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SARI 

Dyah Dwi Anggraini. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Flip 

Chart Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Geografi 

Kompetensi Dasar Keragaman Bentuk Muka Bumi Kelas VII SMP N 1 Mijen 

Demak Tahun Pelajaran 2010/2011. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran Flip Chart, Prestasi Belajar Siswa 

Kenyataannya banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran geografi 

sebagai pelajaran yang membosankan, hal ini salah satunya disebabkan karena 

kurang tepatnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, penulis  menggunakan media flip chart karena media flip chart memiliki 

keunggulan dari media lainnya. Jika dibandingkan dengan media lainnya media 

flip chart lebih murah, lebih praktis, siswa dapat membuat sendiri selain itu media 

flip chart bersifat permanen sehingga dapat digunakan kembali. Permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) adakah pengaruh penggunaan media 

flip chart terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS geografi kompetensi dasar 

keragaman bentuk muka bumi siswa kelas VII SMP N 1 Mijen Demak tahun 

ajaran 2010/2011, (2) Bagaimana perbedaan prestasi belajar antara sebelum 

menggunakan media flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart 

pada mata pelajaran geografi kompotensi dasar keragaman bentuk muka bumi 

siswa kelas VII semester I SMP N 1 Mijen Demak tahun ajaran 2010/2011. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 

media flip chart terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS geografi 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi kelas VII SMP N 1 Mijen Demak 

tahun pelajaran 2010/2011. (2) Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 

antara sebelum menggunakan media flip chart dengan sesudah menggunakan 

media flip chart pada mata pelajaran geografi kompotensi dasar keragaman 

bentuk muka bumi siswa kelas VII semester I SMP N 1 Mijen Demak tahun 

ajaran 2010/2011. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Mijen Demak 

yang berjumlah 278. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling.  Tujuan dari pengambilan sampel 

dengan teknik purposive adalah pengambilan sampel dari populasi yang memiliki 

kesamaan dengan populasinya/dapat mewakili populasi (Sample Regresentatif). 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIIA. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan media flip chart, proses pembelajaran pada kelas eksperimen 

menggunakan media flip chart. Alat dari data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes dan angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis untuk 

uji hipotesis digunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ulangan kompotensi dasar 

keragaman bentuk muka bumi dari analisis data menggunakan uji statistik 

diperoleh  yaitu 13,330 dengan taraf signifikan  diperoleh  

yaitu 1,67. Karena  maka dinyatakan bahwa ada perbedaan hasil 
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belajar pre-test dan post-test, dan dinyatakan bahwa ada pengaruh menggunakan 

media flip chart. Respon siswa yang menggunakan media flip chart rata-rata 

86,89% dengan kriteria sangat baik. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran 

dengan menggunakan media flip chart terhadap prestasi belajar, hal ini karena 

siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, siswa berperan dalam 

membangun pengetahuannya baik segi kognitif,, afektif, maupun psikomotorik. 

Adanya perbedaan antara pre-test dan post-test. Hal itu dibuktikan dengan 

perhitungan uji t. respon siswa yang diajar dengan menggunakan media flip chart 

sudah sangat baik. Saran dalam penelitian ini adalah  dalam proses pembelajaran 

guru bisa menggunakan media flip chart karena dengan menggunakan media flip 

chart dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-

Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIKDINAS). Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi generasi penerus. Hal ini tertuang dalam 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang 

merumuskan secara tegas mengenai dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional. 

Undang–Undang nomor 20 pasal 2 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional menetapkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang–Undang Dasar 1945, sedangkan fungsinya yaitu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Bertitik tolak dari dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut 

menjadi jelas bahwa manusia Indonesia yang hendak dibentuk melalui proses 

Pendidikan bukan sekedar manusia yang berilmu pengetahuan semata tetapi 

sekaligus membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian sebagai warga 

Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab (Sugandi, 2004 dalam 

Apriyanti Ike, 2006:2).  
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Proses belajar mengajar adalah suatu komunikasi yang harus diciptakan oleh 

guru dan murid. Adakalanya hasil belajar yang diperoleh tidak terlalu 

memuaskan, dengan kata lain tidak terjadi perubahan tingkah laku sebagaimana 

yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang tidak berjalan 

dengan lancar, artinya selama komunikasi berlangsung kemungkinan terdapat 

gangguan / hambatan (Borman, 1988 dalam Aprijayanti Ike, 2006: 2 ). Proses 

belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima 

pesan (Sardiman, 2006:11). Strategi belajar mengajar merupakan komponen dari 

sistem kurikulum yang menunjang tercapainya tujuan instruksional dan tujuan 

kurikulum setiap mata pelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang utama dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan banyak tergantung kepada kualitas pelaksanaan proses belajar 

mengajar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, berkewajiban memberikan 

kesempatan belajar seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan diri 

seoptimal mungkin dengan potensi yang dimiliki, oleh karena itu peran dari guru 

dan siswa sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Fungsi guru saat ini lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi kegiatan 

belajar siswa. Diharapkan dengan semakin aktif siswa, semakin baik prestasi 

belajar yang diperoleh karena motivasi belajar siswa yang sangat tinggi saat 

kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Dengan demikian, siswa dapat lebih 

memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru dikelas. 
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Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa menurut Sudjana 

dan Rivai (2005: 14) antara lain: 

a. Siswa akan termotivasi belajarnya karena pengajaran yang lebih menarik. 

b. Siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik karena 

pengajarannya lebih jelas. 

c. Siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga karena metode 

mengajar yang bervariasi. 

d. Siswa melakukan lebih banyak kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru,tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, dan mendengarkan. 

Proses belajar mengajar di sekolah tidak bisa lepas dari keterlibatan guru 

dan siswa, keduanya berperan penting dalam usaha pencapaian tujuan 

pembelajaran. Berbagai metode dikembangkan agar dapat membantu siswa 

merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dan memahami materi yang 

disampaikan. Kenyataannya banyak siswa kelas VII SMP N 1 Mijen Demak yang 

menganggap bahwa pelajaran geografi sebagai pelajaran yang membosankan, hal 

ini salah satunya disebabkan karena kurang tepatnya media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran.  

Timbulnya perhatian murid tersebut sangat tergantung pada pengajar, bila 

pengajar dapat menarik perhatian murid, dengan sendirinya tingkat perhatian 

mereka pun akan tinggi. Hal tersebut dapat diusahakan dengan membuat variasi 

dalam penggunaan tempo dalam mengajar, nada suara, serta variasi penggunaan 

teknik mengajar. Seorang pengajar yang selalu bersikap berdiri (atau duduk) di 
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satu tempat, berbicara dengan nada yang selalu sama, tanpa pernah memandang 

ke arah para muridnya, tidak pernah menulis sesuatu dipapan tulis, tidak pernah 

mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya, akan sedikit sekali memperoleh 

perhatian dari pihak muridnya. Pelajaran yang ia berikan menjadi tidak menarik 

dan membosankan (Rooijokkers Ad, 1985:17). Yang dimaksud disini adalah guru 

dapat merubah suasana kelas menjadi tidak membosankan. Guru diharapkan dapat 

mengendalikan kelas dengan cara menggunakan tempo dalam pengajaran, 

menggunakan teknik mengajar atau bahkan menggunakan media dalam 

pembelajaran supaya siswa lebih bersemangat dalam belajar dan supaya siswa 

lebih paham dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. 

Hubungan antara guru dan siswa merupakan hubungan yang bersifat 

interaktif sehingga siswa merasa nyaman, aman, dan enjoy dalam proses 

belajarnya. Guru bukan sebagai figure yang menakutkan dan satu-satunya sumber 

belajar bagi siswa, tetapi guru memberikan teladan bagaimana cara belajar, 

menyenangi belajar dan bagaimana mendapatkan manfaat dari apa yang 

dipelajari. Siswa juga akan terlatih untuk selalu berupaya mengembangkan 

penalaran dan kreaktivitasnya dalam rangka mengembangkan dirinya. 

Usaha perbaikan tentang strategi pembelajaran dilakukan pula di SMP N 1 

Mijen Demak agar proses pembelajaran efektif dan menyenangkan sehingga 

tujuan utama proses pendidikan tercapai secara optimal, terutama dalam  mata 

pelajaran geografi. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan membuat sebuah 

produk pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan mudah dimengerti oleh 

siswa dalam pembelajaran. Salah satunya dapat diwujudkan dengan pembuatan 
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produk flip chart yang diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. 

Menurut ( Nasution, 1995 dalam Rusmiyanti Ustri, 2009: 3), alat bantu 

dalam mengajar memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Menambah kegiatan belajar siswa. 

b. Menghemat waktu belajar (ekonomis). 

c. Menyebabkan agar hasil belajar lebih permanen / mantap. 

d. Membantu anak-anak yang ketinggalan pelajaran. 

e. Memberikan alasan yang wajar untuk belajar karena membangkitkan 

minat perhatian (motivasi) dan aktivitas pada murid. 

f. Memberikan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. 

Adapun salah satu media pembelajaran yang bisa membuat suasana 

pembelajaran hidup dan siswa dapat terlibat aktif, entah itu bertanya maupun 

menjawab pada waktu proses belajar mengajar yaitu media flip chart yang berisi 

tentang materi pelajaran yang akan dibahas. Flip chart dari kata flip yang berarti 

buka tutup, dan chart yang berarti bagan/ gambar/ diagram. Chart merupakan 

salah satu media yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu kegiatan belajar 

mengajar. Dengan pemanfaatan flip chart ini, diharapkan dapat membuat siswa 

tertarik pada materi keanekargaman bentuk muka bumi terutama pada sub materi 

tenaga endogen. Keadaan siswa yang tertarik terhadap pembelajaran tersebut 

dapat menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk lebih menggali informasi. 

Motivasi yang tumbuh dalam diri siswa tersebut dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. 
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Menggunakan media flip chart karena media flip chart memiliki keunggulan 

dari media lainnya. Jika dibandingkan dengan media lainnya media flip chart 

lebih murah, lebih praktis, siswa dapat membuat sendiri selain itu media flip chart 

bersifat permanen sehingga dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, diharapkan 

siswa tertarik dengan media tersebut dan siswa dapat lebih memahami materi 

yang diterangkan oleh guru.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, hal tersebut mendorong 

peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul : 

“PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN FLIP 

CHART TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN IPS GEOGRAFI KOMPETENSI DASAR KERAGAMAN 

BENTUK MUKA BUMI KELAS VII SMP NEGERI I MIJEN DEMAK  

TAHUN PELAJARAN 2010/2011” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh pemanfaatan media flip chart terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS geografi kompetensi dasar keragaman bentuk 

muka bumi kelas VII SMP N 1 Mijen Demak tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Bagaimana perbedaan prestasi belajar antara sebelum menggunakan media 

flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart pada mata pelajaran 



7 
 

geografi kompotensi dasar keragaman bentuk muka bumi siswa kelas VII 

semester I SMP N 1 Mijen Demak tahun ajaran 2010/2011. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media flip chart terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS geografi kompetensi dasar keragaman 

bentuk muka bumi kelas VII SMP N 1 Mijen Demak tahun pelajaran 

2010/2011. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar antara sebelum menggunakan 

media flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart pada mata 

pelajaran geografi kompotensi dasar keragaman bentuk muka bumi siswa 

kelas VII semester I SMP N 1 Mijen Demak tahun ajaran 2010/2011. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Lembaga 

1) Sebagai gambaran bagi SMP Negeri 1 Mijen Demak akan pentingnya 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Flip Chart pada kompetensi dasar 

keragaman bentuk muka bumi berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 
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2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi SMP Negeri 1 Mijen Demak 

untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa. 

3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

perbandingan bagi sekolah yang bersangkutan dan sebagai masukan 

pengetahuan praktis bagi pendidik. 

b. Pembaca 

Untuk mengetahui kondisi sebenarnya tentang Pengaruh Pemanfaatan 

Media Pembelajaran Flip Chart terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran IPS geografi kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1Mijen Demak tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Manfaat Teoritis 

Sebagai wahana tambahan referensi dan bahan kajian penambahan khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk penelitian lanjut mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mata pelajaran IPS yang 

belum dikaji dalam penelitian ini. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Batasan istilah Operasional dan Konsep Pokok 

Ada beberapa konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu 

diberi penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud menghindari kemungkinan 

terjadinya interprestasi makna dalam menggunakan istilah-istilah dan konsep-

konsep dalam penelitian sebagai berikut: 
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1. Pengaruh 

Pengaruh berarti daya yang ada/timbul dari sesuatu (orang/benda) yang 

berkuasa/berkekuatan (Aprijayanti Ike, 2006:6). Pengaruh Pemanfaatan Media 

Flip Chart Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Geografi 

Kompetensi Dasar Keragaman Bentuk Muka Bumi Kelas VII SMP N 1 Mijen 

Demak Tahun Ajaran 2010/2011 maksudnya adalah daya yang ada atau timbul 

dari penggunaan Media Flip Chart Terhadap Prestasi Belajar siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS Geografi Kompetensi Dasar Keragaman Bentuk Muka Bumi Kelas 

VII SMP N 1 Mijen Demak Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Penggunaan 

Penggunaan adalah proses atau cara pakai dalam menggunakan sesuatu 

(Depdiknas,2001:375). 

3. Media Pembelajaran 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah penggunaan media 

pembelajaran khususnya geografi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan 

oleh guru kepada siswa, dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim (guru) sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi (Sardiman, 2006: 6). 

4. Flip Chart 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah media flip chart, yang 

diharapkan dengan menggunakan media flip chart prestasi belajar siswa 
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meningkat. Flip chart adalah kumpulan ringkasan, skema, gambar, tabel yang 

dibuka secara berurutan berdasarkan topik materi pembelajaran (Kartawidjaja 

Omi.1988:66-67). 

5. Prestasi Belajar 

Dalam penelitian ini juga akan diteliti tentang prestasi belajar siswa, dimana 

dengan penggunaan media pembelajaran flip chart diharapkan dapat mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa adalah perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan 

(Gagne,1977 dalam Catharina Tri Anni,2006:2). 

6. Keragaman Bentuk Muka Bumi 

Bentuk permukaan bumi sangat beraneka ragam. Ada yang bergunung-

gunung, ada yang landai, ada jurang, ada lembah, dan beragam bentuk yang lain. 

Keragaman bentuk muka bumi dan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan 

manusia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori tentang Media pembelajaran 

flip chart, prestasi belajar, pengaruh antara Media pembelajaran flip chart dengan 

prestasi belajar dan hipotesis penelitian. 

A. Penggunaan Media Pembelajaran Flip Chart 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Angkowo dan Kosasih (2007:10) media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. 

Asosiasi Pendidikan Nasional memberikan batasan media sebagai bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak, audio visual, serta peralatannya. 

Media Pengajaran adalah sarana yang membantu para pengajar. Para 

pengajar perlu menyadari bahwa tidak semua siswa senang dengan peragaan 

media. Siswa yang peka dan auditif mungkin tidak banyak memerlukannya tetapi 

siswa yang bersifat visual akan banyak meminta bantuan media untuk 

memperjelas pemahaman bahan yang disajikan (Kasmadi,2001:214). 
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Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu media 

a. Memilih media harus berdasarkan pada tujuan pengajaran dan bahan 

pengajaran yang akan disampaikan. 

b. Memilih media harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

c. Memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru baik dalam 

pengadaanya dan penggunaanya. 

d. Memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ pada waktu 

tempat dan situasi yang tepat. 

e. Memilih media harus memahami karakteristik dari media itu sendiri. 

Menurut peneliti media yang sesuai pada saat penelitian adalah media flip 

chart, karena media flip chart sesuai dengan materi yang sedang diteliti, yaitu 

materi keanekaragaman bentuk muka bumi terutama pada sub materi tenaga 

endogen. Materi tersebut memerlukan media yang banyak menampilkan gambar 

daripada keterangannya. Dari gambar tersebut guru dapat menjelaskan secara 

detail sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan. 

2. Manfaat Media dalam Pembelajaran 

Secara umum media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan 

komunikasi yang efektif antara guru dengan murid. Media pembelajaran dapat 

digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, baik didalam 

maupun diluar kelas. Media pembelajaran mengandung aspek-aspek alat dan 

teknik yang sangat erat kaitannya dengan metode mengajar. 
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Secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci (Kemp 

dan Dayton,1985 dalam Rahadi Aristo, 2003:18). Mengidentifikasi beberapa 

manfaat media dalam pembelajaran, yaitu : 

a. Penyampaian materi pelajaran yang dapat diseragamkan. 

Setiap guru mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu 

konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang 

beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada siswa 

secara seragam. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna baik secara alami maupun 

manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui penggunaan media, akan 

lebih jelas, lengkap, menarik perhatian siswa. Dengan media bahkan materi 

sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa, merangsang siswa 

bereaksi secara fisik maupun emosional. Dengan kata lain media dapat 

membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak 

monoton dan tidak membosankan. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

Jika diterapkan dengan baik dan tepat, media dapat membantu guru dan siswa 

melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. 
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d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

Dengan media, guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-

ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media siswa akan lebih 

mudah memahami pelajaran. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, 

tetapi juga membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. 

Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari guru saja, siswa kurang 

memahami pelajaran secara baik, tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan 

melihat, menyetuh, merasakan atau mengalami sendiri melalui media, maka 

pemahaman siswa pasti lebih baik. 

f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja. 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun, tanpa 

tergantung pada keberadaan seorang guru. Penggunaan media akan 

menyadarkan siswa betapa banyak sumber-sumber belajar yang dapat mereka 

manfaatkan untuk belajar diluar sekolah. 

g. Media dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar-mengajar. 

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga 

mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari 

sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan, kebiasaan siswa untuk belajar dari 
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berbagai sumber tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada siswa untuk 

senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. 

h. Merubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif 

Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang guru bukan lagi menjadi 

satu-satunya sumber belajar siswa. Seorang guru tidak perlu menjelaskan 

seluruh materi pelajaran, karena bisa berbagi peran dengan media. Dengan 

demikian, guru akan lebih banyak memiliki waktu untuk member perhatian 

kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, 

pembentukan kepribadian, memotivasi belajar dan lain-lain. 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

a. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan tetapi 

memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

belajar efektif. 

b. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran 

sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling 

berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi 

belajar yang diharapkan. 

c. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan isi 

pembelajaran, fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran harus selalu melihat pada tujuan dan bahan ajar. 
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d. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai hiburan, dengan demikian tidak 

diperkenankan menggunakannya hanya sekedar untuk permainan atau 

memancing perhatian siswa saja. 

e. Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar mengajar. 

f. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajaar 

mengajar. Pada umumnya hasil belajar siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran akan tahan lama mengendap sehingga kualitas pembelajaran 

memiliki nilai yang tinggi. 

B. Penggunaan Media Flip Chart 

1. Media Flip Chart 

Flip Chart merupakan media yang cukup lama digunakan dalam metode 

ceramah dalam setiap variasi presentasinya. Namun, media tersebut dapat 

digunakan dalam metode pembelajaran inovatif apapun karena fungsinya sebagai 

media. Bahkan, flip chart dapat dikatakan sebagai teknik karena aplikasi 

pembelajaran di kelas bertumpu pada flip chart tersebut. 

Flip chart adalah kumpulan ringkasan, skema, gambar, table yang dibuka 

secara berurutan berdasarkan topik materi pembelajaran. Bahan flip chart 

biasanya kertas ukuran plano yang mudah dibuka-buka, mudah ditulisi, dan 

berwarna cerah. Untuk daya tarik, flip chart dapat dicetak dengan aneka warna 

dan variasi desainnya. Cara penggunaan flip chart bergantung metode apa yang 

akan digunakan. Kalau metode ceramah, flip chart langsung dibuka sesuai dengan 

topik pembicaraan untuk diterangkan atau ditulisi hal-hal yang perlu dituliskan. 

Sehingga tidak membuat bosan bagi siswa yang mendengarkannya. 
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Flip chart kurang baik jika digunakan dalam kelas yang jumlahnya besar 

sebaiknya digunakan digunakan dengan jumlah siswa 15-20 orang. Tetapi jika 

dengan jumlah siswa yang besar diusakan menggunakan huruf kapital (besar) 

semua, yang penting enak dibaca dan jelas. Menggunakan spidol dengan ujung 

tumpul atau kotak akan memudahkan dalam menulis. 

Flip chart (lembar balik) adalah salah satu media cetakan yang sangat 

sederhana dan efektif. Flip chart bisa berisi sesuatu yang digambar, grafik, kata-

kata, gambar dan sebagainya. Flip chart yang digunakan dalam penelitian adalah 

flip chart yang berukuran standar panjang 90 cm dan lebar 60 cm, menggunakan 

gambar dengan pesan jelas dan singkat yang sudah disederhanakan, menggunakan 

warna mencolok dan tebal sehingga semua siswa dapat melihatnya. Dalam flip 

chart ini lebih banyak menampilkan gambar daripada pesan/keterangan, karena 

dengan gambar guru lebih mudah menerangkannya dan siswa juga lebih mudah 

dalam memahaminya, sedangkan keterangan yang ada di flip chart sebagai 

tambahan saja. 

Flip chart memiliki keunggulan dan kelemahan, adapun keunggulan dan 

kelemahan flip chart sebagai berikut: 

1) Keunggulan flip chart adalah sebagai berikut: 

a. Mampu memberi info ringkas dengan cara praktis 

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

c. Bahan dan pembuatan murah 

d. Mudah dibawa kemana-mana 

e. Tidak membutuhkan ketrampilan baca tulis 
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f. Membantu mengingatkan pesan dasar bagi fasilitator/pengguna media 

g. Siswa dapat membuat flip chart sendiri untuk memperlihatkan 

pemahamannya terhadap materi pokok  

h. Flip chart permanen dan bisa dipakai kembali 

2) Kelemahan flip chart adalah sebagai berikut: 

a. Seringkali chart terlalu rumit dan terlalu detail 

b. Siswa yang kurang baik penglihatannya mendapatkan kesukaran 

c. Gerakan tidak bisa diperlihatkan 

d. Banyak guru kurang memiliki kemampuan artistik 

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

lagi 

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

3) Pemakaian yang efektif, terdapat beberapa petunjuk adalah sebagai berikut: 

a. Rencanakan sebaik mungkkin sehingga chart cocok dengan bahan 

pelajaran. 

Yang cocok dengan materi keanekaragaman bentuk muka bumi adalah flip 

chart yang menampilkan banyak gambar tentang bentuk muka bumi 

terutama tentang sub tenaga endogen, pesan dibuat jelas dan singkat / tidak 

terlalu banyak pesan, sehingga siswa dapat memahami gambar tersebut dan 

guru lebih mudah dalam menerangkannya.   

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

untuk dilihat seluruh kelas 
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c. Usahakan unsur-unsur yang digambar di chart seminimum mungkin agar 

tidak membingungkan 

d. Gunakan warna jika ini membantu menjelaskan bahan 

e. Usahakan agar semua siswa dapat melihatnya 

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

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

sedang menerangkan. Dengan cara dipasang ini berarti chart sudah cocok 

untuk dilihat di seluruh kelas (Kartawidjaja Omi.1988:66-67). 

4) Desain Flip Chart 

a. Ukuran standar panjang 60 dan lebar 90 cm, atau sesuaikan dengan jumlah 

peserta. 

b. Gunakan ilustrasi foto,gambar yang sederhana dan dikenal khalayak. 

c. Penulisan judul yang menonjol, gunakan huruf kapital dan sederhana. 

d. Pesan jelas dan ringkas, istilah disederhanakan. 

e. Gunakan warna mencolok dan tebal. 

(http://evietos.blogspot.com) 

C. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2). 

Menurut Catharina Tri Anni (2006:6) belajar merupakan proses penting bagi 

http://evietos.blogspot.com/
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perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu. Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan 

ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditujukan dengan 

nilaites atau angka yang diberikan guru. Prestasi belajar dengan dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran disekolah. 

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan, ingatan, 

pemahaman aplikasi, analisis, sintesa, dan evaluasi. 

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai atau angka dari 

hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-

ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Prestasi belajar yang didapat pada saat penelitian yaitu berupa nilai siswa 

pada saat proses belajar mengajar waktu penelitian berlangsung. Nilai diambil dari 

aspek kognitifnya karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam 

pengetahuan, ingatan, pemahaman aplikasi. Sedangkan tingkah laku siswa dinilai 

dari aspek psikomotorik dan aspek afektif. 

2. Teori-teori Belajar 

Menurut Sardiman (2006:30-38), secara global ada tiga teori belajar yakni, 

teori ilmu jiwa daya, ilmu jiwa gestalt dan ilmu jiwa asosiasi. 
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a. Teori Belajar menurut Ilmu Jiwa Daya 

Menurut teori belajar ilmu jiwa daya, jiwa manusia terdiri bermacam-

macam daya. Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi 

fungsinya. Untuk suatu daya itu dapat digunakan berbagai cara atau bahan. 

Sebagai contoh untuk melatih daya ingat dalam belajar misalnya dengan 

menghafal kata-kata atau angka, istilah-istilah asing. Begitu pula untuk daya-daya 

yang lain. Yang penting dalam hal ini bukan penguasaan bahasa atau materinya, 

melainkan hasil dari pembentukan dari daya-daya itu. Kalau sudah demikian, 

maka seseorang yang belajar itu akan berhasil. 

b. Teori belajar menurut Ilmu Jiwa Gestalt 

Teori belajar ilmu jiwa gestalt berpandangan bahwa keseluruhan lebih 

penting dari bagian-bagian atau unsur. Sebab keberadaannya, keseluruhan itu juga 

lebih dulu. Sehingga dalam kegiatan belajar bermula pada suatu pengamatan. 

Pengamatan itu penting dilakukan secara menyeluruh. 

Berkaitan dengan teori belajar, teori ilmu jiwa gestalt mendasari penelitian 

ini dalam kaitanya dengan pemanfaatan media flip chart yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar geografi. Proses belajar geografi harus diawali dengan 

pengamatan dan pemahaman siswa mengenai pelajaran geografi serta seringnya 

para siswa mengerjakan latihan soal-soal geografi. Sehingga siswa kurang 

memahami materi pelajaran yang ada. 

c. Teori Belajar menurut Ilmu Jiwa Asosiasi 

Ilmu Jiwa Asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari 

penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Dari aliran ini ada dua teori 
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yang sangat terkenal, yakni: Teori Konektionisme dari Thorndike dan Teori yang 

Coditioning dari Pavlov. 

1) Teori Konektionisme 

Menurut Thorndike, dasar dari belajar itu adalah asosiasi antara kesan 

panca indra (sense impresion) dengan impuls untuk bertindak (impuls to 

action). Asosiasi yang demikian dinamakan “connecting”. Dengan kata lain, 

belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, antara 

aksi dan reaksi. Antara stimulus dan respon ini akan terjadi suatu hubungan 

yang erat kalau sering dilatih. Berkat latihan yang terus menerus, hubungan 

antara stimulus dan respons itu akan menjadi terbiasa. 

2) Teori Conditionaing 

Teori Conditioning berpandangan bahwa proses belajar diawali dari 

suatu kebiasaan. Seseorang akan melakukan sesuatu kebiasaan karena 

adanya sesuatu tanda. Teori ini jika diterapkan dalam kegiatan belajar 

banyak kelemahannya. 

Kelemahan-kelemahan itu antara lain: 

a) Percobaan dalam laboratorium, berbeda dengan keadaan sebenarnya. 

b) Pribadi seseorang (cita-cita, kesanggupan, minat, emosi, dan sebagainya) 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen. 

c) Respons mungkin dipengaruhi oleh stimulus yang tak dikenal. 

d) Teori ini sangat sederhana dan tidak memuaskan untuk menjelaskan 

segala seluk beluk belajar yang ternyata sangat kompleks itu. 



23 
 

Melihat ketiga teori belajar yang dirumuskan menurut Teori Ilmu Jiwa 

Daya, Gestalt, maupun Asosiasi, ternyata memang berbeda-beda. Namun 

demikian sebagai teori yang berkait dengan kegiatan belajar, ketiganya ada 

beberapa persamaannya. 

Persamaan itu antara lain mengakui adanya prinsip-prinsip berikut ini: 

1 Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan faktor yang sangat penting 

2 Dalam kegiatan belajar selalu ada halangan atau kesulitan 

3 Dalam belajar memerlukan aktivitas 

4 Dalam menghadapi kesulitan, sering terdapat kemungkinan bermacam- macam 

respons. 

Semua teori belajar cocok buat pokok bahasan bentuk muka bumi terutama 

pada sub materi tenaga endogen, ketiga teori tersebut saling melengkapi satu sama 

lainya. Pada teori Ilmu Jiwa Daya cocok untuk melatih daya ingat dalam belajar 

misalnya dengan menghafal kata-kata atau angka, istilah-istilah asing yang ada 

dalam pokok bahasan keanekaragaman bentuk muka bumi. Pada teori Ilmu Jiwa 

Gestalt cocok pada saat mengamati sikap siswa pada waktu pembelajaran. 

Guru/peneliti mengamati sikap siswa dari mulai awal pertemuan sampai 

pertemuan terakhir, siswa mengalami perubahan sikap atau tidak. Pada teori Ilmu 

Jiwa Asosiasi cocok digunakan pada saat berinteraksi antara guru dan siswa. Jika 

interaksi yang terjadi antara siswa dan guru baik maka dalam pembelajaran terjadi 

respon yang baik juga antara guru dan murid. 
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3. Ciri-ciri belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya (Slameto, 2003:3- 4). 

Perubahan yang terjadi pada diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak tiap perubahan dalam arti belajar. Dengan 

demikian ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar sebagai 

berikut: 

a) perubahan terjadi secara sadar 

ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan 

itu atau sekurang-kurangnya ia merasa telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

b) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung 

secara secara berkesinambungan tidak statis 

c) perubahan belajar bersifat positif dan aktif 

dalam perubahan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan 

bertujuan untuk memperoleh suatu yang lebih dari yang sebelumnya. 

d) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk beberapa 

saat saja seperti berkeringat, bersaing, menangis, dan sebagainya tidak dapat 

digolongkan sebagai perubahab dalam arti belajar. 
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e) perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

ini berarti bahwa perubahan dan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. 

f) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi 

perubahan keseluruhan tingkah laku (Slameto,2003:3-4). 

4. Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Slameto (2003:27-28) Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional 

2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional 

3) Belajar perlu adanya interaksi siswa dengan lingkungan 

b. Sesuai hakikat belajar 

1) Belajar merupakan proses kontinu. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 

3) Belajar adalah proses kontinuitas. 

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap pengertian. 
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2) Belajar harus mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan 

instruksional yang harus dicapai. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

2) Repetisi dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi belajar siswa yang 

berasal dari dalam diri siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri 

meliputi 2 aspek yaitu: 

1) Aspek Fisiologis 

a) Kondisi Fisiologi 

Keadaan umum jasmani yang memedai tingkat keburukan organ-organ 

tubuh dapat mempengaruhi semangat dan intesitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga materi yang dipelajari 

kurang atau tidak berbekas. 

b) Kondisi Panca indera 

Kondisi panca indera berpengaruh terhadap efektifitas belajar. 

2) Aspek Psikologis 

a) Intelegensi siswa 
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Menurut Reber dalam Muhibbin Syah (2004:133) Intelegensi diartikan 

sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Semakin 

tinggi kemampuan intelegensi siswa maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses, sebaliknya semakin rendah kemampuan intelegensi 

seorang siswa maka semakin kecil kemampuannya untuk meraih sukses. 

b) Sikap siswa 

Menurut Muhibbin Syah (2004:133) Sikap adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons 

dengan cara yang relative terhadap obyek orang, barang dan sebagainya 

baik secara positif maupun negatif. 

c) Bakat siswa 

Menurut Chalpin dalam Muhibbin Syah (2004:135) Bakat adalah 

kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. 

d) Minat siswa 

Menurut Muhibbin Syah (2004:136) Minat adalah kecenderungan atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat 

besar terhadap mata pelajaran akan memusatkan perhatianya lebih besar 

dari pada siswa lainya. Dan selanjutnya siswa tersebut akan belajar lebih 

giat sehingga akhirnya dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 
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e) Motivasi siswa 

Menurut Gletman dalam Muhibbin Syah (2004:136) Motivasi merupakan 

keadaan internal yang mendorong berbuat sesuatu. Kekurangan atau 

ketiadaan motivasi akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa 

dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi baik di sekolah 

maupun di rumah. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

yang berasal dari luar siswa. Yang termasuk faktor eksternal yaitu: 

1) Faktor lingkungan 

a) Lingkungan Alam 

Lingkungan Alam yaitu kondisi alami yang dapat berpengaruh terhadap 

proses dan hasil belajar. 

b) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial berupa manusia dan representasinya maupun bentuk 

lain yang langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

2) Faktor instrumental 

Faktor instrumental merupakan faktor yang keberadaanya dan 

penggunaanya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Yang 

termasuk faktor instrumental diantaranya: 

a) Kurikulum 

b) Program 

c) Sarana dan Fasilitas 
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d) Guru 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut maka 

disimpulkan ketika seorang siswa gagal dalam studi atau kurang baik prestasi 

belajar khususnya dalam mata pelajaran geografi belum tentu karena anak itu 

tidak pandai atau bodoh. Kegagalan atau kurang optimalnya hasil belajar geografi 

seorang siswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor 

ekternalnya adalah media pembelajaran flip chart yang sangat mempengaruhi 

prestasi belajar yang optimal. 

D. Pembelajaran Geografi 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

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

dalam konteks keruangan dan kewilayahan serta interaksi manusia dengan 

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

seperangkat peristiwa yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan anak didik 

dalam memahami mengenai berbagi fenomena gejala alam dan kehidupan di 

muka bumi, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya. 

1. Karakteristik Mata Pelajaran Geografi 

a. Geografi terutama merupakan kajian tentang fenomena alam, dan kaitannya 

dengan manusia di permukaan bumi. 

b. Geografi mempelajari fenomena geosfer, yaitu litosfer, hidrofer, atmosfer, 

biosfer, dan antroposfer. 
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c. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan lingkungan, 

maupun analisis komplek wilayah. 

d. Tema-tema esensial dalam geografi dipilih dan bersumber serta merupakan 

perpaduan dari cabang-cabang ilmu alam dan ilmu social atau humaniora. 

e. Di dalam penyajiannya menggunakan cara identifikasi, inventarisasi, 

analisis, sintesis, klasifikasi dan evaluasi dengan bantuan peta, teknologi 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (Suhadi,2002:2-3) 

2. Tujuan pembelajaran geografi 

a. Pengetahuan 

1. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola 

keruangan dan proses-prosesnya. 

2. Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan 

keterbatasannya untuk dimanfaatkan. 

3. Mengembangkan ketrampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan 

hasil-hasil dari interaksi berbagi gejala geografi. 

b. Keterampilan 

1. Mengembangkan ketrampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, dan lingkungan binaan. 

2. Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan 

informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan. 

3. Mengembangkan ketrampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan 

hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. 
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c. Sikap 

1. Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang 

terjadi di lingkungan sekitar. 

2. Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas 

lingkungan hidup. 

3. Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan 

sumber daya. 

4. Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan social dan budaya. 

5. Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa 

(Depdiknas,2002:8) 

3. Ruang lingkup pembelajaran geografi 

Pembelajaran geografi pada hakekatnya berkenaan dengan aspek-aspek 

keruangan permukaan bumi (geosfer) dan faktor-faktor geografis, alam 

lingkungan dan kehidupan manusia, oleh karena itu ruang lingkup pembelajaran 

meliputi : 

a. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia 

b. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya 

c. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang 

mamberikan variasi terhadap cirri khas tempat di permukaan bumi 

d. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan antara darat, perairan, dan 

udara di atasnya 
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Selanjutnya dalam upaya mengembangkan tujuan pembelajaran, Benyamin 

S.Bloom mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu : 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

a) Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup : 

1. Pengetahuan 

Yaitu perilaku mengingat atau mengenali informasi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

2. Pemahaman 

Yaitu kemampuan memperoleh makna dari materi pembelajaran. 

3. Penerapan 

Yaitu kemampuan menggunakan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

dalam situasi baru. 

4. Analisis 

Yaitu kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-bagian sehingga 

dapat dipahami struktur organisasinya. 

5. Sintesis 

Yaitu kemampuan menggambungkan bagian-bagian dalam rangka membentuk 

struktur yang baru. 

6. Penilaian 

Yaitu kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi pembelajaran untuk 

tujuan tertentu. 



33 
 

b) Ranah afektif 

Kategori tujuan pembelajaran afektif yaitu : 

1. Penerimaan 

Mengacu pada keinginan siswa untuk manghadirkan rangsangan atau 

fenomena tertentu. 

2. Penanggapan 

Mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. 

3. Penilaian 

Berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada obyek fenomena atau 

perilaku tertentu pada diri siswa. 

4. Pengorganisasian 

Berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, memecahkan kembali 

konflik-konflik antar nilai dan mulai menciptakan system nilai yang konsisten 

secara internal. 

5. Pembentukan pola hidup 

Merupakan kepercayaan diri untuk meng-intregasikan nilai-nilai ke dalam 

suatu filsafat hidup yang lengkap dan menyakinkan. 

c) Ranah psikomotorik 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth 

Simpson yaitu : 

1. Persepsi 

Berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk 

yang memandu kegiatan motorik. 
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2. Kesiapan 

Kategori ini mencakup kesiapan mental, kesiapan jasmani. 

3. Gerakan terbimbing 

Meliputi peniruan dan mencoba-mencoba menggunakan pendekatan gerakan 

ganda untuk menidentifikasi. 

4. Gerakan terbiasa 

Berkaitan dengan tindakan untuk kerja dimana gerakan yang telah dipelajari itu 

telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan sangat menyakinkan 

dan mahir. 

5. Gerakan kompleks 

Berkaitan dengan kemahiran untuk kerja dari tindakan motorik yang mencakup 

pola-pola gerakan yang komplek. 

6. Penyesuaian 

Berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik sehingga 

individu siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah baru. 

7. Kreativitas 

Mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan 

situasi tertentu atau masalah tertentu (Catharina Tri Anni, 2006: 5). 

E. Kompetensi Dasar Keragaman Bentuk Muka Bumi 

Permukaan bumi terdiri atas berbagai bentuk dari yang datar, bergelombang 

atau berbukit sampai bergunung. Keragaman tersebut tidak terjadi begitu saja, 

melainkan melalui berbagai proses dan waktu yang sangat lama. Berbagai bentuk 



35 
 

tenaga bekerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari 

luar bumi yang dikenal dengan sebutan tenaga geologi. Tenaga dari dalam bumi 

mengubah bentuk muka bumi sehingga muncul gunung, pegunungan dan lain-

lain. Selanjutnya apa yang telah dilakukan oleh tenaga dari dalam bumi, kemudian 

dirombak oleh tenaga dari luar bumi oleh air, angin, es, dan organism sehingga 

nampaklah keragaman muka bumi seperti yang kita lihat sekarang. 

Keragaman bentuk ketampakan alam di permukaan bumi tidak terjadi 

dengan sendirinya melainkan melalui suara proses alam yang panjang. Keragaman 

tersebut terjadi karena adanya tenaga endogen dan eksogen yang ada dibumi. 

Materi proses pembentukan muka bumi berupa konsep-konsep dan teori yang 

terlalu sulit untuk dipahami,karena materinya sangat banyak sehingga sulit buat 

dimengerti oleh murid(Nurdin Muh,2003:3). 

Dengan menggunakan media pembelajaran flip chart dapat memudahkan 

siswa untuk mempelajari materi seperti:  

- Gambar-gambar yang dibuat menarik 

- Informasi yang ringkas dengan cara praktis 

- Membantu mengingatkan pesan dasar bagi fasilitator/pengguna media 

- Media yang cocok untuk kebutuhan dalam ruangan atau luar ruangan 

- siswa dapat membuat flip chart sendiri untuk memperlihatkan pemahamannya 

terhadap materi pokok. 

Dengan demikian media flip chart dianggap dapat memudahkan siswa 

dalam mempelajari materi. 
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F. Pengaruh Pemanfaatan Media Flip Chart dengan Prestasi Belajar 

Penyajian kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi baik pada model, 

pendekatan, maupun media pembelajaran dapat menimbulkan kejenuhan siswa 

terhadap materi dan kegiatan pembelajaran, sehingga siswa menjadi enggan untuk 

mempelajari materi geografi kembali. Hal tersebut menimbulkan kesan tersendiri 

bagi siswa, bahwa geografi itu tidak menarik, yang kemudian menjadikan ini 

suatu penyebab yang menjadikan siswa malas belajar geografi, karena mereka 

telah beranggapan bahwa geografi itu sulit dipelajari. Sikap guru yang kurang 

friendly (ramah, bersahabat) juga dapat mempengaruhi psikologi siswa dalam 

belajar, yaitu siswa menjadi tegang dalam menerima materi pelajaran, kondisi 

yang demikian dapat mengurangi konsentrasi dan kesiapan siswa dalam menerima 

materi pelajaran geografi. 

Variasi media dilakukan dengan penggunaan flip chart sebagai alat bantu 

belajar. Flip chart dibuat dengan warna yang mencolok dan pesan yang sudah 

disederhanakan sehingga lebih menarik dan diharapkan mampu menambah 

motivasi siswa dalam belajar geografi. Dengan begitu siswa akan menganggap 

geografi itu mudah dan menarik untuk dipelajari, sehingga siswa akan menyukai 

mata pelajaran geografi. Jika siswa menyukai geografi dan mereka tahu bahwa 

geografi itu mudah dan menarik untuk dipelajari, sehingga siswa akan menyukai 

mata pelajaran geografi. Jika siswa menyukai geografi dan mereka tahu bahwa 

geografi itu penting, maka motivasi belajar siswa akan tinggi. 

Prestasi belajar adalah proses perubahan tingkah laku (kegiatan) sebagai 

akibat adanya pengalaman yang dicapai dalam belajar yang biasanya dinyatakan 
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dalam prestasi siswa dan laporan kepada orang tua ataupun lembaga sekolah yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan system pendidikan, UU RI Nomor 2 Tahun 1989:65-66 nilai 

merupakan symbol dari prestasi siswa, maka dalam system Pendidikan Nasional 

disebutkan: (1) penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan dan hasil belajar siswa, (2) penilaian hasil belajar 

siswa pada akhir pendidikan dasar dilakukan untuk member surat tanda tamat 

belajar. 

Prestasi belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

kecerdasan saja belum cukup menjamin keberhasilan prestasi seseorang dalam 

belajar, namun faktor belajar, prinsip belajar, dan metode mengajar juga sangat 

mempengaruhi. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh oleh pembelajar 

setelah mengalami aktifitas belajar yaitu menggunakan media flip chart. Dalam 

aktivitas belajar ini yang melakukan kegiatan adalah siswa. Oleh karena itu siswa 

harus aktif dalam pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar sangat penting diterapkan, karena 

keaktifan siswa sangat mempengaruhi hasil pengetahuan siswa baik segi 

kognitif,afektif maupun psikomotorik. 

Sebaliknya, pada pembelajaran konvensional yang menekankan guru 

sebagai informasi belajar siswa cenderung menerima dengan pasif. Dalam 
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pembelajaran model konvensional, guru cenderung memberikan pengalaman 

belajar yang kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa kurang antusias dalam 

pembelajarannya. 

Dari uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa peningkatan hasil belajar 

geografi siswa pada kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi yang 

menggunakan media flip chart akan lebih besar daripada model pembelajaran 

konvensional. Terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum siswa yang 

menggunakan media flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart. 

Perbedaan hasil belajar ini diperoleh melalui tahapan-tahapan, untuk lebih 

jelasnya, tahapan pelaksanaan penelitian ini tergambar dalam diagram alur 

berikut:  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 1. Diagram alur penelitian 

 

 

Input Proses Out put 

Kelas Eksperimen 

(Menggunakan Media Flip Chart) 

Hasil 

Analisis (t-test) 

Kesimpulan dan Saran 
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H. Hipotesis 

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh prestasi belajar siswa sebelum menggunakan 

media flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart. 

Ha  : Terdapat pengaruh prestasi belajar siswa sebelum menggunakan media 

flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart. 

2.  Ho : Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa sebelum menggunakan 

media flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart. 

Ha : Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa sebelum menggunakan media 

flip chart dengan sesudah menggunakan media flip chart. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Obyek Penelitian 

Dalam metode ini berisi tentang keseluruhan subjek penelitian, yang diteliti, 

inti dari penelitian atau tujuan pencapaian, langkah-langkah dalam penelitian. 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002:130). 

Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas VII SMP NEGERI 1 Mijen 

Demak tahun pelajaran 2010/2011 yang terdapat pada tabel no 3.1. 

 Tabel 3.1 Jumlah Siswa Dalam Populasi 

 

       Sumber : Dokumentasi Kesiswaan SMP N 1 Mijen Demak. 

2. Sampel Penelitian dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 

131). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan 

bagian dari populasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diambil sebagai 

NO Keterangan Jumlah 

1. Kelas VII-A 39 

2. Kelas VII-B 39 

3. Kelas VII-C 40 

4. Kelas VII-D 40 

5. Kelas VII-E 40 

6. Kelas VII-F 40 

7. Kelas VII-G 40 

Jumlah 278 
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sumber data.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik 

purposive sampling atau sampel tujuan, yaitu teknik memilih sampel bukan 

didasarkan pada strata/random tetapi atas adanya tujuan tertentu. Adapun tujuan 

ini adalah penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang membutuhkan 

kelas untuk penelitian yaitu menerapkan pembelajaran menggunakan media flip 

chart. Untuk menetapkan yang mana kelas yang akan dijadikan sampel digunakan 

teknik undi. Jadi, yang menjadi sampel penelitian adalah kelas VIIA.  

3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006: 118). 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel independen atau variabel bebas (X) yaitu variabel yang nilai-

nilainya tidak bergantung pada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Penggunaan Media Pembelajaran Flip Chart dalam kegiatan pembelajaran 

geografi pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi siswa kelas VII SMP N 1 

Mijen Demak Tahun Pembelajaran 2010/2011. 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) yaitu variabel yang nilai-

nilainya bergantung pada variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah prestasi belajar IPS geografi dalam hal ini adalah ujian/nilai tes siswa kelas 

VII semester II SMP N 1 Mijen Demak Tahun Pelajaran 2010/2011 yang 
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mencakup tingkat kompetensi yang dicapai baik ranah kognitif,psikomotorik, dan 

afektif. 

4. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian 

Sebelum melangkah dalam proses penelitian di kelas, harus ditentukan 

dahulu desain dari penelitian tersebut. Desain penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

    Tabel 3.2 Desain Praeksperimen 

 

Pretes Variabel Terikat Postes 

 X  

               Sumber: Sukardi, 2009:184 

 

Keterangan: 

  = Pelaksanaan Pre-test 

   = Pelaksanaan Post-test 
X   = pembelajaran dengan menggunakan flip chart 

 

Pada penelitian di kelas VII SMP N 1 Mijen Demak Kab. Demak ini 

menggunakan 1 kelas saja sebagai kelas eksperimen dengan memberikan 

pengajaran menggunakan media flip chart. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

nopember 2010. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut : 

a) Langkah Pembuatan Rencana Pembelajaran 

Langkah ini adalah persiapan guru dalam membuat pokok-pokok materi 

pelajaran yang akan disampaikan dalam pertemuan di kelas sesuai dengan 

kurikulum. Hal ini penting karena akan membantu guru dalam kesiapan 

mengajar di depan kelas. Berisi tujuan pembelajaran. Pokok-pokok materi 

yang akan di sampaikan, media yang diperlukan, metode pembelajaran, serta 

target waktu dan penilaian. 
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b) Langkah Persiapan Media 

Pada langkah ini guru/peneliti membuat media flip chart sesuai materi 

keanekaragaman bentuk muka bumi berisi tentang gambar-gambar dan juga 

pesan singkat yang sudah disederhana untuk pembelajaran. Media flip chart 

dibuat dengan ukuran standar panjang 90 cm dan lebar 60 cm dengan huruf 

kapital dan sederhana, dan menggunakan warna yang mencolok dan tebal. 

c) Pelaksanaan Pre tes 

Peneliti melaksanakan pre tes sebagai gambaran untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan siswa dari materi yang akan disampaikan oleh 

guru. 

d) Langkah Persiapan Kelas 

Pada langkah ini guru bukan hanya menyiapkan perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, tetapi juga memperisapkan siswa agar dapat 

mengikuti, mencatat, menganalisa, dari materi pembelajaran menggunakan 

media flip chart tersebut. Guru memberikan uraian pendahuluan media flip 

chart berdasarkan pokok bahasan yang akan dibahas yang disesuaikan dengan 

Rencana Pembelajaran (RP). 

e) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap ini guru menjelaskan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan melaksanaan pembelajaran menggunakan media flip chart. 
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f) Pelaksanaan Post test 

Sesudah pembelajaran dengan menggunakan media flip chart itu selesai, 

selanjutnya perlu adanya kegiatan evaluasi sebagai tindak lanjut dari 

penggunaan media flip chart dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa setelah guru menyampaikan materi menggunakan media flip chart. 

B. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumen 

Data awal diperoleh dari catatan jumlah kelas dan jumlah siswa kelas VII 

SMP. Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa kelas VII SMP 

N 1 Mijen Demak dan gambar/foto proses belajar-mengajar serta nilai ulangan 

siswa kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi. 

2. Metode Observasi 

Digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aspek afektif dan aspek 

psikomotorik pada siswa kelas eksperimen. Peneliti dibantu oleh satu orang 

observer yaitu: Ngantimah Spd selaku guru mata pelajaran IPS geografi kelas VII 

SMP N 1 Mijen Demak. 

3. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002:127). Metode ini 

digunakan untuk mengambil data tentang daya serap materi Geografi  kompetensi 

dasar keragaman bentuk muka bumi kelas VII Semester I SMP N I Mijen Demak 
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Kab. Demak tahun pelajaran 2010/2011 antara pengajaran sebelum menggunakan 

media flip chart dengan pengajaran sesudah menggunakan media flip chart. 

4. Angket 

Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari respoden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

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

penelitian ini adalah angket tipe pilihan ganda, meminta kepada responden untuk 

memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan. Angket 

diberikan pada siswa adalah untuk mengungkap respon siswa terhadap 

pembelajaran geografi. 

C. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Uji Coba angket 

a. Validitas angket 

Penggunaan angket ini diharapkan dapat mempermudah dalam 

mendapatkan data di lapangan, oleh karena itu perlu dianalisis kualitasnya 

dengan uji validitasnya. 

Validitas soal dalam metode ini ditentukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut :    

  

Keterangan : 
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 = koefisien korelasi 

X   = skor butir 

Y   = skor total 

N   = jumlah subyek                                  (Arikunto, 2002:146) 

Harga  yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga tabel 

product moment dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan N. Jika 

 maka butir soal tersebut valid (Arikunto, 2002:146). 

Kriteria: 

Jika tabelpbis rr dengan taraf signifikansi 5%, maka soal dikatakan valid. 

Hasil analisis uji coba angket dengan N=20 pada taraf signifikansi 5%, 

maka diperoleh rtabel = 0,444. Sedangkan hasil perhitungan diperoleh rxy = 

0.51265. Kriteria butir soal yang valid apabila rxy>rtabel. Karena nilai rpbis>rtabel, 

maka dari 12 butir soal yang diujikan, diperoleh 12 soal yang valid yaitu soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,dan 12.  

Ringkasan hasil perhitngan validitas soal dapat dilihat pada tabel 3.3 di 

bawah ini. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 24 dan 25 halaman 123 dan 124 

– 125. 
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Tabel 3.3 Kategori Validitas Uji Coba Angket 

Kriteria Nomor Soal Keterangan 

Soal valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, dan 12.  

Dipakai sebagai 

instrumen untuk 

mengukur respon 

siswa 

Tidak valid - Tidak dipakai 

     Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

b. Reliabilitas angket 

Reliabilitas dapat menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen untuk dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Untuk menguji 

reliabilitas menggunakan rumus alpha sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

  =  reliabilitas instrumen 

 =  banyaknya butir pertanyaan 

 =  jumlah varians butir 

 =  varians total   (Arikunto, 2002:171) 

Berdasarkan hasil perhitungan realibilitas pada lampiran 20 halaman 128 

dapat diketahui hasil akhir berupa Taraf signifikansi 5% dengan N = 20, 

diperoleh rtabel = 0,444. Sedangkan perhitungan koefisien realibilitas instrumen 

r11= 0,752, maka r11 > rtabel  yang artinya soal angket respon siswa reliabel. 

Sehingga soal angket uji coba tersebut dapat dipercaya untuk digunakan 
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sebagai alat pengumpul data respon  siswa sampel penelitian, karena instrumen 

tersebut sudah baik. 

2. Teknik Analisis Data Angket 

a. Penilaian dengan Persen 

Metode deskriptif persentase digunakan untuk mendiskripsikan angket 

pemanfaatan media flip chart dalam proses pembelajaran IPS geografi adalah : 

DP =  x100% 

Keterangan : 

n  =  nilai yang diperoleh 

N        =  jumlah seluruh nilai (jumlah item soal dikalikan dengan    

jumlah   responden) 

DP          =  deskriptif persentase (Sudjana, 2002: 70) 

Nilai  persentase yang diperoleh selanjtnya dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. Langkah-langkah pembuatan 

kriteria:  

1. Jumlah responden  =  telah diketahui 

2. Jumlah item   =  telah diketahui 

3. Skor jawaban maksimal     = jumlah responden x jumlah item x 

skor  maksimal 
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4. Skor jawaban minimal = jumlah responden x jumlah item   

x skor minimal 

5. Rentang skor = skor jawaban maksimal – skor 

jawaban  minimal 

6. Menentukan angka persentase tertinggi 

= x100% x100% =  100% 

7. Menentukan persentase terendah 

                    x100%  x100%= 25% 

8. Rentang persentase 100%-25% =  75% 

9. Banyak kriteria                      = 4 (sangat kurang baik, kurang  baik, 

cukup baik, baik) 

10. Interval kelas persentase = rentang  :   4  =   75% : 4    =  18,75% 

Untuk mengetahui tingkat kriterianya, selanjutnya harga persentase yang 

diperoleh dalam % dikonsultasikan dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3,4 Klasifikasi Penilaian dengan Persen 

No Interval Persentase (%) Kriteria 

1 

2 

3 

4 

81,25-100  

62,50-<81,25 

43,75-<62,50 

25,00-<43,75 

Sangat Baik 

Baik  

Sedang 

Kurang 

    Sumber: Sudjana, 2002: 70 



50 
 

Penilaian persentase digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis 

respon siswa kelas eksperimen terhadap pembelajaran geografi dengan 

menggunakan media flip chart. 

3. Uji Coba Tes 

Instrumen dikatakan baik, apabila terlebih dahulu diuji cobakan dan 

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

dan daya pembeda (Arikunto, 2006:131). Soal yang diujicobakan untuk tes hasil 

belajar sebanyak 50 soal dengan komponen yang diukur pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), dan aplikasi (C3). Uji instrumen dilakukan pada kelas lain yaitu 

kelas VII-C karena bukan termasuk kelas penelitian, tetapi mempunyai 

kemampuan yang hampir sama dengan kelas yang dijadikan subjek penelitian 

untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Hasil tes ini digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada kompetensi dasar keragaman bentuk muka 

bumi. Untuk itu perlu dilakukan uji validitas, realibilitas, indeks kesukaran dan 

daya pembeda soal. 

a. Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau 

sahih memiliki validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 
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gambaran tentang validitas yang dimaksud. Pada penelitian ini setiap butir soal 

yang dijawab benar diberi skor 1 dan apabila dijawab salah diberi skor 0. 

Penelitian ini mengunakan rumus Point Biserial Correlation atau korelasi point 

biserial dengan rumus sebagai berikut: 

q

p

St

MtM
r

p

pbis
 

Keterangan: 

pbisr  = koefisien korelasi point biserial. 

pM   = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item 

yang dicapai korelasinya dengan tes. 

tM  = mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes). 

tS  = standar deviasi skor total. 

p  = proporsi subjek yang menjawab betul item. 

q  = 1 – p  (Arikunto, 2002:79) 

Kriteria: 

Jika tabelpbis rr dengan taraf signifikansi 5%, maka soal dikatakan 

valid. 
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Hasil analisis uji coba soal dengan N=40 pada taraf signifikansi 5%, 

maka diperoleh rtabel = 0,312. Sedangkan hasil perhitungan diperoleh rpbis = 

0.588. Kriteria butir soal yang valid apabila rpbis>rtabel. Karena nilai rpbis>rtabel, 

maka dari 35 butir soal yang diujikan, diperoleh 30 soal yang valid yaitu soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 35. Sedangkan 5 soal yang tidak valid yaitu 

soal nomor 5, 8, 22, 25, dan 34. Maka soal yang tidak valid tidak digunakan 

untuk mengukur hasil belajar kelas subjek penelitian. 

Ringkasan hasil perhitngan validitas soal dapat dilihat pada tabel 3.5 di 

bawah ini. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 15 dan 16 halaman 112 -114 dan 

115. 

Tabel 3.5 Kategori Validitas Soal Uji Coba Tes 

Kriteria Nomor Soal Keterangan 

Soal valid 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 

35. 

Dipakai sebagai 

instrumen untuk 

mengukur hasil 

belajar 

Tidak valid 5, 8, 22, 25, dan 34 Tidak dipakai 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data kerena 

instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:100). 
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Fungsi reliabilitas adalah untuk menyokong terbentuknya validitas. 

Untuk menguji reliabilitas butir soal digunakan rumus K-R20, sebagai berikut : 

2

2

11
1 S

pqS
x

k

k
r  

Keterangan : 

11r    = reliabilitas instrumen. 

k      = banyak butir pertanyaan. 

2S    = varians total. 

pq   = jumlah dari pq (Arikunto, 2002:100) 

Kriteria: 

Jika tabelrr11 dengan taraf signifikansi 5%, maka instrumen 

tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan realibilitas pada lampiran 15 halaman 124 

dapat diketahui hasil akhir berupa Taraf signifikansi 5% dengan N = 40, 

diperoleh rtabel = 0,312. Sedangkan perhitungan koefisien realibilitas instrumen 

r11= 0,615, maka r11 > rtabel  yang artinya soal ulangan pada pokok bahasan 

bentuk muka bumi reliabel. Sehingga soal uji coba tersebut dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data hasil belajar kognitif siswa 

sampel penelitian, karena instrumen tersebut sudah baik. 
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c. Tingkat Kesukaran 

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

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkan soal tersebut, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena di luar jangkauannya (Arikunto, 2002:208). 

Rumus yang digunakan adalah : 

BA

BA

JSJS

JBJB
IK  

Keterangan : 

IK    = Indeks kesukaran 

AJB Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

BJB  Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

AJS Banyak siswa pada kelompok atas 

BJS Banyak siswa pada kelompok bawah (Arikunto, 2002:208). 
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Tabel 3.6 Klafikasi Interval Tingkat Kesukaran Soal 

Interval IK Kriteria 

0,00 < IK  0,30 Sukar 

0,30 < IK 0,70 Sedang 

0,70 < IK 1,00 mudah 

   Sumber: Hasil penelitian 2010 

 

       Hasil perhitungan uji coba tingkat kesukaran soal menunjukkan soal yang 

diuji cobakan memiliki kriteria sukar, sedang, mudah. Soal yang termasuk 

kriteria sukar adalah soal nomor 16, 22, 25, dan 33. Soal yang termasuk kriteria 

sedang adalah soal nomor 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 

28, 32, dan 34. Sedangkan soal yang termasuk kriteria mudah adalah soal 

nomor 1, 2, 3, 5, 10, 11, 23, 24, 29, 30, 31, dan 35.  Perhitungan tingkat 

kesukaran soal dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 117 dari hasil 

perhitungan tingkat kesukaran soal menghasilkan kriteria soal mudah, sedang, 

dan sukar. Soal yang termasuk kriteria mudah, sedang, dan sukar dapat dilihat 

pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Tes 

Kriteria Nomor Soal 

Mudah 1, 2, 3, 5, 10, 11, 23, 24, 29, 30, 31, dan 35. 

Sedang 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 26, 27, 28, 32, dan 34. 

Sukar 16, 22, 25, dan 33. 

  Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 
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d. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antar siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi maka semakin tinggi daya pembeda soalnya, 

semakin baik kualitasnya. 

Rumus yang digunakan : 

BA

BA

JJ

BB
DP  

Keterangan : 

DP = Daya pembeda 

BA  = Jumlah yang benar butir soal pada kelompok atas 

BB  = Jumlah yang benar butir soal pada kelompok bawah 

JA   = Banyak siswa pada kelompok atas 

JB   =  Banyak siswa pada kelompok bawah  (Arikunto, 2002:213) 
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Tabel 3.8  Klasifikasi Interval Daya Pembeda Soal 

Interval Daya 

Pembeda 

Kriteria 

0,0DP  Sangat jelek 

20,000,0 DP  Jelek 

40,020,0 DP  Cukup 

70,040,0 DP  Baik 

00,170,0 DP  Sangat baik 

Sumber: hasil penelitian tahun 2010 

Hasil perhitungan daya pembeda soal, diperoleh kriteria soal yang jelek, 

cukup dan baik. Kriteria soal jelek yaitu soal nomor 5, 8, 22, 25, dan 34. 

Kriteria soal cukup terdapat pada soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 35. Soal yang memiliki 

kriteria baik yaitu soal nomor 12, 13, 14, 20, dan 26.  

Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran 19 halaman 

118 Hasil analisi daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel 3.9.  
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Tabel 3.9 Kriteria Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Kriteria Nomor Soal 

Sangat baik - 

Baik 12, 13, 14, 20, dan 26. 

Cukup 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, dan 35. 

Jelek 5, 8, 22, 25, dan 34. 

Sangat Jelek - 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

4. Metode Analisis Data 

a. Uji Normalitas dengan menggunakan uji Chi-kuadrat 

Sebelum data yang diperoleh dari lapangan dianalisis lebih lanjut, 

terlebih dahulu diujikan uji normalitasnya. Tujuan dari uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah data pre tes dan post test pada kelompok eksperimen 

berdistribusi normal atau tidak. 

   Rumus: 

k

i Ei

EiOi
X

1

2

2  

Keteranagn: 

2X  = Chi Kuadart 

Oi  = Frekuensi hasil pengamatan 

Ei  = Frekuensi harapan (Sudjana, 2002:273) 
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b. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Belajar Pre test dan Post Test (Uji 

Hipotesis) 

Hipotesis 

21oH  

21Ha  

Uji Hipotesis: 

21

21

11

nn
S

xx
t  

Dimana, 

2

11

21

2

22

2

112

nn

SnSn
S

 

Keterangan: 

1x = rata-rata tes kelompok post-test 

2x = rata-rata tes kelompok pre-test 

2

1S = simpangan baku nilai tes kelompok post-test 

2

2S = simpangan baku nilai tes kelompok pre-test 

S 2 = simpangan baku gabungan kelompok I dan kelompok II 
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oH ditolak apabila 21 21 nntt dengan = 5% (Sudjana, 2002:239). 

5. Analisis Deskriptif Presentase 

Penilaian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis aspek 

afektif dan aspek psikomotorik siswa kelas eksperimen selama kegiatan belajar 

mengajar pada kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi. Data yang 

diperoleh dari lembar observasi pada kompetensi dasar keragaman bentuk muka 

bumi dalam bentuk skor agar dapat dianalisis, maka diubah menjadi data 

kuantitatif. Skor maksimal yang diperoleh siswa pada semua aspek adalah 25, dan 

skor minimal yang diperoleh siswa pada semua aspek adalah 6. Rumus yang 

dipakai : 

100x
SM

R
NP  

Keterangan : 

NP = Nilai persen yang dicari/diharapkan 

R =  Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimal ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = Bilangan tetap  (Ali, 1987:184) 

 

 

 



61 
 

Tabel 3.10 Klasifikasi Penilaian dengan Persen 

Tingkat Penguasaan Predikat 

86 - 100% 

76 -  85% 

66 - 75% 

56 - 65% 

 55 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

Sumber: Ali, 1987:184 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian skripsi ini memaparkan hasil penelitian mulai dari tahap 

awal penelitian sampai dengan hasil pengujian tahap akhir penelitian di SMP 

Negeri 1 Mijen Demak Tahun Ajaran 2010/2011. 

1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 1 Mijen Demak digunakan sebagai objek penelitian. Secara 

administratif SMP Negeri 1 Mijen Demak terletak di Desa Mijen Kecamatan 

Mijen Kab. Demak. Adapun batas-batas wilayah SMP Negeri 1 Mijen Demak 

secara geografi adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara         : berbatasan dengan Kab.Jepara 

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Bermi 

Sebalah Selatan : berbatasan dengan Desa Bakung 

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pecuk 

Lebih jelasnya tentang gambaran lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 

no.1 Peta Lokasi Penelitian SMPN 1 Mijen Demak Kecamatan Mijen 

Kabupaten Demak hal 63. 
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b. Kondisi Sekolah 

1) Jumlah Kelas 

Jumlah kelas yang terdapat di SMP Negeri 1 Mijen Demak 

terutama kelas VII ada 7 (tujuh) kelas yaitu kelas VII A sampai dengan 

kelas VII G, dengan jumlah 277 siswa. Ketujuh kelas VII ini yang 

dijadikan sebagai populasi dalam penelitian. 

2) Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Mijen Demak yang 

menunjang proses pembelajaran yaitu ruang kelas, perpustakaan, Lab. 

IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer, ruang BK, lapangan olahraga, dan 

ruang serba guna. Dalam pelaksanaan penelitian peneliti memanfaatkan 

ruang kelas untuk proses belajar pada pokok bahasan ”keanekaragaman 

bentuk muka bumi”. 

3) Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar yang ada di SMP Negeri 1 Mijen Demak 

berjumlah 42 orang. 

4) Kurikulum 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mijen 

Demak untuk semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran IPS 

Geografi mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Mata pelajaran IPS Geografi mempunyai standar ketuntasan belajar 

minimal 65. 
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2. Proses Pembelajaran  

a. Proses Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Media flip chart dibuat dengan ukuran standar panjang 90 cm dan lebar 60 

cm, menggunakan gambar yang sederhana, penulisannya menggunakan huruf 

kapital, dan menggunakan warna mencolok dan tebal. Media flip chart 

digunakan pada setiap materi pembelajaran, diharapkan supaya siswa lebih 

mudah memahami materi pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan dengan 

pemanfaatan media flip chart. Kompetensi dasar yang diberikan adalah 

keragaman bentuk muka bumi yang dilaksanakan tiga kali pertemuan sebanyak 

6 jam. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 

Nopember 2010,  Jumat tanggal 19 Nopember 2010, dan Selasa tanggal 23 

Nopember 2010. Penelitian pada kelompok eksperimen berlangsung selama 3 

kali pertemuan dikarenakan dengan tiga kali pertemuan peneliti sudah dapat 

mengambil data dari seluruh obyek yang diamati, sehingga waktu tiga kali 

pertemuan ini peneliti sudah dapat mengambil data. 

Deskripsi gambar dan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

flip chart dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 
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Gambar 3. Guru Sedang Menerangkan Materi Menggunakan 

Media Flip Chart  

Sebelum memulai pembelajaran, guru mempersiapkan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran guru 

memberikan apersepsi (awalan) untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

siswa tentang materi, kemudian dilanjutkan dengan media flip chart yang berisi 

materi pembelajaran yang berjumlah 10 lembar yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Aktivitas siswa saat pembelajaran menggunakan media flip chart 

dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 

 

Gambar 4. Aktivitas pembelajaran dengan menggunakan media 

flip chart 

Media dibuat menarik, guru memberikan warna-warni dan tulisannya 

dibuat besar-besar supaya siswa yang belakang dapat melihatnya. Pada akhir 

pengajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 
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balikan baik pertanyaan atau pengulangan materi yang kurang dipahami 

maupun jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Antusias siswa 

saat bertanya pada waktu pembelajaran menggunakan media flip chart dapat 

dilihat pada gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5. Antusias siswa saat bertanya pada waktu 

pembelajaran menggunakan media  flip chart 

Tabel 4.1 Proses Pembelajaran Kelompok Eksperimen 

No Tanggal Kegiatan Pembelajaran 

1. 15 Nopember 

2010 
 Pre test 

 Siswa membaca literature berupa buku 
pelajaran geografi tentang kompetensi 

dasar keragaman bentuk muka bumi 

 Guru menerangkan secara singkat 

tentang materi yang akan dilaksanakan 

pada pertemuan selanjutnya. 

2. 19 Nopember 

2010 
 Dengan menggunakan media flip chart 

guru menjelaskan tentang materi 

 Siswa dibagi menjadi 5 kelompok dan 

mempresentasikan materi tersebut 

dengan menggunakan media flip chart 

3. 23 Nopember 

2010 
 Umpan balik 

 Post test 

    Sumber : Data Primer, 2010 
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3. Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil pre-test dan post-test 

Berdasarkan pre-test dan post-test kompetensi dasar keragaman bentuk 

muka bumi mata pelajaran geografi siswa kelas VII SMP N 1 Mijen Demak 

tahun pelajaran 2010/2011 diperoleh hasil sebagai berikut. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 119. 

             Tabel 4.2 Hasil Pre-test dan Post-test 

Data N Minimum Maximum Mean 

Pre-test 39 50,00 77,00 64,35 

Post-test 39 73,00 93,00 82,86 

             Sumber: Data hasil penelitian tahun 2010. 

Pada tabel no 4.2 menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran menggunakan media flip chart pada siswa kelas kelas VII SMP 

N 1 Mijen Demak tahun pelajaran 2010/2011 diketahui bahwa kemampuan 

siswa dalam kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi rata-rata 64,35, 

dengan nilai tertinggi 77,00 dan nilai terendah 50,00. Sedangkan setelah 

melakukan pembelajaran menggunakan media flip chart diperoleh rata-rata 

hasil belajar geografi kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi sebesar 

82,86 dengan nilai tertinggi 93,00 dan nilai terendah 73,00. Dintinjau dari 

kategori hasil belajar geografi kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi 

masing-masing siswa diperoleh hasil seperti  terangkum pada tabel no 4.3. 
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Tabel 4.3 Frekuensi Hasil Pre-test dan Post-test 

Kelas 

Interval 

Kriteria Pre-test Post-test 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

86-100% Sangat 

Baik 

0 0,00% 13 33,33% 

76-85% Baik 3 7,69% 23 58,98% 

66-75% Cukup 15 38,46% 3 7,69% 

56-65% Kurang 17 43,59% 0 0,00% 

< 55 Kurang 

Sekali 

4 10,26% 0 0,00% 

Jumlah 39 100% 39 100% 

Sumber: Hasil Penelitian tahun 2010 

Lebih jelasnya deskripsi hasil belajar geografi kompetensi dasar 

keragaman bentuk muka bumi sebelum dan sesudah dilakukannya 

pembelajaran menggunakan media flip chart pada kelompok dapat disajikan 

dalam histogram bergolong berikut ini. 

 

Gambar 6: Histrogram Hasil Pre-test dan Post-test 

Berdasarkan dari tabel no 4.3 dan histogram diatas dapat kita lihat bahwa 

adanya pengaruh pemanfaatan media flip chart sebelum dan sesudah 

0

10

20

30

40

50

60

Sangat 
Baik

Baik Cukup Kurang Kurang 
Sekali

0
7.69

38.46
43.59

10.26

33.33

58.98

7.69
0 0D

is
tr

ib
u

si
 %

Kategori

Hasil Pre-test dan Post-test

Pre-test

Post-test



70 
 

dilaksanakan pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Sebelum 

menggunakan media flip chart sebanyak 17 siswa (43,59%) mendapatkan nilai 

dengan kategori “kurang”, 15 siswa (38,46%) mendapatkan nilai dengan 

kategori “cukup”,4 siswa (10,26%) mendapatkan nilai dengan kategori “kurang 

sekali” dan sebanyak 3 siswa (7,69%) mendapatkan nilai dengan kategori 

“baik”, namun setelah menggunakan media flip chart sebanyak 23 siswa 

(58,98%) mendapatkan nilai dengan kategori “baik”,13 siswa (33,33%) 

mendapatkan nilai dengan kategori “sangat baik” dan sebanyak 3 siswa 

(7,69%) mendapatkan nilai dengan kategori “cukup”. 

4. Uji Analisis 

Uji analisis data ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan uji t 

sebagai alat    uji hipotesis penelitian. 

a. Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus chi-kuadrat. Data dikatakan normal jika  pada taraf 

kesalahan 5%. Adapun hasil uji normalitas data hasil belajar geografi 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi baik pre-test maupun post-test 

dapat disajikan pada tabel no 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data 

Sumber Data   Kriteria 

Pre-test 2.2125 7,81 Normal 

Post-test 4.8280 7,81 Normal 

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2010 
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Uji kenormalan data pre-test dan post-test hasil belajar geografi 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi pada kelas VII SMP N 1 

Mijen Demak tahun pelajaran 2010/2011 yang terangkum pada tabel 4.4 diatas 

memperoleh nilai  untuk  dengan dk = 3. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa pre-test dan post-test dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. Karena data yang diperoleh berdistribusi normal, maka 

untuk pengujian hipotesis penelitian dapat digunakan uji t. 

b. Uji t 

Hasil uji t antara pre-test dan post-test hasil geografi kompetensi dasar 

keragaman bentuk muka bumi siswa kelas VII SMP N 1 Mijen Demak tahun 

pelajaran 2010/2011 dapat disajikan pada tabel no 4.5. 

Tabel 4.5 Uji t data pre-test dan post-test 

Kelompok Rata-rata   Kriteria 

Pre-test 64,05 13,330 1,67 Berbeda 

Post-test 82,79 

Sumber: Data hasil penelitian tahun 2010 

Berdasarkan hasil uji t terhadap data pre-test dan post-test hasil belajar 

geografi kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi kelas VII SMP N 1 

Mijen Demak tahun pelajaran 2010/2011 diperoleh nilai 

 untuk  dengan dk = 76. Dengan demikian terdapat 

pengaruh pemanfaatan media flip chart terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS geografi kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi 

pada siswa SMP N 1 Mijen Demak tahun pelajaran 2010/2011. 

Rata-rata hasil belajar geografi kompotensi dasar keragaman bentuk 

muka bumi pada kelompok eksperimen setelah diberikan pembelajaran 
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menggunakan media flip chart meningkat dari 64,05 menjadi 82,79. Dari hasil 

ini menunjukkan bahwa menggunakan media flip chart dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi kompetensi dasar 

keragaman bentuk muka bumi pada siswa kelas VII SMP N 1 Mijen Demak 

tahun pelajaran 2010/2011. 

5. Prestasi Belajar Aspek Afektif 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Aspek Afektif dilihat dari Setiap Aspek 

No Aspek Afektif Frekuensi (%) 

Aspek Spesifikasi 1 2 3 4 5 

1. Keaktifan  Mengungkapkan 

pendapat 

0 0 0 48,72 51,28 

Bertanya 0 0 0 56,41 43,59 

Menjawab 

pertanyaan guru 

0 0 7,69 71,79 20,51 

Merespon jawaban 

teman 

0 0 0 5,13 92,31 

2. Perhatian Mengikuti 

pembelajaran 

0 0 12,82 61,54 25,64 

Terhadap pendapat 

orang lain 

0 0 64,10 35,90 0 

3. Kedisiplinan  Siswa terhadap 

waktu 

0 0 25,64 53,85 20,51 

Dalam berpakaian 0 0 30,77 58,97 10,26 

Dalam bertanya 0 0 51,28 48,72  

4. Tanggung 

Jawab 

Terhadap tugas 0 0 10,26 56,41 33,33 

Terhadap hasil 

kerja 

0 0 53,85 46,15 0 

Sumber: Hasil penelitian tahun 2010 

 

a. Aspek keaktifan 

Dari tabel no 4.6 dapat dilihat bahwa (51,28%) Siswa yang 

menyampaikan pendapat 4 kali atau lebih, (48,72%) siswa yang 

menyampaikan pendapat 3 kali sebanyak 19 orang. Sebanyak (43,59%) Siswa 

yang mengajukan pertanyaan dengan frekuensi 4 kali atau lebih, sedangkan 
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(56,41%) siswa yang mengajukan pertanyaan 3 kali. Sebanyak (20,51%) siswa 

yang selalu tepat dalam memjawab pertanyaan, (71,79%) siswa yang sering 

tepat dalam menjawab pertanyaan dan (7,69%) siswa yang kadang-kadang 

tepat dalam menjawab pertanyaan. Sebanyak (92,31%) siswa yang mampu 

merespon jawaban teman sebanyak 4 kali atau lebih, sedangkan (5,13%) siswa 

yang mampu merespon jawaban 3 kali.  

b. Aspek Perhatian 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa (25,64%) siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penuh perhatian dan sering menyampaikan pendapat, (61,54%) 

siswa dalam mengikuti pembelajaran kadang-kadang penuh perhatian dan 

sering menyampaikan pendapat, sedangkan (12,82%) siswa dalam mengikuti 

pelajaran yang penuh perhatian tapi jarang mengeluarkan pendapat. Sebanyak 

(35,90%) siswa yang mendengarkan dan memperhatikan pendapat teman 

sebanyak 3 kali, sedangkan (64,10%) siswa yang mendengarkan dan 

memperhatikan pendapat teman sebanyak 2 kali.  

c.  Aspek Kedisplinan 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa (20,51%) siswa yang selalu datang 

tepat waktu dan tidak pernah terlambat, (53,85%) siswa yang selalu masuk 

tetapi pernah terlambat sampai 5 menit, sedangkan (25,64%) siswa yang 

pernah tidak masuk (kecuali sakit) tetapi tidak pernah terlambat. Sebanyak 

(10,26%) siswa yang berpakaian sangat rapi dan lengkap, (58,97%) siswa yang 

berpakaian rapi dan lengkap, sedangkan (30,77%) siswa yang berpakaian 

cukup rapi dan lengkap. Sebanyak (48,72%) siswa yang menyampaikan 
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pertanyaan dengan baik, sedangkan (51,28%) siswa yang menyampaikan 

pertanyaan dengan cukup baik.  

d.  Aspek Tanggung Jawab 

Dari tabel no 4.6 dapat dilihat bahwa (33,33%) siswa yang mengerjakan 

tugas selesai dengan sangat lengkap, (56,41%) siswa yang mengerjakan tugas 

selesai dengan lengkap, dan (10,26%)siswa yang mengerjakan tugas selesai 

namun kurang lengkap. Sebanyak (46,15%) siswa yang bertanggung jawab 

terhadap hasil kerja dengan baik, sedangkan(53,85%) siswa yang bertanggung 

jawab terhadap hasil kerja dengan cukup baik.  

6. Prestasi Belajar Aspek Psikomotorik Siswa 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Aspek Psikomotorik dilihat dari Setiap 

Aspek 

 

No. Aspek Psikomotorik Frekuensi (%) 

1 2 3 4 5 

1. Mempersiapkan pembelajaran 

dalam kelas 

0 0 5,13 58,97 35,90 

2. Kecakapan bertanya dalam kelas 0 0 23,08 56,41 20,51 

3. Kecakapan memahami materi 

pelajaran 

0 0 0 87,18 12,82 

4. Kecakapan berkomunikasi secara 

lisan 

0 0 30,77 64,10 5,13 

5. Kemampuan memecahkan soal 

atau jawaban 

0 0 15,38 84,62 0 

Sumber: Hasil Penelitian tahun 2010 

Dari tabel no 4.7 dapat dilihat bahwa (35,90) siswa sangat baik 

mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas, (58,97%) siswa yang melakukan 

dengan baik dan ( 5,13%) yang melakukan dengan cukup baik. Sebanyak 

(20,51%) siswa yang melakukan kecakapan bertanya di dalam kelas dengan 

sangat baik, sebanyak (56,41%) siswa yang melakukan dengan baik, dan 
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(23,08%) siswa yang melakukan dengan cukup baik. Sebanyak (12,82%) siswa 

yang melakukan kecakapan memahami materi pelajaran dengan sangat baik, dan 

(87,18%) siswa yang melakukannya dengan baik. Sebanyak (5,13%) siswa yang 

melakukan kecakapan berkomunikasi secara lisan dengan sangat baik, (64,10%) 

siswa yang melakukan dengan baik dan (30,77%) yang melakukan dengan cukup 

baik. Sebanyak (84,62%) siswa yang mempunyai kemampuan memecahkan soal 

atau jawaban dengan baik dan (15,38%) siswa yang melakukannya dengan cukup 

baik.  

7. Angket  

Angket yang disebarkan pada siswa bertujuan untuk mengetahui besarnya 

respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan media flip chart. Hasil angket 

yang telah dianalisis, menunjukkan prosentase yang tinggi, hal ini dikarenakan 

berbagai faktor yang mempengaruhinya salah satu diantaranya adalah siswa tidak 

pernah melakukan proses pembelajaran menggunakan media flip chart. Sebanyak 

87% siswa dapat memahami materi pelajaran dengan sangat baik, hal inipun tidak 

luput dari beberapa faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri siswa 

maupun dari luar diri siswa. Faktor dari luar yang sangat penting dalam 

mempengaruhi siswa dalam menerima pelajaran adalah faktor lingkungan, seprti 

lingkungan yaitu guru dalam menyampaikan materi, lingkungan fisik yaitu 

mengenai fasilitas belajar yang ada, dalam hal ini media yang membantu dalam 

memperjelas tujuan materi, lingkungan/kondisi kelas yang kondusif. 

Faktor dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi siswa dalam 

menerima pelajaran adalah adanya kemampuan kognitif yang berbeda yang 
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dimiliki oleh setiap siswa. Siswa dengan kemampuan kognitif yang tinggi akan 

lebih menerima pelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan siswa 

yang memiliki kemampuan yang sedang/biasa-biasa saja. 

Melalui pemanfaatan flip chart, dapat membuat siswa tertarik terhadap 

pembelajaran karena adanya media baru buat pembelajaran. Keadaan siswa yang 

tertarik terhadap pembelajaran menumbuhkan motivasi diri siswa untuk lebih 

dalam menggali informasi lainnya. Hasil analisis perhitungan respon siswa kelas 

eksperimen terhadap pembelajaran menggunakan media flip chart dapat dilihat 

pada tabel no 4.8. 

      Tabel 4.8 Persentase Angket Respon Siswa 

No  Aspek Kelas (%) 

Eksperimen  Kriteria  

1. Frekuensi Penggunaan Media Flip Chart 85,26 SB 

2. Kesesuaian Media Flip Chart dengan Materi 

pokok 

89,3 SB 

3. Tanggapan Siswa terhadap Media Flip Chart 86 SB 

       Sumber: penelitian tahun 2010 

Dari tabel no 4.8 dapat dilihat bahwa frekuensi penggunaan media flip chart 

sebesar 85,26% dengan kriteria ”sangat baik”, kesesuaian media flip chart dengan 

materi pokok sebesar 89,3% dengan kriteria ”sangat baik”, tanggapan siswa 

terhadap media flip chart sebesar 86% dengan kriteria ”sangat baik”. 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

menggunakan media flip chart terdapat hasil belajar siswa mata pelajaran geografi 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi pada siswa SMP N 1 Mijen 
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Demak tahun ajaran 2010/2011, dari hasil ini maka pembelajaran menggunakan 

media flip chart dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran geografi 

karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar keragaman 

bentuk muka bumi . 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dari awal pertemuan terdapat beberapa 

hambatan, misalnya siswa masih merasa asing dengan media flip chart, karena 

sebelumnya siswa belum pernah diajar dengan media ini, ada beberapa siswa yang 

tidak mempunyai motivasi untuk belajar sehingga cenderung pasif didalam 

mengikuti pembelajaran. Selain itu, timbulnya kegaduhan dari siswa dalam kelas, 

siswa juga masih merasa kesulitan dalam mengerjakan latihan soal dan kuis yang 

diberikan oleh guru dan siswa yang ditunjuk oleh guru untuk maju mengerjakan 

tugas masih takut, malu dan kesulitan dalam menjawab soal, serta penulisan 

didalam media yang salah juga membuat siswa kesulitan untuk memahami materi. 

Hambatan-hambatan yang terjadi perlahan-lahan berkurang pada pertemuan 

kedua. Aktivitas belajar siswa mulai meningkat dan mereka kelihatan tertarik 

dengan media flip chart, siswa mulai terbiasa untuk berperan aktif, mau 

mengemukakan pendapat sampai menemukan jawaban dari latihan soal. Selain 

itu, kegaduhan saat proses pembelajaran semakin berkurang, karena siswa 

semakin terbiasa dengan adanya media pembelajaran yang diterapkan. Siswa juga 

diberikan tugas, misalnya mempelajari materi untuk pertemuan berikutnya. 

Pembelajaran dengan menggunakan media flip chart dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Disamping 

itu, dalam pembelajaran yang menggunakan media flip chart juga tidak semua 
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siswa aktif di dalam kelas hal tersebut dimungkinkan siswa sudah terbiasa 

bersikap pasif dalam pembelajaran yang sebelumnya dan belum adanya 

penyesuaian terhadap pembelajaran yang baru diterapkan, sehingga bagi siswa 

yang kurang memperhatikan pelajaran akan ketinggalan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan media flip chart 

terhadap prestasi belajar geografi kompetensi dasar keragaman bentuk muka 

bumi kelas VII SMP N 1 Mijen Demak tahun ajaran 2010/2011, hal ini karena 

siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, siswa berperan dalam 

membangun pengetahuannya baik segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

2. Adanya perbedaan antara pre-test dan post-test. Hasil belajar geografi 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi siswa kelas VII SMP N 1 

Mijen Demak tahun ajaran 2010/2011 yang diajar dengan menggunakan media 

flip chart dapat meningkat dari rata-rata 64,05 saat pre-test menjadi rata-rata 

82,79 saat post-test. Secara statistik dapat dibuktikan adanya pengaruh 

menggunakan media flip chart terhadap prestasi belajar siswa kompetensi 

dasar keragaman bentuk muka bumi pada siswa kelas VII SMP N 1 Mijen 

Demak tahun ajaran 2010/2011 ditunjukkan dari hasil analisis data yang 

memperoleh . 

3. Respon siswa yang diajar dengan menggunakan media flip chart diperoleh 

antara lain frekuensi penggunaan media flip chart sebesar 85,26% dengan 

kriteria sangat baik, kesesuaian media flip chart dengan pokok bahasan sebesar 

89,3% dengan kriteria sangat baik, tanggapan siswa terhadap media flip chart 

sebesar 86% dengan kriteria sangat baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, maka penulis menyarankan bahwa: dalam 

proses pembelajaran guru bisa menggunakan media flip chart karena dengan 

menggunakan media flip chart dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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