

25 

             

                 Untuk α = 5% dengan dk = 47 diperoleh t(1-α)(n-

1) =1,68 

        

                  

 
 

                

       

daerah penolakan 

Ho 

       

                 

      

 

          

  
                      1,68 

              

n

S

x
t 0

8.95 
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                 Karena t berada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kelompok eksperimen setelah perlakuan lebih besar sama dengan 70 atau sudah 

 mencapai ketuntasan hasil belajar 

          
 

Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok Eksperimen 

     

                  Tuntas jika  

 

% ≥ 85% 

          Tidak tuntas jika % < 85% 

          

                  % 
= 

Jumlah siswa dengan nilai > 75 70   X 

100%       

  

Jumlah siswa 

         

                  

 
= 

24 
X 100% 

            

 

25 

            

                  

 

= 96 % 

             

                  Karena persentase ketuntasan belajar lebih dari 85% maka kelas eksperimen 

   sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal 
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Lampiran 31 

 

 

UJI KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK KONTROL 

 

                   

                   

 

Hipotesis 

               

 

Ho : 

μ < 75 

(belum 

mencapai 

ketuntasan 

belajar) 70 

              

 

Ha : 

μ ≥ 75 

(sudah 

mencapai 

ketuntasan 

belajar) 70 ( sudah mencapai  kriterianketuntasan minimal) 

   

                   

 
Pengujian Hipotesis: 

             

 

Rumus yang digunakan: 

            

 

 

 
 

                 

                   

                   

                   

                   

                   

 

Kriteria yang digunakan 

            

 

Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1) 

            

                   

 

Dari data diperoleh: 

             

                   

 

Sumber Variasi     Nilai   

         

 

Jumlah 

  

    1770   

         

 

n 

   

    24   

         

 

 

x 
 

   

    73,35   

         

 

Varians (s
2
) 

 

    54, 89   

         

 

Standar Deviasi (s)   7, 409   

         

                   

                   

 t = 

73,35 
 

70 

 = 

2,486 

        

 

 

 
 

7, 

409 

            

    

24 

              

                   

 

Untuk α = 5% dengan dk = 47 diperoleh t(1-α)(n-1) = 

 

1,68 

    

                   

 

 

 
 

                 

        

daerah penolakan Ho 

      

                   

n

S

x
t 0
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1,68 

 

2,4860 

       

                   

 

Karena t berada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

 

kelompok kontrol setelah perlakuan lebih besar sama dengan 70 atau sudah 

 

 

mencapai ketuntasan hasil belajar 

           

 

 

Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Kelompok Kontrol 

   

                  

 

Tuntas jika  

 

% ≥ 

85

% 

         

 

Tidak tuntas jika % < 

85

% 

         

                  

 

% 
= 

Jumlah siswa dengan nilai > 75   X 

100%      

   

Jumlah siswa 

        

                  

  
= 

21 
X 100% 

           

  

24 

           

                  

  

= 

87,

5 % 

            

                  

 

Karena persentase ketuntasan belajar lebih dari 85% maka kelas kontrol 

 

 

sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal 
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Lampiran 32 

KISI-KISI INSTRUMEN RANAH AFEKTIF 

 

Sekolah  : MTs Negeri Winong 

Mata Pelajaran : IPS Terpadu (Geografi) 

 Kelas/ Semester : VII/ Ganjil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Variabel Indikator 

1.  Sikap siswa pada saat guru 

mengajar 

1. Kedisiplinan saat menerima pelajaran. 

2. Kerajinan saat pelajaran berlangsung. 

3. Sikap hormat pada guru saat pembelajaran 

berlangsung. 

4. Kerjasama dalam memecahkan 

permasalahan dan tugas. 

5. Ketekunan dalam memecahkan 

permasalahan dan tugas. 
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JenisPenilaian  : Afektif 

Mata Pelajaran  : Geografi  

MateriPokok  : Hidrosfer dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan  

a) Tujuan 

Mengamati dan menilai sikap siswa dalam kegiatan  pembelajaran  dikelas. 

b) KriteriaPenilaian 

No Aspek 

Penilaian 

Skor Keterangan 

 

1. Kedisiplinan 5 
4 
3 

2 
1 

Hadir di dalam kelas sebelum proses pembelajaran di mulai 
Hadir setelah proses pembelajaran dimulai selama 1 – 5 menit 
Hadir setelah proses pembelajaran dimulai selama 6 – 10 menit 

Hadir setelah proses pembelajaran dimulai selama 10– 15 menit 
Hadir setelah proses pembelajaran dimulai 15 menit lebih 

2. Kerajinan 5 
 

4 
 

3 
 
2 

 
1 

Membawa perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran dengans angat lengkap 

Membawa perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran dengan lengkap 

Membawa perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran dengan cukup lengkap 
Membawa perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran dengan kurang  lengkap 
Membawa perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran dengan sangat kurang  lengkap 

3. Hormat pada 

guru 

5 

 
4 
 

3 
 
2 

 
1 

Memperhatikan pada saat guru memberikan penjelasan maupun 

pada saat mengajukan masalah dengan sangat baik 
Memperhatikan pada saat guru memberikan penjelasan maupun  
pada saat mengajukan masalah dengan baik 

Memperhatikan pada saat guru memberikan penjelasan maupun 
pada saat mengajukan masalah dengan cukup baik 
Memperhatikan pada saat guru memberikan penjelasan maupun 

pada saat mengajukan masalah dengan kurang baik 
Memperhatikan pad asaat guru memberikan penjelasan maupun 

pada saat mengajukan masalah dengan sangat kurang baik 

4. Kerjasama 5 

 
4 

 
3 
 

2 
 
1 

Melakukan kerjasama yang sangat baik dengan anggota 

kelompok untuk memecahkan masalah 
Melakukan kerjasama yang baik dengan anggota kelompok untuk 

memecahkan masalah 
Melakukan kerjasama yang cukup baik dengan anggota kelompok 
untuk memecahkan masalah 

Melakukan kerjasama yang kurang baik dengan anggota 
kelompok untuk memecahkan masalah 
Melakukan kerjasama yang sangat kurang baik dengan anggota 

kelompok untuk memecahkan masalah 

5. Ketekunan 5 
4 
3 

 
2 
 

1 

Mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan sangatbaik 
Mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan baik. 
Mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan cukup 

baik. 
Mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan kurang 
baik. 

Mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan sangat 
tidak baik. 

 

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF 

Lampiran 33 
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JenisPenilaian  : Afektif 

Mata Pelajaran  : Geografi  

Materi Pokok  : Hidrosfer dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan  

 

No AspekPenilaian Skor Pertemuan 

1 2 3 

1. Kedisiplinan    

2. Kerajinan    

3. Hormat pada guru    

4. Kerjasama    

5. Ketekunan    

 

 

 

 

         

        Pati,  April 2013 

        Observer 

 

 

   

 

        Anif Sukmawati 

        NIM. 3201409086 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP SISWA (AFEKTIF)  

SELAMA PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN 

Lampiran 34 
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JenisPenilaian  : Afektif 

Mata Pelajaran  : Geografi  

Materi Pokok  : Hidrosfer dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan  

 

No AspekPenilaian Skor Pertemuan 

1 2 3 

1. Kedisiplinan    

2. Kerajinan    

3. Hormat pada guru    

4. Kerjasama    

5. Ketekunan    

 

 

 

 

 

        Pati,  Maret 2013 

        Observer 

 

 

   

 

        Anif Sukmawati 

        NIM. 3201409086 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP SISWA (AFEKTIF)  

SELAMA PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL 
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KISI-KISI INSTRUMEN PSIKOMOTORIK 

(AKTIVITAS SISWA) 

 

Sekolah  : MTs Negeri Winong 

Mata Pelajaran : IPS Terpadu (Geografi) 

Kelas/ Semester : VII/ Ganjil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Variabel Indikator 

2.  Aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

1. Perhatian siswa saatmenerima 

pelajaran. 

2. Siswa cepat mengkondisikan keadaan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa mudah menyesuaikan diri 

dengan model pembelajaran PBI 

yang digunakan. 

4. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

5. Kemampuan siswa untuk merespon 

dan menjawab pertanyaan. 

6. Keterampilan dan kemampuan siswa 

mengerjakan tugas. 

7. Kemampuan siswa membuat 

rangkuman dari pembelajaran yang 

berlangsung.  

Lampiran 35 
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Lampiran 36 

LEMBAR  PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Jenis Penilaian   : Psikomotorik 

Mata Pelajaran  : Geografi  

Materi Pokok   : Hidrosfer dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan  

c) Tujuan 

Mengamati dan menilai aktivitas  (aspek psikomotorik) siswa dalam kegiatan 

pembelajaran  di kelas. 

No.  Jenis Kegiatan  Indikator Pengamatan  Kriteria Sko

r  

1.  Perhatian 

siswa saat 

menerima 

pelajaran.  

 

 

 

 

Siswa tidak memperhatikan 

selama kegiatan pembelajaran 

Sangat 

rendah 

1 

Siswa hanya memperhatikan 

pada awal kegiatan 

Rendah 2 

Siswa memperhatikan seluruh 

penjelasan dari guru 

Tinggi 3 

Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

memberi respon atau tanggapan  

Sangat 

tinggi  

4 

2.  Siswa cepat 

mengkondisikan 

keadaan dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa tidak terkondisi selama 

kegiatan pembelajaran 

Sangat 

rendah 

1 

Siswa hanya terkondisi pada 

awal kegiatan 

Rendah 2 

Siswa terkondisi tetapi kurang 

memperhatikan penjelasan guru 

Tinggi 3 

Siswa terkondisi dan 

memperhatikan guru  

Sangat 

tinggi  

4 

 

3. Siswa mudah 

menyesuakan diri 

dengan model 

pembelajaran PBI 

yang digunakan . 

Siswa tidak bisa menyesuaikan 

diri dengan model pembelajaran 

yang digunakan 

Sangat 

rendah 

 

1 

 

Siswa kurang bisa  

menyesuaikan diri dengan model 

pembelajaran yang digunakan 

Rendah 2 

Siswa cukup bisa  menyesuaikan 

diri dengan model pembelajaran 

yang digunakan 

Tinggi 3 

 Siswa bisa menyesuaikan diri 

dengan model pembelajaran 

yang digunakan 

Sangat 

tinggi  

4 

4. Keaktifan siswa 

dalam proses 

pembelajaran. 

Siswa tidak aktif dalam proses 

pembelajaran 

Sangat 

rendah 

1 

Siswa  kurang aktif dalam 

pembelajaran ketika mendapat 

teguran 

Rendah 2 

Siswa aktif dalam proses Tinggi 3 



 

 
 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran 

Siswa sangat aktif dalam proses 

pembelejaran  

Sangat 

tinggi  

4 

 

5. Kemampuan siswa 

merespon dan 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan guru.  

Siswa tidak berhasrat untuk 

merespon dan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

Sangat 

rendah 

1 

Siswa hanya menjawab 

pertanyaan apabila diberi 

stimulus guru  

Rendah 2 

Siswa mempunyai hasrat untuk 

menjawab pertanyaan dari  

Tinggi 3 

Siswa mempunyai hasrat untuk 

merespon dan menjawab 

pertanyaan dari guru 

Sangat 

tinggi  

4 

 

6.  Keterampilan dan 

kemampuan siswa 

dalam mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru.  

Siswa tidak berhasrat 

mengerjakan tugas 

Sangat 

rendah 

1 

Siswa cukup berhasrat untuk 

mengerjakan tugas  

Rendah 2 

Siswa berhasrat untuk menjawab 

pertanyaan 

Tinggi 3 

Siswa sangat rajin untuk 

mengerjakan tugas  

Sangat 

tinggi  

4 

 

7.  Kemampuan  siswa 

membuat 

rangkuman hasil 

proses 

pembelajaran yang 

berlangsung.  

Siswa tidak terampil membuat 

rangkuman hasil proses 

pembelajaran  

Sangat 

rendah 

1 

Siswa cukup terampil membuat 

rangkuman hasil proses 

pembelajaran 

Rendah 2 

Siswa terampil membuat 

rangkuman hasil proses 

pembelajaran 

Tinggi 3 

Siswa sangat terampil membuat 

rangkuman hasil proses 

pembelajaran 

Sangat 

tinggi  

4 
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ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Abs : 

Petunjuk: 
 Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, caranya dengan memberi 

tanda silang. 

 Jawaban tidak mempengaruhi nilai anda. 

 
1. Apakah kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan? 

a. Dapat memahami materi hidrosfer lebih dari 75% 

b. Dapat memahami materi hidrosfer antara 50% sampai 75% 

c. Dapat memahami materi hidrosfer antara 25 % sampai 50% 

d. Dapat memahami materi hidrosfer kurang dari 25% 

2. Menurut kalian apakah model pembelajaran  PBI bermediakan video interaktif yang digunakan 

membantu dalam proses pembelajaran yang berlangsung? 

a. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer lebih dari 75% 

b. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer antara 50%  sampai 75% 

c. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer antara 25% sampai 50% 

d. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer kurang dari 25% 

3. Menurut kalian, apakah penggunaan model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif 

membuat kalian mudah mempelajari materi yang disampaikan? 

a. Materi hidrosfer dapat dipahami lebih dari 75% 

b. Materi hidrosfer dapat dipahami antara 50% sampai 75% 

c. Materi hidrosfer dapat dipahami antara 25% sampai 50% 

d. Materi hidrosfer dapat dipahami kurang dari 25% 

4. Apakah pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video interaktif dapat 

mempengaruhi minat belajar kalian? 

a. Berpengaruh terhadap minat belajar saya lebih dari 75% 

b. Berpengaruh terhadap minat belajar saya antara 50% sampai 75% 

c. Berpengaruh terhadap minat belajar saya antara 25% sampai 50% 

d. Berpengaruh terhadap minat belajar saya kurang dari 25% 

5. Menurut kalian, apakah penggunaan model pembelajaran PBI bermediakan video interaktif 

membuat kalian menjadi giat belajar materi hidrosfer? 

a. Saya menjadi giat belajar materi hidrosfer lebih dari 75% 

b. Saya menjadi giat belajar hidrosfer antara 50% sampai 75% 

c. Saya menjadi giat belajar hidrosfer antara 25% sampai 50% 

d. Saya menjadi giat belajar hidrosfer kurang dari 25% 

6. Bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan 

video interaktif yang berlangsung? 

a. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan lebih dari 75% 

b. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan 50% sampai 75% 

c. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan 25% sampai 50% 

d. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan kurang dari 25% 

7. Apakah kalian tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pelajaran yang disampaikan guru 

menggunakan model PBI bermediakan video interaktif? 

a. Sangat tertarik karena menyenangkan 

b. Tertarik karena suka dengan media yang ditampilkan 

c. Cukup tertarik karena suka dengan pelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

d. Kurang tertarik karena tidak suka dengan pelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

Lampiran 37 

 



 

 
 

214 

8. Apakah anda menyukai cara penyampaian materi dengan model PBI bermediakan video 

interaktif? 

a. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif lebih 

dari 75% 

b. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif antara 

50% sampai 75% 

c. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif antara 

25% sampai 50% 

d. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif kurang 

dari 25% 

9. Apakah pembelajaran menggunakan model PBI bermediakan video interaktif memudahkan 

memecahkan permasalahan dalam pembelajaran materi hidrosfer? 

a. Sangat memudahkan lebih dari 75% 

b. Memudahkan saya memecahkan permasalahan dalam pembelajaran materi hidrosfer  antara 

50% sampai 75% 

c. Memudahkan saya memecahkan permasalahan dalam pembelajaran  materi hidrosfer antara 

25% sampai 50% 

d. Memudahkan saya memecahkan permasalahan dalam pembelajaran  materi hidrosfer kurang 

dari 25% 

10. Apakah setelah pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi kalian dapat menyimpulkan hasil 

pembelajaran tersebut? 

a. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer lebih dari 75% 

b. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer antara 50% sampai 75% 

c. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer antara 25% sampai 50% 

d. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer kurang dari 25%  
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ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol  

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Abs : 

Petunjuk: 

 Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya yang anda alami, caranya 

dengan memberi tanda silang. 

 Jawaban tidak mempengaruhi nilai anda. 

 

11. Apakah kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan? 

e. Dapat memahami materi hidrosfer lebih dari 75% 

f. Dapat memahami materi hidrosfer antara 50% sampai 75% 

g. Dapat memahami materi hidrosfer antara 25 % sampai 50% 

h. Dapat memahami materi hidrosfer kurang dari 25% 

12. Menurut kalian apakah model pembelajaran  konvensional menggunakan ceramah 

bermediakan slide power point yang digunakan membantu dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung? 

e. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer lebih dari 75% 

f. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer antara 50%  sampai 

75% 

g. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer antara 25% sampai 

50% 

h. Membantu dalam proses pembelajaran geografi tentang hidrosfer kurang dari 25% 

13. Menurut kalian, apakah penggunaan model pembelajaran  konvensional menggunakan 

ceramah bermediakan slide power point membuat kalian mudah mempelajari materi yang 

disampaikan? 

e. Materi hidrosfer dapat dipahami lebih dari 75% 

f. Materi hidrosfer dapat dipahami antara 50% sampai 75% 

g. Materi hidrosfer dapat dipahami antara 25% sampai 50% 

h. Materi hidrosfer dapat dipahami kurang dari 25% 

14. Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran  konvensional menggunakan 

ceramah bermediakan slide power pointdapat mempengaruhi minat belajar kalian? 

e. Berpengaruh terhadap minat belajar saya lebih dari 75% 

f. Berpengaruh terhadap minat belajar saya antara 50% sampai 75% 

g. Berpengaruh terhadap minat belajar saya antara 25% sampai 50% 

h. Berpengaruh terhadap minat belajar saya kurang dari 25% 

15. Menurut kalian, apakah penggunaan model pembelajaran  konvensional menggunakan 

ceramah bermediakan slide power point membuat kalian menjadi giat belajar materi 

hidrosfer? 

e. Saya menjadi giat belajar materi hidrosfer lebih dari 75% 

f. Saya menjadi giat belajar hidrosfer antara 50% sampai 75% 

g. Saya menjadi giat belajar hidrosfer antara 25% sampai 50% 

h. Saya menjadi giat belajar hidrosfer kurang dari 25% 

16. Bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran  

konvensional menggunakan ceramah bermediakan slide power point yang berlangsung? 

e. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan lebih dari 75% 

f. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan 50% sampai 75% 

g. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan 25% sampai 50% 
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h. Pembelajaran geografi menjadi menyenangkan kurang dari 25% 

17. Apakah kalian tertarik untuk mengkaji lebih mendalam pelajaran yang disampaikan guru 

menggunakan model pembelajaran  konvensional menggunakan ceramah bermediakan slide 

power point? 

e. Sangat tertarik karena menyenangkan 

f. Tertarik karena suka dengan media yang ditampilkan 

g. Cukup tertarik karena suka dengan pelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

h. Kurang tertarik karena tidak suka dengan pelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

18. Apakah kalian menyukai cara penyampaian materi dengan model pembelajaran  

konvensional menggunakan ceramah bermediakan slide power point? 

e. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif 

lebih dari 75% 

f. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif 

antara 50% sampai 75% 

g. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif 

antara 25% sampai 50% 

h. Suka dengan penyampaian materi menggunakan model bermediakan video interaktif 

kurang dari 25% 

19. Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran  konvensional menggunakan 

ceramah bermediakan slide power pointmemudahkan memecahkan permasalahan dalam 

pembelajaran materi hidrosfer? 

e. Sangat memudahkan lebih dari 75% 

f. Memudahkan saya memecahkan permasalahan dalam pembelajaran materi hidrosfer  

antara 50% sampai 75% 

g. Memudahkan saya memecahkan permasalahan dalam pembelajaran  materi hidrosfer 

antara 25% sampai 50% 

h. Memudahkan saya memecahkan permasalahan dalam pembelajaran  materi hidrosfer 

kurang dari 25% 

20. Apakah setelah pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi kalian dapat menyimpulkan 

hasil pembelajaran tersebut? 

e. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer lebih dari 75% 

f. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer antara 50% sampai 75% 

g. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer antara 25% sampai 50% 

h. Dapat menyimpulkan pembelajaran materi hidrosfer kurang dari 25%  
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Nama No 

Kode 

Respo

nden 

 

 
1         2         3         4         5   

Adelia C. I.  1 K-01 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 2 0 

Aina Y. M  2 K-02  2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 

Alfina Oksya S.  3 K-03 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 

Ali Nur Rohman  4 K-04 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Ari Maulana Fitri 5 K-05 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Arisa vira oktafiani 6 K-06 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 

Aulia Muhammad A. 7 K-07 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Dwi Nur Kholifah  8 K-08 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Dwika Zulrisma S.A.  9 K-09 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Era Hayyu Andini  10 K-10 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 

Erly Erdiana  11 K-11 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 

Fenny Handayani  12 K-12 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Ikhda Mukaromah  13 K-13 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Imam Syafrudin  14 K-14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Indah Sri W. 15 K-15 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Irene Milenia L 16 K-16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Irfan kamal Firdaus 17 K-17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Milenia Jovan A 18 K-18 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 

Muh, Yusuf  I. K.   19 K-19 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Reza Milenia Nur  F.  20 K-20 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Riha Ainul Jannah  21 K-21 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Rizky Dwi R.  22 K-22 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MODEL KONVENSIONAL  

BERMEDIAKAN SLIDE POWER POINT  PADA PEMBELAJARAN IPS TERPADU (GEOGRAFI) 

KELAS KONTROL 

Nomor Aspek Tanggapan 
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Tita Ayu Isnaini  23 K-23 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 

Yuni Kartikasari  24 K-24 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
Jumlah jawaban per option   10 5 3 7   2 13 3 7   9 6 7 3   12 4 3 6   9 

Persentase jawaban per option   25 13 8 18   5 33 7,5 18   22,5 15 17,5 7,5   30 10 7,5 15   22,5 
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Lampiran 40 

 

Nama  No 

Kode 

Respo

nden 

 

Nomor Aspek Tanggapan 

1         2         3         4         5   

Ajib Mahendara 1 E-01 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Anastasia L.R  2 E-02 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Anisa Ma'artus S.  3 E-03 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Alia Husnul P. 4 E-04 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Chintya Kusuma W. 5 E-05 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Diah Kisna  6 E-06 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Dzul Hikmah A. 7 E-07 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Farih Rozana  8 E-08 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Fhatin Amalia  9 E-09 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Galang Al-Imron  10 E-10 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Habibie Falah  11 E-11 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Hanatun Nusroh M.  12 E-12 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Intan Febriyani  13 E-13 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Iqbal Shobri B. G.  14 E-14 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Maysy Noor Jannah  15 E-15 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

M. Miftahur Rozaq 16 E-16 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Novita Ayu W. 17 E-17 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4 1 

Ricky Bachtiar Y.  18 E-18 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Riko Wahyu Aji N  19 E-19 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Rizka Qurrota Aini  20 E-20 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Rizky Alviansyah  21 E-21 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 

Siti Khofifah L. 22 E-22 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0 4 1 

Siti Handayaningsih  23 E-23 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Tsabitul Muslimah  24 E-24 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Wachida M. N.   25 E-25 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 3 0 

Keterangan                                           

Jumlah jawaban per option 
23 1 0 1   

2

2 
1 0 2   23 23 1 0   23 1 1 0   2 

REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MODEL PBI BERMEDIAKAN VIDEO INTERAKTIF  

PADA PEMBELAJARAN IPS TERPADU (GEOGRAFI) 

KELAS EKSPERIMEN  
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Persentase jawaban per option 
57,5 2,5 0 2,5   

5
5 

2,5 0 5   57,5 57,5 2,5 0   57,5 2,5 2,5 0   5 
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Lampiran 43 

 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

 

Sekolah  : MTs Negeri Winong Kabupaten Pati 

Kelas  : VII(tujuh) Bilingual A 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 

Semester  : 2(dua) 

Standar Kompetensi : 4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. 

Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (2 Jam Pelajaran untuk Ulangan Harian) 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

4.2. Mendeskripsikan gejala-

gejala yang terjadi di 

atmosfer dan hidrosfer 

serta dampaknya 

terhadap kehidupan. 

Siklus 

hidrologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis air 

permukaan dan 

air tanah. 

 

 Mengamati video 

interaktif serta 

tanya jawab 

mengenai proses 

siklus hidrologi 

sesuai dengan 

model 

pembelajaran PBI.  

 

 

 

 Mengamati  

langsung dan 

memahami video 

interaktif tentang 

 Membedakan jenis-

jenis siklus hidrologi 

(siklus pendek, 

sedang, dan panjang). 

 Memahami proses 

terjadinya siklus 

hidrologi dari awal 

hingga akhir proses.  

 

 

 

 Mengklasifikasikan 

bentuk-bentuk tubuh 

air permukaan dan air 

tanah  

 Jenis tagihan 

1)  Tugas individu 

2)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

1)  Performans (kinerja dan sikap) serta soal    

uraian (pre test dan post test) 

2)  Uji Petik Produk (pembuatan alat 

simulasi  proses siklus  hidrologi)    

 

 

 Jenis tagihan 

1)  Tugas individu 

2)  Tugas kelompok 

 Bentuk instrumen 

8JP  Video 

Interaktif 

tentang 

Hidrologi 

 Peta 

Indonesia 

 Buku 

sumber 

IPS 

(Geografi) 

Bilingual  
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona laut 

menurut letak 

dan keda-

lamannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas wilayah 

laut. 

 

 

 

 

 

bentuk-bentuk 

tubuh air sesuai 

dengan model 

pembelajaran PBI. 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati video 

interaktif serta  

peta dan 

melakukan  tanya 

jawab tentang zona 

laut menurut letak 

(laut pedalaman, 

laut tepi, laut 

tengah) dan 

kedalamannya 

(litoral, batial dan 

abisal) sesuai 

dengan model 

pembelajaran PBI. 

 

 

 Mengamati peta 

tentang batas-batas 

wilayah laut 

dengan model 

pembelajaran PBI.  

 

 

 Menyebutkan  

pemanfaatan air 

permukaan dan air 

tanah untuk kehidupan 

sehari-hari  

 

 

 

 

 Mendiskripsikan zona 

laut menurut letak 

(laut pedalaman, laut 

tepi, laut tengah) dan 

kedalamannya (litoral, 

batial, abisal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menafsirkan 

pengertian batas 

landas kontinen, laut 

territorial, dan Zona 

Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) dan  mampu 

1)  Performans (kinerja dan sikap) serta 

soal uraian (pre test dan post test) 

2)  Uji Petik Produk (pembuatan kliping 

tentang bentuk tubuh air permukaan dan 

air tanah)  

 

 

 

 

 

 

 Jenis tagihan 

1)  Tugas individu 

2)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

1)  Performans (kinerja dan sikap) serta 

tertulis (pre test dan post test) 

2)  Uji Petik Produk (pembuatan maket zona 

laut) 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenis tagihan 

1)  Tugas individu 

2)  Tugas kelompok 



 

 
 

227 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Arus lau dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati 

gambar tentang 

persebaran arus 

laut dunia 

menunjukkannya pada 

peta. 

 

 Mendeskripsikan 

manfaat batas landas 

kontinen, teritorial, 

dan ZEE bagi suatu 

negara.  

 

 Mengidentifikasi 

arus laut yang ada di 

dunia 

 

 Bentuk instrumen 

1)  Performans (kinerja dan sikap) serta soal 

uraian (pre test dan post test) 

2)  Laporan Tertulis ( hasil diskusi)  

 

 

 

 

 

 

 

 Jenis tagihan 

3)  Tugas individu 

4)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

3)  Performans (kinerja dan sikap) serta soal 

uraian (pre test dan post test) 

4)  Laporan Tertulis ( hasil diskusi)  

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun 

 

 

 

 

Lampiran 44 



 

 
 

228 

SILABUS PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

 

Sekolah  : MTs Negeri Winong Kabupaten Pati 

Kelas  : VII (tujuh) Bilingual A 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 

Semester  : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. 

Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (2 Jam Pelajaran untuk Ulangan Harian) 

 
 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

4.3. Mendeskripsikan gejala-

gejala yang terjadi di 

atmosfer dan hidrosfer 

serta dampaknya 

terhadap kehidupan. 

Siklus 

hidrologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis air 

permukaan 

dan air tanah. 

 

 

 

 

 Menjelaskan siklus 

hidrologi 

denganslide power 

point serta tanya 

jawab mengenai 

proses siklus 

hidrologi.  

 

 

 

 

 

 

 

  Menjelaskan mengenai 

jenis-jenis air 

petmukaan dan air tanah 

dengan menggunakan 

slide power point.  

 

 

 Membedakan jenis-

jenis siklus hidrologi 

(siklus pendek, 

sedang, dan panjang). 

 

 Memahami proses 

terjadinya siklus 

hidrologi dari awal 

hingga akhir proses 

dengan menggunakan 

gambar siklus 

hidrologi yang ada di 

slide power point 

.  

 Mengklasifikasikan 

bentuk-bentuk tubuh 

air permukaan dan air 

tanah  setelah 

mengamati slide 

power point. 

 Menyebutkan  

 Jenis tagihan 

3)  Tugas individu 

4)  Tugas kelompok 

 Bentuk instrumen 

3)  Performans (kinerja dan sikap) serta soal    

uraian (pre test dan post test) 

4) Uji Petik Kinerja (membuat ringkasan 

mengenai proses siklus hidrologi 

pendek, sedang, dan panjang)  

 

 

 

 

 

 Jenis tagihan 

3)  Tugas individu 

4)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

3) Performans (kinerja dan sikap) serta 

8 JP  Gambar-

gambar 

yang 

relevan 

 Slide 

Power 

point 

tentang 

materi 

hidrologi 

 Peta 

Indonesia 

 Buku 

sumber 

IPS 

(Geografi) 

Bilingual  
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

Zona laut 

menurut letak 

dan keda-

lamannya. 

 

 

 

 

Batas 

wilayahlaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati peta dan 

menjelaskan tentang 

zona laut menurut letak 

(laut pedalaman, laut 

tepi, laut tengah) dan 

kedalamannya (litoral, 

batial dan abisal). 

 

 Mejelaskan peta tentang 

batas-batas 

wilayahlautdengan 

menggunakan media 

slide power point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati gambar 

tentang persebaran 

arus laut dunia 

pemanfaatan air 

permukaan dan air 

tanah untuk kehidupan 

sehari-hari  

 

 Mendiskripsikan zona 

laut menurut letak 

(laut pedalaman, laut 

tepi, laut tengah) dan 

kedalamannya (litoral, 

batial, abisal). 

 

 

 Menafsirkan 

pengertian batas 

landas kontinen, laut 

territorial, dan Zona 

Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) dan  mampu 

menunjukkannya 

sesuai dalam peta. 

 

 Mendeskripsikan 

manfaat batas landas 

kontinen, teritorial, 

dan ZEE bagi suatu 

negara.  

 Mengidentifikasi arus 

laut yang ada di dunia 

 

soal uraian (pre test dan post test) 

4)    Laporan Tertulis (hasil diskusi 

mengenai jenis air permukaan dan air 

tanah serta pemanfaatannya sehari-

hari) 

 

 

 

 Jenis tagihan 

3)  Tugas individu 

4)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

3)  Performans (kinerja dan sikap) serta 

tertulis (pre test dan post test) 

4)  Uji Petik Produk (pembuatan maket  

zona laut) 

 Jenis tagihan 

5)  Tugas individu 

6)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

5)  Performans (kinerja dan sikap) serta soal 

uraian (pre test dan post test) 

6) Pembuatan diagram blok tentang zonasi 

laut yang meliputi ZEE, landas 

kontinen,  dan teritorial.  
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran* 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 Jenis tagihan 

1)  Tugas individu 

2)  Tugas kelompok 

 

 Bentuk instrumen 

1)  Performans (kinerja dan sikap) serta 

soal uraian (pre test dan post test) 

2) Pembuatan diagram blok tentang 

zonasi laut yang meliputi ZEE, landas 

kontinen,  dan teritorial.  

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect) 

Tekun ( diligence )  

Tanggungjawab ( responsibility) 

Ketelitian ( carefulness) 
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Lampiran 45 

 

CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(Kelas Eksperimen) 

 

A. Identitas  

Nama Sekolah           : MTs Negeri Winong Kabupaten Pati  

Mata Pelajaran         : IPS Terpadu (Geografi) 

Kelas, Semester        : VII/ 2 

Standar Kompetensi :  4. Memahami usaha manusia untuk mengenali  

           perkembangan lingkungannya. 

         Kompetensi Dasar : 4.2. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di  

                                                        atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya  

                                                        terhadap kehidupan. 

          Indikator  :  1. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur- 

                                                  unsur hidrologi 

Alokasi Waktu           : 2 x  45 menit ( 1 pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran   

1. Menjelaskan unsur-unsur  siklus hidrologi.  

2. Membedakan siklus  hidrologi pendek, sedang, dan panjang.  

3. Menjelaskan terjadinya siklus hidrologi.  

C. Materi Pembelajaran     

Pokok Materi  : Siklus Hirdologi.  

Sub Pokok Materi : 1. Unsur-unsur siklus hidrologi.  

     2. Proses siklus hidrologi.  

D. Model Pembelajaran   

Model  : Problem Based Instruction (PBI) 

Metode  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

Pendekatan : Pendekatan Keterampilan Proses 

 

E. Karakter Siswa yang diharapkan: 

     1. Kerja keras 

     2. Rasa ingin tahu 

     3. Teliti  

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah : 

No Kegiatan guru (peneliti) 

Alokasi 

waktu 

(80 menit) 

Aspek life Skill yang 

dikembangkan 

1 Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

a. Guru berkenalan dengan 

siswa untuk 

mengakrabkan diri 

sebelum pelajaran 

10’ 
5‟ 

 

 

5‟ 

 

 Kecakapanpersonal 

 Kesadarandiri 
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dimulai. 
b. Guru memberikan 

motivasi serta 

mempersiapkan siswa 

secara psikis dan fisik 

untuk siap menerima 

pelajaran.  

2  Kegiatan Inti. 

a. Guru memberikan 

pretest kepada siswa.  

b. Guru membagi kelas 

menjadi 8 kel yang 

beranggotakan 4-5 

anak dan memberikan 

kasus kepada siswa  

dengan 

memperlihatkan 

tayangan video 

interktif dan 

memberikan tugas 

membuat laporan hasil 

dari diskusi  dari 

lembar kasus yang 

dibagikan.  

c. Guru menjelaskan 

unsur-unsur siklus 

hidrologi, macam 

siklus hidrologi, serta 

proses dari siklus 

hidrologi.  

d. Dengan 

menghubungkan 

materi sebelumnya, 

guru membimbing 

siswa untuk 

menyebutkan unsur-

unsur siklus hidrologi 

yang telah diketahui 

siswa.  

e. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

telah dijelaskan 

f. Guru memberikan 

waktu kepada siswa 

untuk mendiskusikan 

kasus yang tersisa 

dalam lembar kasus  

g. Guru memberikan 

70’ 

30‟ 

 

5‟ 

 

 

 

 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

3‟ 

 

 

 

 

5‟ 

 

 

5‟ 

 

 

2‟ 

 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan berfikir 

 Kecakapan personal 
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kesempatan kepada 
siswa untuk menjawab 

kasus di depan kelas 

menurut kelompok 

masing-masing.  

h. Guru meluruskan 

jawaban siswa. 

3 KegiatanAkhir 
a. Guru dan siswa 

merefleksikan proses 

pembelajaran pada hari 

itu. 

b. Guru dan siswa 

membuat kesimpulan 

tentang materi pokok 

yang telah dipelajari. 

c. Guru memberikan tugas 

rumah 

10’ 
 

 

 Kecakapan personal 

 Kecakapan berfikir 

 Kecakapan personal 
 

 

G. Sumber Belajar   

Sarana pembelajaran  : white board, spidol, Laptop, LCD 

Sumber pembelajaran  :- Ali Rohman Yusuf dan Dwi Susanti. 2010. IPS 

   Geografi Bilingual (Mencakup Geografi dan Sosiologi) 

untuk SMP/ MTs Kelas VII. Bandung: Yrama Widya 

- Video interaktif mengenai air permukaan  

H. Penilaian   

Bentuk Penilaian  :Tes Tertulis 

Instrumen Penilaian : Soal Uraian  

I. Soal Evaluasi  

 

1. Mengapa air di bumi ini jumlahnya masih tetap meskipun telah digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan lain 

sebagainya? 

2. Darimana air yang ada di permukaan bumi ini berasal? 

3. Apakah yang dimaksud dengan siklus hidrologi atau daur hidrologi itu? 

4. Sebutkan macam-macam siklus hidrologi yang kamu ketahui! 

5. Jelaskan mengenai macam-macam siklus hirdologi di bawah ini: 

a. Siklus hidrologi pendek 

b. Siklus hidrologi sedang 

c. Siklus hidrologi panjang 

6. Sebutkan unsur-unsur dalam daur siklus hidrologi atau daur hidrologi! 

7. Jelaskan unsur-unsur dalam daur siklus hidrologi atau daur hidrologi!  

 

 

       Pati,   Maret2013  

 Peneliti 

 

 

Anif Sukmawati  

NIM. 3201409086 
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Lampiran 46 

 

CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(Kelas Kontrol) 

A. Identitas  

Nama Sekolah         : MTs Negeri Winong Kabupaten Pati  

Mata Pelajaran          : IPS Terpadu (Geografi) 

Kelas, Semester         : VII/ 2 

Standar Kompetensi :  4. Memahami usaha manusia untuk mengenali  

            perkembangan lingkungannya. 

         Kompetensi Dasar : 4.2. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di  

                                                        atmosferdan hidrosfer serta dampaknya  

                                                        terhadap kehidupan. 

         Indikator  :  1.   Mengidentifikasi dan menganalisis unsur- 

          unsur  hidrologi 

Alokasi Waktu           : 2 x  45 menit ( 1 pertemuan) 

 

B. Tujuan Pembelajaran   

4. Menjelaskan unsur-unsur  siklus hidrologi.  

5. Membedakan siklus  hidrologi pendek, sedang, dan panjang.  

6. Menjelaskan terjadinya siklus hidrologi.  

C. Materi Pembelajaran     

Pokok Materi  : Siklus Hirdologi.  

Sub Pokok Materi : 1. Unsur-unsur siklus hidrologi.  

     2. Proses siklus hidrologi.  

D. Model Pembelajaran   

Model  : Konvensional (Ceramah) (PBI) 

Metode  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

Pendekatan : Pendekatan Keterampilan Proses 

 

E. Karakter Siswa yang diharapkan: 

     1. Kerja keras 

     2. Rasa ingin tahu 

     3. Teliti  

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah : 

No Kegiatan guru (peneliti) 

Alokasi 

waktu 

(80 menit) 

Aspek life Skill yang 

dikembangkan 

1 Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

c. Guru berkenalan dengan 

siswa untuk mengakrabkan 

diri sebelum pelajaran 

dimulai. 

d. Guru memberikan motivasi 

serta mempersiapkan siswa 

secara psikis dan fisik untuk 

10’ 
5‟ 

5‟ 

 

 Kecakapanpersonal 

 Kesadarandiri 
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siap menerima pelajaran.  

2  Kegiatan Inti. 
i. Guru memberikan pretest 

kepada siswa.  

j. Guru membagi kelas menjadi 

8 kel yang beranggotakan 4-5 

anak dan memberikan kasus 

kepada siswa  dengan 

memperlihatkan tayangan 

slide power point dan 

memberikan tugas membuat 

laporan hasil dari diskusi  

dari lembar kasus yang 

dibagikan.  

k. Guru menjelaskan unsur-

unsur siklus hidrologi, 

macam siklus hidrologi, serta 

proses dari siklus hidrologi.  

l. Dengan menghubungkan 

materi sebelumnya, guru 

membimbing siswa untuk 

menyebutkan unsur-unsur 

siklus hidrologi yang telah 

diketahui siswa.  

m. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang telah 

dijelaskan 

n. Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

mendiskusikan kasus yang 

tersisa dalam lembar kasus  

o. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk menjawab kasus di 

depan kelas menurut 

kelompok masing-masing.  

p. Guru meluruskan jawaban 

siswa. 

70’ 

30‟ 

5‟ 

 

 

 

10‟ 

 

10‟ 

 

3‟ 

5‟ 

5‟ 

 

2‟ 

 

 Kecakapan akademik 

 Kecakapan berfikir 

 Kecakapan personal 

 

3 KegiatanAkhir 
d. Guru dan siswa 

merefleksikan proses 

pembelajaran pada hari itu. 

e. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan tentang materi 

pokok yang telah dipelajari. 
f. Guru memberikan tugas 

rumah 

10’ 
 

 

 Kecakapan personal 

 Kecakapan berfikir 

 Kecakapan personal 

 

 

 

G. Sumber Belajar   

Sarana pembelajaran  : white board, spidol, Laptop, LCD 

Sumber pembelajaran  :- Ali Rohman Yusuf dan Dwi Susanti. 2010. IPS 



 

 
 

236 

   Geografi Bilingual (Mencakup Geografi dan Sosiologi) 

untuk SMP/ MTs Kelas VII. Bandung: Yrama Widya 
- Slide power point mengenai air permukaan  

 

 

H. Penilaian   

Brntuk Penilaian  :Tes Tertulis 

Instrumen Penilaian : Soal Uraian  
II. Soal Evaluasi  

 

1. Mengapa air di bumi ini jumlahnya masih tetap meskipun telah digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan lain sebagainya? 

2. Darimana air yang ada di permukaan bumi ini berasal? 

3. Apakah yang dimaksud dengan siklus hidrologi atau daur hidrologi itu? 

4. Sebutkan macam-macam siklus hidrologi yang kamu ketahui! 

5. Jelaskan mengenai macam-macam siklus hirdologi di bawah ini: 

a. Siklus hidrologi pendek 

b. Siklus hidrologi sedang 

c. Siklus hidrologi panjang 

6. Sebutkan unsur-unsur dalam daur siklus hidrologi atau daur hidrologi! 

7. Jelaskan unsur-unsur dalam daur siklus hidrologi atau daur hidrologi!  

 

 

 

       Pati,   Maret 2013  

                                                                                     Peneliti 

 

 

Anif Sukmawati  

NIM. 3201409086 
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Lampiran 48 

 

LEMBAR PENILAIAN KINERJA GURU (KELAS EKSPERIMEN) 

 

Mata Pelajaran   : Geografi  

Materi Pokok   : Hidrosfer dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan  

Kriteria Skor Kinerja Guru : 4 – Sangat Baik 

 3 – Baik 

 2 -  Cukup Baik 
1- Kurang Baik  

 

Observer   :  

 

d) Tujuan 

Mengamati dan menilai kinerja guru  dalam kegiatan pembelajaran  di kelas. 

 

No

. 

Aspek yang diamati Skor 

pertemuan ke- 

1 2 3 

1. Pendahuluan    

a. Pembuatan RPP 

b. Penentuan alokasi waktu 

c. Menyediakan alat bantu media pembelajaran 

2. Kegiatan Inti    

a. Membuka pelajaran 

b. Guru berperan sebagai fasilitator dalam diskusi 

c. Menyampaikan materi pembelajaran 

d. Pembelajaran dengan model PBI bermediakan 

video interaktif 

e. Guru memantau dalam proses pembelajaran 

 

3. Kegiatan Penutup     

a. Evaluasi pembelajaran 

b. Menutup pelajaran 

   

 

Komentar/ Saran 

 

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

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

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

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

 

 Pati,      2013 

 Penilai 

 
 

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

 NIP.  
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LEMBAR PENILAIAN KINERJA GURU (KELAS KONTROL) 

 

Mata Pelajaran   : Geografi  

Materi Pokok   : Hidrosfer dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan  

Kriteria Skor Kinerja Guru : 4 – Sangat Baik 

 3 – Baik 

 2 -  Cukup Baik 
2- Kurang Baik  

 

Observer   :  

 

e) Tujuan 

Mengamati dan menilai kinerja guru  dalam kegiatan pembelajaran  di kelas. 

 

No

. 

Aspek yang diamati Skor 

pertemuan ke- 

1 2 3 

1. Pendahuluan    

d. Pembuatan RPP 

e. Penentuan alokasi waktu 

f. Menyediakan alat bantu media pembelajaran 

2. Kegiatan Inti    

f. Membuka pelajaran 

g. Guru berperan sebagai fasilitator dalam diskusi 

h. Menyampaikan materi pembelajaran 

i. Pembelajaran dengan model konvensional 

bermediakan slide power point 

j. Guru memantau dalam proses pembelajaran 

 

3. Kegiatan Penutup     

c. Evaluasi pembelajaran 

d. Menutup pelajaran 

   

 

Komentar/ Saran 

 

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

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

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

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

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

 

 

 Pati,      2013 

 Penilai 

 

 

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

 NIP.  
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Lembar Wawancara Tanggapan Guru Terhadap Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI)  bermediakan Video Interaktif 

dalam pembelajaran Hidrosfera Pada Kelas VII Bilingual MTs Negeri Winong 

Kabupaten Pati 

 

Nama  : 

NIP  : 

Sekolah : 

 
1. Menurut Anda apakah model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)? 

Jawab:  

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

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

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

 

2. Menurut Anda bagaimana mengaplikasikan pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam 

pembelajaran  IPS Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer menggunakan media video 

interaktif? 

Jawab : 

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

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

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

3.  Menurut Anda apakah pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam pembelajaran  IPS 

Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer sudah sesuai dengan kemampuan siswa MTs/ SMP jika 

diterapkan? 

Jawab: 

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

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

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

4. Menurut Anda apakah pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam pembelajaran  IPS 

Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer sudah sesuai kebutuhan untuk siswa MTs/ SMP jika 

diterapkan? 

Jawab: 

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

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

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

5. Menurut Anda apakah pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) bermediakan video 

interaktif dalam pembelajaran  IPS Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer akan meningkatkan 

daya pikir kritis siswa dan keaktifan untuk siswa MTs/ SMP jika diterapkan selama pembelajaran? 

Jawab: 

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

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

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

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

 

6. Menurut anda efektifkah jika model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)  bermediakan 

video interaktif diterapkan dalam pembelajaran  IPS Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer? 

Jawab:  

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

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

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

7. Setujukah anda jika model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)   bemediakan video 

interaktif diterapkan dalam pembelajaran  IPS Terpadu (Geografi) untuk semua materi? 

Jawab: 
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................................................................................................................................... 

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

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

8. Apakah penerapan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) bermediakan video 

interaktif  diterapkan dalam pembelajaran  IPS Terpadu (Geografi)  materi pokok hidrosfer 

menyulitkan atau memudahkan dalam penyampaian materi? 

Jawab:  

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

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

............................................................................................................................. ...... Menurut anda 

apakah kelebihan model Problem Based Instruction (PBI) bermediakan video interaktif jika 

diterapkan dalam pembelajaran  IPS Terpadu (Geografi)  materi pokok hidrosfer? 

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

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

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

9. Menurut anda apakah kelemahan model Problem Based Instruction (PBI) bermediakan video 

interaktif jika diterapkan dalam embelajaran  IPS Terpadu (Geografi)  materi pokok hidrosfer? 

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

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

.................................................................................................................................. 
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Lampiran 50 

Hasil Rekapitulasi Lembar Wawancara Guru Terhadap Penerapan  Model Pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI) Bermediakan Video Interaktif dalam Pembelajaran Hidrosfer 

 Pada Kelas VII Bilingual MTs Negeri Winong Kabupaten Pati  

No. 

Soal 

Daftar Pertanyaaan Jawaban Guru 

1. Menurut anda apakah model pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) itu? 

PBI adalah pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran.  

2. Menurut anda bagaimanakah mengaplikasikan pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI) dalam pembelajaran IPS 

Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer? 

Pada mulanya, siswa diberi masalah, kemudian guru mengarahkan 

siswa untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian setelah 

menemukan jawabannya, maka guru kemudian menjelaskan lagi 

materi, sedangkan siswa disuruh untuk menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

3. Menurut anda apakah pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) dalam pembelajaran IPS Terpadu 

(Geografi) materi pokok hidrosfer sudah sesuai dengan 

kemampuan siswa MTs/ SMP jika diterapkan? 

Sudah sesuai dan mampu menarik minat belajar siswa. 

4. Menurut anda apakah   pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI) dalam pembelajaran IPS Terpadu 

(Geografi) materi pokok hidrosfer sudah sesuai kebutuhan 

siswa MTs/ SMP jika diterapkan? 

Sudah memenuhi kebutuhan siswa, karena mencoba membuat siswa 

menjadi lebih memahami materi, aktif, giat, dan berfikir lebih kritis. 

Jadi, siswa menjadi lebih mudah belajar.  

5. Menurut anda apakah pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI)  bermediakan video interaktif dalam 

pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer 

akan meningkatkan daya pikir kritis siswa dan keaktifan 

siswa jika diterapkan? 

Ya, siswa menjadi lebih banyak bertanya dan aktif berdiskusi. Jadi, 

siswa menjadi lebih kritis dan lebih aktif.  

6. Menurut anda efektifkah jika model  pembelajaran Problem 

Based Instruction (PBI)  bermediakan video interaktif dalam 

pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer 

jika diterapkan dalam  pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

materi pokok hidrosfer? 

Sangat efektif menurut saya, karena siswa jadi lebih aktif dan lebih 

kritis bertanya hal yang tidak dimengerti atau mengutarakan pendapat 

mereka saat ditanya guru. Bahkan media video interaktif sangat bagus 

karena bisa memadukan pengetahuan di buku dan pengetahuan yang 

ada di dalam media video interaktif, jadi siswa menjadi lebih paham.  

7. Setujukah anda jika model  pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI)  bermediakan video interaktif diterapkan  

Setuju, asalkan alokasi waktunya mencukupi. Jadi waktu harus benar-

benar diperhitungkan.  
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diterapkan dalam  pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

untuk semua materi? 

8. Apakah penerapan model  pembelajaran Problem Based 

Instruction (PBI)  bermediakan video interaktif  dalam  

pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) materi pokok hidrosfer 

menyulitkan atau memudahkan dalam penyampaian materi? 

Memudahkan sekali, karena siswa menjadi lebih mandiri, sehingga 

guru dapat bertugas sebagai fasilitator yang baik untuk terus 

mengevaluasi proses pembelajaran dan umpan balik sesuai kebutuhan 

siswa.  

9.  Menurut anda apakah kelebihan  model  pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI)  bermediakan video 

interaktif  dalam  pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

materi pokok hidrosfer 

Menurut saya,  

3. Menjadikan siswa menjadi lebih mandiri dan berfikir kritis. 

4. Membuat guru menjadi lebih kreatif untu mengarahkan siswa 

dan mengorganisasikan siswa pada tugas pemecahan masalah 

dan membuat produk. 

5. Menarik minat siswa 

 

10.  Menurut anda apakah kelemahan  model  pembelajaran 

Problem Based Instruction (PBI)  bermediakan video 

interaktif  dalam  pembelajaran IPS Terpadu (Geografi) 

materi pokok hidrosfer 

Menurut saya,  

4. Alokasi waktu yang harus diperhitungkan agar tidak 

kekurangan waktu. 

5. Kesulitan saat memberikan tugas / kasus bagi siswa, karena 

siswa tidak mudah dibagi dalam kelompok yang heterogen 

(karena semua siswa ingin satu kelompok dengan teman 

dekatnya). Jadi guru harus mencari strategi agar siswa mau 

dibagi dalam kelompok-kelompok. 

6. Menentukan penilaian atas hasil tugas/ laporan siswa agar nilai 

siswa yang pintar dan kurang pintar bisa dinilai secara adil.  
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NGKET PENILAIAN/ VALIDASI AHLI TERHADAP 

MEDIA VIDEO INTERAKTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Indikator 

  

Tanggapan Saran  

1 2 3 4 

Aspek Tampilan Media 

1. Terdapat petunjuk penggunaan media       

2.  Teks tulisan dan keterangan terbaca jelas dan 

mudah dipahami  

     

3.  Animasi yang ditampilkan sudah 

mengilustrasikan materi.  

     

4.  Komposisi warna yang ditampilkan tidak 

menganggu penglihatan 

     

5.   Audio terdengar jelas ( ilustrasi musik, 

backsound, dan effect suara)  

     

6.  Narasi suara terdengar jelas.       

Aspek Kesesuaian Materi Pembelajaran 

7. Tujuan pembelajaran  sesuai dengan  KTSP      

8.  Cakupan materi yang diuraikan cukup luas dan 

mendalam 

     

9.  Isi materi sudah sesuai dengan kompetensi 

dasar . 

     

10. Materi disajikan dengan runtut, logis, dan jelas       

11. Materi yang disusun mengangkat isu-isu global 

berkaitan dengan hidrosfer. 

     

12. Evaluasi/ test yang disediakan sudah 

disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada.  

     

Aspek Interaksi dengan Pengguna 

13. Video  interaktif  dapat dijalankan oleh user 

secara mandiri  

     

15. Urutan tampilan materi pembelajaran dapat 

dipilih sesuai dengan kebutuhan. 

     

16.  Terdapat menu exit yang memudahkan user 

keluar atau masuk ke dalam program.  

     

17.  Terdapat pembahasan soal evaluasi sebagai      

Petunjuk Pengisian: 

1. Lembar penilaian ini diisi oleh Dosen yang menguasai teknologi pembuatan video  
( aplikasi flash media player) serta dosen yang menguasai materi Hidrosfer.  

2. Penilaian terdiri dari aspek tampilan visual, kesesuaian isi pembelajaran, dan interaksi media 
terhadap user.  

3. Mohon berikan tanda (V) pada kolom yang telah disediakan.  
Dengan keterangan angka sebagai berikut: 

4 =  sangat baik 

3 =  baik 

2 = cukup baik 

1 = kurang baik  

4. Mohon berikan komentar dan saran secara singkat dan jelas pada lembar yang telah disediakan . 

 

 

Judul Media  : Video Interaktif Hidrosfer SMP  

Jenjang Sekolah  : SMP 

Kelas/Semester  : VII/ 2 

Petugas Validasi :  

Lampiran 51 



 

 
 

244 

 

 

 

Komentar / 

saran  

…………

…………

…………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..............................................................................

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

 

      Semarang,    2013 

      Validator 

 

 

 

      (    ) 

      NIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umpan balik untuk siswa.   

Aspek Kesesuaian dengan Model Problem Based Instruction 

18.  Permasalahan yang ditampilkan pada menu 

video kasus sudah disesuaikan dengan materi 

hidrosfer.  

     

19.  Video yang ditampilkan pada menu video 

kasus mampu menstimulasi siswa memecahkan 

permasalahan yang disajikan.   

     

20.  Program video interaktif yang disusun sudah 

sesuai dengan tujuan dari pembelajaran 

menggunakan model Problem Based 

Instruction (Strategi Pembelajaran Berbasis 

Masalah).  
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Lampiran 52 
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Lampiran 53 

 

PENYELIDIKAN KECIL-KECILAN 

PENGAMATAN PERMASALAHAN KEBERSIHAN SANITASI 

DI SEKITAR LINGKUNGAN SEKOLAH MTs NEGERI WINONG 

“tugas disusun untuk memenuhi  tugas kelompok” 

 

Oleh 

Rizki Alviansyah   Diah Kisna Raga Dewi 

Ajib Mahendra  Aulia Husnul Pranawa  

Rico Wahyu Aji. N  Anisa Mas’atus Sholihah 

M. Miftahur Rozaq  Anastasia Leilani Rafi’ah 

Chintya Kusuma Wardani Maysy Noor Janah 

Tsabitul Muslimah  Dzul Hikmah Awalia 

 

Kelompok 1 

Kelas VII BILLINGUAL-A 

MTS NEGERI WINONG KABUPATEN PATI 

 TAHUN 2013   

 

A. TUJUAN 

1. Untuk mengamati kebersihan sungai yang mengalir di depan MTs Negeri Winong.  

2. Untuk mengetahui permasalahan kebersihan sanitasi di sekitar lingkungan sekolah MTs 

Negeri Winong.  

3. Untuk mendiskusikan solusi permasalahan kebersihan sanitasi di sekitar lingkungan MTs 

Negeri Winong.  

B. LANDASAN TEORI 
Sanitasi merupakan saluran pembuangan air limpahan dari hujan atau sampah 

rumah tangga yang dihasilkan ma nusia. Sanitasi biasanya digunakan sebagai jalur pembuangan 

air sisa aktivitas manusia, misalnya air bekas untuk mandi, mencuci, bersih-bersih, menyiram 

tanaman, dan sebagainya. Pembuangan air ini ditempatkan pada sanitasi agar tidak menggenang 

dan membuat lingkungan menjadi kotor.Sanitasi yang kotor dapat menyebabkan berbagai akibat 

yang mengganggu aktivitas manusia. Misalnya saja, sanitasi yang tersumbat mengakibatkan air 

menjadi menggenang dan tidak  bisa mengalir. Air yang menggenang ini merupakan tempat yang 

nyaman bagi sarang nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit seperti malaria.Oleh karenanya, 
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menjaga kebersihan sanitasi di lingkungan sekitar merupakan hal yang sangat penting agar 

kebersihan dan kesehatan terwujud. 

C.  LANGKAH KERJA 

Adapun langkah kerja dalam pelaksanaan pengamatan kebersihan sanitasi di 

sekitar lingkungan MTs Negeri Winong adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati keadaan sanitasi di dalam lingkungan sekolah MTs Negeri Winong dan di luar/ di 

depan MTs Negeri Winong.  

2. Mengambil foto yang memperlihatkan permasalahan kebersihan sanitasi di sekitar lingkungan 

sekolah MTs Negeri Winong. 

3. Mendiskusikan solusi pemecahan permasalahan kebersihan sanitasi di sekitar lingkungan 

sekolah MTs Negeri Winong.  

4. Menyimpulkan hasil pengamatan dan hasil diskusi pemecahan permasalahan. 

5. Menyusun laporan dan melaporkan hasilnya pada guru.  

D. HASIL 

1. Tabel Hasil Pengamatan Keadaan Sanitasi di lingkungan MTs Negeri Winong 

No.  Aspek yang diamati Hasil 

1.  Kebersihan Sungai  

a. Adakah sampah anorganik di sekitar 

saluran sanitasi? 

Ada, banyak ditemukan 

sampah botol dan sampah 

plastik dan juga kaleng.  

b. Adakah sampah organic di sekitar 

saluran sanitasi? 

Ada, banyak ditemukan 

rumput dan tanaman liar 

yang dan menyumbat 

saluran.  

c. Apakah air di sanitasi jernih? Tidak, airnya keruh agak 

kuning dan berbau. 

2. Keadaan  Air di Sanitasi 

a. Apakah air sanitasi mengalir 

lancar? 

Tidak, tersumbat karena 

ada banyak sampah 

b. Apakah air di sanitasi berbau? Iya, berbau 

3. Keadaan badan sanitasi 

a. Apakah kondisi sanistasi masih 

baik? 

Tidak, tembok saluran 

sanitasi banyak yang 

runtuh 

2. Kesimpulan permasalahan sanitasi di lingkungan MTs Negeri Winong 

Dari hasil pengamatan, kesimpulan yang kelompok kami dapatkan tentang 

permasalahan kebersihan sanitasi di lingkungan MTs Negeri Winong adalah sanitasi 

tersumbat oleh banyak sampah, airnya menggenang, air tidak dapat mengalir dan berbau. 

Selain itu, saat hujan air di sanitasi sering meluap, sehingga terkadang di depan kelas kami 

menjadi banjir.  

3. Cara mengatasi permasalahan kebersihan sungai. 

Cara mengatasi permasalahan kebersihan sanitasi di sekitar lingkungan sekolah 

MTs Negeri Winong menurut kelompok kami adalah dengan melakukan kerjabakti 



 

 
 



 

 
 

254 

 

 

 

PENYELIDIKAN KECIL-KECILAN 

DESKRIPSI PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDERHANA 

SOLUSI MASALAH DRAINASE YANG BURUK 

 

 

“tugas disusun untuk memenuhi laporan kelompok” 

 

 

 

Oleh 

Riska Qurrota Aini  Wachida Maftuhatun Nisa 

Siti Kholifah Liliyanti  

Farih Rozana   Novita Ayu Wulandari 

Fhatin Amalia  Hanatun Nusroh Mahfudzoh 

Iqbal Sobri Bagas Ghani Habibil Falah 

Ricky Baktiah Yahya  Intan Febriyani 

 

 

 

 

Kelompok 2 

Kelas VII BILLINGUAL-A 

MTS NEGERI WINONG KABUPATEN PATI 

TAHUN 2013  
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A. TUJUAN 

Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan sumur biopori. 

B. LANDASAN TEORI 

Lubang biopori biasanya dibuat di tanah dengan diameter tertentu. Fungsi lubang 

biopori digunakan sebagai alat bantu penyerapan air ke dalam pori tanah. Biasnaya lubang 

biopori dibuat pada tanah yang memiliki daya resap air atau drainase yang buruk. Selain itu, 

lubang biopori juga efektif digunakan sebagai tempat pembuatan pupuk kompos secara 

alami.Cara membuat pupuk pada lubang biopori ini yaitu memasukkan sampah organic 

seperti seresah daun, rumput kering, dan lainnya ke dalam lubang bipori.Demikian, setelah 

jangka waktu tertentu pupuk dapat diambil atau diunduh dari lubang biopori.Jadi, lubang 

biopori yang sederhana ini cukup efektif untuk meresapkan air ke dalam tanah.Lubang 

biopori juga ramah lingkungan dan kaya manfaat. 

C. LANGKAH KERJA 

1. Mencari landasan teori mengenai sumur bipori.  

2. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan sumur biopori sederhana. 

3. Menjelaskan manfaat sumur biopori bagi kehidupan. 

4. Mencari gambar mengenai manfaat sumur biopori.  

D. HASIL 

1. Definisi Sumur Biopori 

Secara alami biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat 

aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing atau pergerakan akar-akar dalam tanah. 

Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi, air hujan tidak 

langsung masuk ke saluran pembungan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang 

tersebut. 

 Akan tetapi di daerah perkotaan, keberadaan pepohonan semakin tergusur oleh 

bangunan-bangunan sehingga lubang biopori menjadi semakin langka. Lagi pula, 

banyaknya perpohonan tidak selalu mengartikan aka nada banyak air yang terserap, 

karena permukaan tanah yang tertutup lumut membuat air tidak dapat meresap ke dalam 

tanah.  

 Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah lubang resapan atau sumur 

resapan buatan manusia yang sekarang lebih dikenal dengan istilah lubang biopori. 

Biopori dapat dibuat di halaman depan, halaman belakang, atau sekitar area rumah. 

Lubangbiopori biasanya dibuat dengan ukuran 30 centimeter, dengan jarak antar lubang 

50-100 centimeter. 

2. Langkah-langkah pembuatan sumur biopori  

Persediaan air tanah semakin hari smeakin menipis dan langka.Kita bisa melakukan 

sesuatu untuk membantu mengatasinya.Salah satunya dengan membuat sumur biopori/ 

sumur resapan. 

Membuat sumur biopori atau sumur resapan memang tidak serta merta mengatasi 

masalah krisis air.Tetapi, paling tidak pembuatannya dapat lebih cepat mengalirkan air 

permukaan ke dalam tanah.Jadi, selain menambah pasokan air di dalam tanah juga bisa 

mengurangi banjir atau kekeringan. 

Membuat sumur biopori tidak perlu dalam ukuran yang besar dan dalam.Cukup 

membuatnya di sudut-sudut halaman.Membuatnya sangat mudah dan murah.Kita bisa 

membuatnya dengan menggunakan biopori yang dijual dengan harga Rp 175.000,00 per 

buah. 

Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu lubang biopori. 

Langkah Pengerjaan: 

- Tentukan lokasi sumur resapan yang diinginkan. Jika tanah kering, basahi terlebih 

dahulu agar proses pengeboran lebih mudah.  
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- Buat lubang silindris ke dalam tanah, dengan diameter 10 cm. Ambil bar, posisikan 

bor tegak lurus permukaan tanah. Putar bor searah jarum jam, dan beri tekanan 

seperlunya.  

- Bila seluruh mata bor sudah terisi tanah, tarik bor ke atas sambil terus memutarnya 

searah jarum jam.  

- Bersihkan mata bor, menggunakan kayu, bamboo, atau pisau tumpul dengan cara 

menekan sisi dalam mata bor.  

- Ulangi langkah dari 2-4 hingga lubang mencapai kedalaman 100 cm.  

- Isi lubang dengan sampah organic dari daun-daun kering, pangkasan rumput atau 

sampah dapur.  

3. Manfaat Sumur Biopori 

1. Mencegah banjir 

Banjir sendiri telah menjadi bencana yang merugikan bagi warga 

Jakarta.Keberadaan lubang biopori dapat menjadi jawaban dari masalah tersebut. 

Bayangkan bila setiap rumah, kantor, dan tiap bangunan di Jakarta memilkiki biopori. 

Berarti jumlah air yang segera masuk ke dalam tanah tentu juga banyak dan dapat 

mencegah terjadinya banjir. 

2. Tempat  pembuangan sampah organic 

Banyaknya sampah yang bertumpuk telah menjadi masalah tersendiri di kota 

Jakarta, misalnya. Kita dapat membantu mengurangi masalah ini dengan memisahkan 

sampah rumah tangga kita menjadi sampah organic dan anorganik.Untuk sampah 

organic dapat kita buang pada sumur biopori yang kita buat.Nantinya, sampah 

tersebut dapat menjadi pupuk kompos alami. 

3. Menyuburkan tanaman 

Sampah organic yang kita buang di lubang biopori merupakan makanan 

untuk organisme yang ada di dalam tanah, misalnya cacing tanah.Organisme tersebut 

dapat membuat sampah menjadi kompos yang merupakan pupuk bagi tanaman di 

sekitarnya. 

4. Meningkatkan kualitas air tanah 

Organisme dalam tanah mampu membuat sampah menjadi mineral-mineral 

yang kemudian dapat larut dalam air.Hasilnya, air tanah menjadi berkualitas karena 

mengandung mineral. 

4. Gambar Sumur/ Lubang Biopori 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubang Bipori 

This is 

bipori 
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Lampiran 54 
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Gambar 7. Diskusi berpasangan pengerjaan  
tugas interaktif 

 

Gambar 6. Proses pembelajaran di kelas 

eksperimen 

Gambar 5. Pre test kelas eksperimen  

 

Gambar 8. Post Test Kelas Eksperimen  
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Gambar 9. Tampilan Video Interaktif materi  

hidrosfer (video kasus) 

 

Gambar 10. Tampilan  Awal Media Slide Power 

Point Materi Hidrosfer 

 


