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Film atau gambar hidup besar nilainya bagi pendidikan di sekolah, karena 
itu perlu digunakan dengan melalui prosedur kerja yang benar. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kemampuan guru menggunakan media 
film dokumenter dalam pembelajaran geografi di kelas XI program ilmu sosial 
semester genap SMA Negeri 2 Batang tahun pelajaran 2010/2011, (2) Bagaimana 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran geografi menggunakan media film 
dokumenter berkelanjutan di kelas XI program ilmu sosial semester genap SMA 
Negeri 2 Batang tahun pelajaran 2010/2011. Dan penelitian ini bertujuan: (1) 
Untuk mengetahui kemampuan guru menggunakan media film dokumenter dalam 
pembelajaran geografi di kelas XI program ilmu sosial semester genap SMA 
Negeri 2 Batang tahun pelajaran 2010/2011, (2) Untuk mengetahui aktivitas 
belajar siswa dengan menggunakan media film dokumenter dalam pembelajaran 
geografi di kelas XI program ilmu sosial semester genap SMA Negeri 2 Batang 
tahun pelajaran 2010/2011. 

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Batang yang berada di 
kelurahan Rowobelang, kecamatan Batang, kabupaten Batang. Populasi yang 
digunakan yaitu semua siswa kelas XI program ilmu sosial SMA Negeri 2 Batang 
tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari kelas XI IS 1, XI IS 2, dan XI IS 3 
yang seluruhnya berjumlah 115 siswa. Penelitian ini menggunakan sampel 
bertujuan (purposive sample) dengan dasar pertimbangannya adalah siswa 
mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang menjadi 
penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, guru pengampu yang sama, dan 
penempatan siswa tidak berdasarkan rangking. Kelas yang digunakan sebagai 
sampel adalah kelas XI IS 1 dengan jumlah sampel 38 siswa. Variabel dalam 
penelitian ini adalah penggunaan media film dokumenter dalam kegiatan 
pembelajaran geografi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Batang Tahun Pembelajaran 
2010/2011 yang diaplikasikan oleh guru matapelajaran geografi sebagai variabel 
bebas, dan aktivitas belajar siswa kelas XI semester genap SMA Negeri 2 Batang 
Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini meliputi : (1) observasi, dan (2) dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskritif kuantatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata skor penggunaan media film 
dokumenter yang diaplikasikan oleh guru tergolong kriteria sangat tinggi, dengan 
klasifikasi skor tahap persiapan sangat tinggi, tahap pelaksanaan tinggi, tahap 
evaluasi sangat tinggi, sedangkan rata-rata skor aktivitas belajar siswa berupa 
dalam tahap aktivitas memperhatikan film dokumenter dan aktivitas diskusi kelas 
tergolong dalam kriteria tinggi. Hasil pengamatan tentang penggunaan media film 



 

ix 

dokumenter yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi berbanding lurus dengan 
hasil pengamatan sacara menyeluruh tentang serangkaian aktivitas belajar siswa 
yang dalam pengamatan termasuk dalam kriteria tinggi, fakta data tersebut film 
dokumenter memiliki kontribusi yang memacu aktivitas belajar siswa. 

 Saran yang dapat diberikan yaitu : 1) Bagi siswa: Hendaknya siswa lebih 
aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan cara lebih berani dalam mengutarakan 
pendapat, pertanyaan, ataupun sanggahan-sanggahan kepada guru ataupun sesama 
siswa. 2) Bagi guru geografi: Para guru hendaknya lebih mengoptimalkan 
pemanfaatan film dokumenter dengan mengikuti kepelatihan ataupun 
meningkatkan ketrampilan pribadi dalam menggunakan media film dokumenter. 
3) Bagi sekolah: Hendaknya sekolah memberikan dukungan pada proses 
pemanfaatan film dokumenter sebagai media dengan cara mmemberi kepelatihan 
bagi para guru dan menyediakan sarana berupa perangkat-perangkat pendukung 
untuk ditampilkannya film dokumenter ataupun menyediakan referensi film dalam 
berbagai materi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

x 

DAFTAR ISI 
           
         Halaman 
HALAMAN JUDUL ....................................................................................  i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................  ii 
PENGESAHAN KELULUSAN....................................................................  iii 
PERNYATAAN ...........................................................................................  iv 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 
PRAKATA ...................................................................................................  vi 
SARI ............................................................................................................  viii 
DAFTAR ISI ................................................................................................  x 
DAFTAR TABEL ........................................................................................  xii 
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xiii 
DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................  xiv 
BAB I. PENDAHULUAN  ...........................................................................  1 

A. Latar Belakang  .................................................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ............................................................................  4 
C. Tujuan Penelitian  .............................................................................  5  
D. Manfaat Penelitian  ............................................................................  6 
E. Penegasan Istilah  ..............................................................................  7 
F. Sistematika Penelitian  ......................................................................  9 

 
BAB II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS .........................................  11 

A. Landasan Teori  .................................................................................  11 
1. Media Film Dokumenter  ............................................................  11 

a. Media .....................................................................................  12 
b. Pengertian media film ............................................................  13 
c. Pengertian media film dokumenter .........................................  16 

2. Konsep Belajar dan Pembelajaran ...............................................  19 
3. Aktivitas Belajar Siswa ...............................................................  21 

a. Pengertian Aktivitas Belajar  ...................................................  21 
b. Jenis- jenis Aktivitas Belajar Siswa  ........................................  22 
c. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran  ..................................  23 

4. Kerangka Berfikir   .....................................................................  25 
B. Hipotesis  ..........................................................................................  26 

 
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN......................................................  27 

A. Polulasi .............................................................................................  27 
B. Sampel  .............................................................................................  27 
C. Variabel Penelitian  ...........................................................................  28 



 

xi 

D. Metode Pengumpulan Data ................................................................  30 
E. Teknik Analisis Data  ........................................................................  31 
F. Deskripsi Operasional Variabel, Indikator, dan Pengukuran  

Analisis Data  ....................................................................................  34 
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..............................  45 

A. Hasil Penelitian  ................................................................................  45 
1. Gambaran Umum Objek Penelitian  ............................................  45 
2. Penggunaan Media Film Dokumenter dalam Kegiatan 

 Pembelajaran  ............................................................................  49 
3. Aktivitas Belajar Siswa  ..............................................................  59 

B. Pembahasan ......................................................................................  79 
 

BAB V. PENUTUP  .....................................................................................  82 
A. Kesimpulan  ......................................................................................  82 
B. Saran  ................................................................................................  83 

 
DAFTAR PUSTAKA. ..................................................................................  84 
LAMPIRAN  ................................................................................................  86 

 
 
 
 
 
 



 

xii 

DAFTAR TABEL  
 

Halaman  

Tabel 3.1.  Populasi penelitian  ..................................................................  27 

Tabel 4.1.   Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 2 Batang ......  48 

Tabel 4.2.  Distribusi frekuensi kontribusi penggunaan media film 

dokumenter   ............................................................................  58 

Tabel 4.3.  Distribusi frekuensi aktivitas mempersiapkan diri dalam 

memulai pelajaran  ...................................................................  60 

Tabel 4.4.  Distribusi frekuensi menyimak film dokumenter yang sedang 

ditampilkan  .............................................................................  62 

Tabel 4.5.  Distribusi frekuensi mengomentari isi film dokumenter  ...........  64 

Tabel 4.6.  Distribusi frekuensi memperhatikan penjelasan guru   ..............  65 

Tabel 4.7.  Distribusi frekuensi Mencatat materi yang diberikan  ...............  67 

Tabel 4.8. Distribusi frekuensi Aktivitas menyiapkan diri dalam 

memulai diskusi  ......................................................................  69  

Tabel 4.9.  Distribusi frekuensi mengajukan pertanyaan  ............................  71 

Tabel 4.10.  Distribusi frekuensi menjawab pertanyaan dari guru  ................  73 

Tabel 4.11.  Distribusi frekuensi mengemukakan suatu pendapat   ...............  74 

Tabel 4.12.  Distribusi frekuensi menyimpulkan hasil diskusi  .....................  76 

Tabel 4.13. Distribusi frekuensi kontribusi aktivitas belajar siswa ...............  78 

 

 

 

 

 



 

xiii 

DAFTAR GAMBAR 
 

Halaman  

Gambar 2.1. Kerangka berfikir penelitian  ..................................................  25 

Gambar 4.1.  Peta lokasi penelitian SMA N 2 Batang  .................................  46 

Gambar 4.2.  Film dokumenter konservasi hutan Kalimantan yang relevan 

dengan materi  ........................................................................  53 

Gambar 4.3. Pengaturan tampilan film dokumenter yang sedang  diatur 

oleh guru ................................................................................  54 

Gambar 4.4.  Guru memaparkan kesimpulan terkait materi yang telah 

diajarkan ................................................................................  57 

Gambar 4.5.  Aktivitas siswa dalam menyimak film dokumenter  ................  63 

Gambar 4.6.  Beberapa siswa yang mencatat materi dalam  kelompoknya ...  68 

Gambar 4.7.  Salah satu siswa yang mengajukan pertanyaan saat sesi 

presentasi hasil diskusi  ..........................................................  72 

Gambar 4.8. Salah satu siswa mengutarakan pendapat dengan 

menyanggah hasil diskusi kelompok lain  ...............................  75 

Gambar 4.9.  Salah satu kelompok sedang menyimpulkan hasil 

diskusinya  .............................................................................  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  
 

Halaman  

Lampiran 1  Surat telah melakukan Penelitian .........................................   87 

Lampiran 2  Lembar Dokumentasi ...........................................................   90  

Lampiran 3  Lembar Observasi .................................................................  93 

Lampiran 4 Lembar Parameter ................................................................   95 

Lampiran 5 Perangkat Pembelajaran ....................................................... 102 

Lampiran 6  Daftar Siswa ......................................................................... 111 

Lampiran 7 Hasil Observasi .................................................................... 112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak 

aspek dan sifat yang sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka 

tidak ada sebuah batasanpun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti 

pendidikan secara lengkap. Batasan yang dibuat oleh para ahli beranekaragam dan 

kandungannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut 

mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi 

tekanan, ataukah falsafah yang melandasi perbedaan. 

Pendidikan bukan hanya menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, 

akan tetapi harus dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran 

yang akan datang dan sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya 

dapat dikuasai oleh anak didik (Idris, 1981:7). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.   

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, 

pantas, benar, indah, untuk kehidupan dan bersifat abstrak karena memuat nilai-

nilai yang bersifat abstrak. Tujuan demikian bersifat umum dan ideal, lagi 

kandungannya sangat luas, sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan dalam 

praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada 

peserta didik dalam kondisi tertentu dengan menggunakan alat tertentu (La Sulo 

& Tirtarahardja, 1994 : 38-39). 

Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa misi pendidikan adalah 

mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu 

guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, 

cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai 

IPTEK dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Untuk 

mewujudkan tujuan di atas maka salah satu yang ditempuh dengan melalui 

pendidikan formal di sekolah-sekolah. Pembelajaran merupakan salah satu wujud 

dari pendidikan di sekolah. Agar pembelajaran berlangsung efektif dan maksimal 

maka diperlukan terobosan dalam pembelajaran yang sesuai karena belajar adalah 

suatu proses perubahan perilaku yang diakibatkan dari interaksi individu dengan 

lingkungan yang merupakan ciri khas dalam pendidikan modern. 

Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dalam dunia pendidikanpun tidak luput dari peran serta teknologi, 

khususnya pada masa sekarang sebagai tuntutan jaman. Teknologi pembelajaran 
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tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audio visual seperti. 

Teknologi pembelajaran semula dilihat sebagai teknologi peralatan yang berkaitan 

dengan penggunaan peralatan, media, dan sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan atau dengan kata lain mengajar dengan menggunakan alat bantu audio 

visual. Teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari tiga komponen yang 

saling berkaitan, yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan 

pendekatan sistem dalam pendidikan. 

Dalam pendidikan modern, hendaknya siswa dapat berpartisipasi aktif 

sedemikian rupa hingga melibatkan intelektual dan emosional siswa dalam proses 

belajarnya. Pemberian perangkat pembantu atau media dalam proses kegiatan 

belajar mengajar sangat mendukung suksesnya kegiatan belajar mengajar tersebut 

dan dapat memacu siswa untuk mampu memahami mata pelajaran atau tepatnya 

menjadikan siswa lebih aktif belajar. 

Penggunaan media audiovisual (film dokumenter) dapat meningkatkan 

minat ataupun ketertarikan siswa dan dapat merangsang siswa untuk lebih berpikir 

kritis dalam memahami hubungan timbal balik antara manusia dengan 

lingkungannya dalam pengetahuan geografi. Film atau gambar hidup besar 

nilainya bagi pendidikan di sekolah, karena itu perlu digunakan dengan melalui 

prosedur kerja yang benar. Penggunaan media merupakan salah satu inovasi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, terutama di Indonesia. Bila pemanfaatannya tepat 

dalam kegiatan pembelajaran, akan berdampak langsung ataupun tidak langsung 

terhadap keaktifan siswa.   
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Banyak peserta didik berasumsi bahwa untuk belajar geografi dengan baik, 

maka harus banyak membaca dan membiasakan menyelesaikan berbagai macam 

tugas dan soal-soal geografi. Di lain pihak banyak siswa yang malas belajar dan 

membaca apabila tidak ada dorongan dari pihak-pihak tertentu karena hanya 

tergantung potensi ataupun minat dari siswa-siswa tersebut.  

Oleh karena itu, dengan ketersediaan alat yang mendukung untuk 

ditampilkannya film dokumenter sebagai media pembelajaran di SMA Negeri 2 

Batang sekaligus merubah persepsi peserta didik tentang sulitnya belajar geografi 

dengan baik. Maka berkaitan dengan uraian diatas, peneliti mengambil judul 

skripsi  yaitu “Kontribusi Penggunaan Media Film Dokomenter dalam 

Pembelajaran Geografi Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Kelas XI IPS Semester 

Genap SMA Negeri 2 Batang Tahun Pelajaran 2010/2011”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Aktivitas belajar siswa akan tumbuh bila ada suatu rangsangan dari luar 

yang memungkinkan sikap aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran muncul. 

Dengan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang monoton kurang 

memacu aktivitas siswa dalam belajar, oleh karena itu keberadaan media 

pembelajaran sangat berperan besar dalam memacu aktivitas tersebut, media yang 

digunakan dalam  penelitian ini yaitu media film dokumenter pendidikan tentang 

hutan alam Indonesia yang dioperasikan oleh guru matapelajaran geografi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kemampuan guru menggunakan media film dokumenter dalam 

pembelajaran geografi di kelas XI program ilmu sosial semester genap 

SMA Negeri 2 Batang periode januari – februari 2011? 

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran geografi 

menggunakan media film dokumenter di kelas XI program ilmu sosial 

semester genap SMA Negeri 2 Batang periode januari – februari 2011? 

 

C. Tujuan  

Sesuai dengan  permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui kemampuan guru menggunakan media film 

dokumenter dalam pembelajaran geografi di kelas XI IPS semester genap 

SMA Negeri 2 Batang tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dengan menggunakan media film 

dokumenter dalam pembelajaran geografi di kelas XI program ilmu sosial 

semester genap SMA Negeri 2 Batang tahun pelajaran 2010/2011. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan 

dengan pendidikan, khususnya tentang kontribusi penggunaan media film 
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dokumenter terhadap aktivitas belajar siswa. Selain itu penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan referensi. 

2. Manfaat Praksis 

Secara praksis, penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui pemanfaatan media film 

dokumenter sekaligus menambah pengetahuan. 

b. Bagi Guru 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dalam pengajaran dan masukan 

dalam mengembangkan media pembelajaran dalam kegiatan mengajar 

khususnya media film dokumenter.  

c. Bagi SMA Negeri 2 Batang 

Sebagai bahan masukan bagi SMA Negeri 2 Batang agar mampu 

mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dengan memanfaatkan media film dokumenter 

yang tepat guna. 

d. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

keterkaitan peran media film dokumenter terhadap aktivitas belajar 

siswa  sehingga memperoleh banyak informasi untuk memperluas 

cakrawala pengetahuan, khususnya terhadap bidang pembelajaran 

geografi. 
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E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran 

terhadap judul skripsi. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi 

  Pengertian kontribusi adalah sumbangan, turut membantu tenaga 

atau pikiran (Depdiknas, 2002:566). Kontribusi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sumbangan pemanfaatan media film dokumenter yang 

digunakan dalam pembelajaran geografi terhadap aktivitas belajar yang 

diharapkan, atau dengan kata lain mampu meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

2. Media 

  Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. Dalam penelitian ini media yang dimaksud adalah media yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

3. Film Dokumenter 

  Definisi film dokumenter bukan merujuk pada sebuah kria, namun 

dokumenter adalah sebuah pendekatan yang tujuan dasarnya adalah untuk 

memberi pencerahan, memberi informasi, pendidikan, melakukan persuasi 

dan memberikan wawasan tentang dunia yang kita gali (http://film 

pelajar.com/1/12/10). Tidak seperti kebanyakan film-film fiksi, 
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dokumenter berurusan dengan fakta-fakta, seperti manusia, tempat, dan 

peristiwa serta tidak dibuat atau dengan kata lain film dokumenter adalah 

film dari peristiwa yang faktual. Peranan film dokumenter dalam kegiatan 

pembelajaran memiliki peranan besar untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Dalam penelitian ini film yang digunakan terkait kompetensi dasar 

mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan 

pembangunan berkelanjutan yaitu Pemanfaatan Hutan Tropis. 

4. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah seluruh aktifitas siswa dalam proses 

belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis 

(http://Juliantara,Ketut.Kompas.com/20/04/10) 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

aktivitas belajar siswa pada saat berada di dalam kelas yang meliputi 

berbagai macam aktivitas yaitu: a) Aktivitas melihat, b) Aktivitas 

berbicara, c) Aktivitas mendengarkan, d) Aktivitas mental, e) Aktivitas 

emosional. 

5. Pembelajaran Geografi 

  Secara umum pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah 

ke arah yang lebih baik (Darsono, 2002:24) . Pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa 

sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikut 

dengan lingkungan. 
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  Sedangkan Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena 

fisik dan manusia diatas permukaan bumi. 

  Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembelajaran Geografi 

adalah suatu kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Geografi 

kompetensi dasar mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup dalam 

kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di kelas XI program ilmu 

sosial SMA Negeri 2 Batang. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat 

dibahas secara urut dan terarah. Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu Bab I sampai 

Bab V. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, sari, pengesahan, motto dan 

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

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan teori dan hipotesis penelitian, bab ini berisi tentang deskripsi 

media film dokumenter, konsep belajar dan pembelajaran, aktivitas belajar, 

dan kerangka berfikir, serta dugaan sementara atau hipotesis. 

Bab III Metode penelitian, bab ini berisi tentang metode penentuan objek 

penelitian yang meliputi: populasi, sampel penelitian, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
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Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil 

analisis dan pembahasan mengenai objek yang dikaji.  

Bab V Penutup berisi tentang simpulan, saran, dan bagian akhir skripsi terdiri dari 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Media Film Dokumenter 

a. Media 

 Media (medium) yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan. Pengajaran merupakan proses komunikasi. Sebagai 

proses komunikasi maka ada sumber pesan (guru), penerima pesan (murid), 

dan pesan yaitu materi pelajaran yang diambil dari kurikulum. Sumber 

pesan harus dilakukan encoding dahulu, yaitu menerjemahkan gagasan, 

pikiran, perasaan atau pesannya kedalam bentuk lambang tertentu. 

Lambang ini dapat berupa bahasa, tanda-tanda atau gambar. Dalam 

melakukan encoding guru harus memperhatikan latar belakang pengalaman 

penerima pesan, agar pesan tersebut mudah diterima. Sedangkan penerima 

pesan harus melakukan decoding, yaitu menafsirkan lambang-lambang 

yang mengandung pesan. Kalau pesan atau pengertian yang diterima oleh 

penerima pesan (siswa) sama atau  mendekati sama dengan pesan atau 

pengertian yang dimaksud oleh sumber pesan, maka komunikasi 

dinyatakan efektif, dan hal ini berlaku bila sebaliknya maka komunikasi 

dinyatakan  tidak efektif. Media dapat membantu guru dalam menyalurkan 

pesan. Semakin baik medianya, semakin kecil distorsi (gangguan) dan 
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makin baik pesan itu diterima siswa. Media dapat digunakan dalam 

pengajaran dengan dua cara, yaitu sebagai alat bantu (dependent media) 

dan digunakan sendiri oleh siswa (independent media). Pertimbangan : (1) 

Tujuan pengajaran yang akan dicapai, (2) Karakteristik media, (3) 

Karakteristik siswa, (4) Alokasi waktu, (5) Ketersediaan, (6) Mutu teknis, 

(7) Biaya, (8) Artistik, (9) Kompatibelitas atau sesuai dengan norma 

(Arsyad, 2003:34). 

 Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa media yang 

dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, antara lain: (1) 

Media Audio, (2) Media Visual, (3) Media Audiovisual, (4) Media Serba 

aneka, seperti: Papan tulis dan papan panjang, media tiga dimensi, media 

teknik dramatisasi, sumber belajar pada masyarakat, belajar terpogram, 

komputer (Arsyad, 2003:12). 

b. Pengertian media film 

  Pengertian dari media film merupakan suatu alat atau sarana media 

massa yang disiarkan dengan menggunakan peralatan film (film, proyektor, 

layar) (Depdiknas, 2002:726) 

 Film harus dipilih agar sesuai dengan pelajaran yang sedang 

diberikan. Film menarik sekali sebagai media atau alat pembelajaran dan 

hendaknya mendapat perhatian yang lebih banyak. Bila sekolah 

mempunyai proyektor film, maka guru wajib mempelajari bagaimana cara 

penggunaannya. Untuk itu guru harus mengenal film yang tersedia dan 
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terlebih dahulu melihat untuk mengetahui manfaatnya bagi pengajaran di 

kelas. 

1) Film sebagai media pembelajaran 

 Film atau gambar hidup adalah perkembangan gambar 

biasa. Dalam film, para siswa melihat dan mendengar pengalaman-

pengalaman yang terekam. Film adalah suatu kombinasi antara 

gerakan, kata-kata, musik, dan warna. 

  Gambar hidup atau film, besar nilainya bagi pendidikan di 

sekolah. Karena itu dalam penggunaannya harus dengan prosedur yang 

benar. Pada hakikatnya film dapat juga dibuat oleh sekolah apabila 

telah mampu dan karena itu kita perlu juga mengenal bagaimana 

teknik membuat gambar-gambar film dan cara memproduksi sebuah 

film (Hamalik 1994:97). 

 Sebagai salah satu media pendidikan, film mempunyai 

manfaat-manfaat sebagai berikut: 

a) Pengertian-pengertian tertentu yang mengandung gerak atau proses 

perkembangan, dapat dijelaskan sebaik-baiknya melalui film 

seperti peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena geografi dan 

sebagainya. 

b) Film selalu menarik, keberadaan film akan menyita perhatian. 

Karena film diputar dalam ruang yang lebih gelap sehingga 

seluruh perhatian terpusat kelayar yang disorot oleh proyektor, 
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maka mau tidak mau perhatian kita akan terfokus pada tampilan 

gambar film yang tersaji. 

c)   Film sering lebih jelas daripada teori, terutama jika film tersebut 

berdimensi tiga. 

d)   Soal tempo waktu pemutaran dalam film, gerak lambat dan cepat 

dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diputar dengan slow 

motion bila diperlukan 

 Selain memiliki kelebihan-kelebihan, tentunya film juga 

memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu: 

a) Dapat menimbulkan pengertian waktu yang kurang tepat, yakni 

apabila terjadi peristiwa geografi yang sebenarnya berlangsung 

berhari-hari, ternyata dalam film berlangsung dalam beberapa jam, 

bahkan bisa kurang dari satu jam. 

b) Dapat menimbulkan pengertian ukuran yang salah seperti wilayah 

atau tempat peristiwa geografi terjadi pada film biasanya tidak 

sesuai dengan wilayah atau tempat peristiwa geografi terjadi yang 

sebenarnya. 

c) Film harus diseleksi agar dapat sesuai dengan taraf perkembangan 

anak. 

d) Film digunakan untuk kelompok, bukan untuk individu. 

e) Film sering hanya sebagai tambahan dan karena itu perlu 

ditambahkan dengan demonstrasi. 

f) Film dan alat-alat kelengkapannya mahal. 
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g) Film yang akan digunakan tidak selalu tersedia ataupun dapat 

dipinjam. 

h) Film oleh karena tidak dapat menggantikan guru, bahkan 

memperluas tugas guru. 

2) Nilai film bagi pendidikan 

 Menurut Hamalik (1994:85), nilai film bagi pendidikan 

lazimnya sebagai berikut: 

a) Film adalah media yang baik digunakan melengkapi pengalaman-

pengalaman  dasar bagi siswa di kelas untuk membaca, diskusi, 

konstruksi, dan kegiatan belajar lainnya. Film adalah sebagai alat 

pengganti, tetapi anak-anak merasa turut serta di dalamnya, karena 

ia mengidentifikasi dirinya kedalam karakter film tersebut. 

b) Film memberikan penyajian yang baik, tak terikat pada intelektual. 

Baik anak-anak yang bodoh ataupun anak-anak yang pandai akan 

merasakan manfaat darinya, walaupun tingkatannya berbeda. 

c) Mengandung banyak keuntungan ditinjau dari segi pendidikan, 

antara lain mengikat perhatian anak-anak, dan terjadi berbagai 

asosiasi dalam jiwanya. 

d) Mengatasi pembatasan-pembatasan dalam jarak dan waktu. Melalui 

film, hal-hal yang terlalu kecil, terlalu lambat, dapat diamati dengan 

penglihatan mata. 

e) Film mempertunjukkan suatu objek dengan perbuatan. Film dapat 

mendemonstrasikan berbagai hal yang tidak mungkin dialami 
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secara langsung. Misalkan meletusnya gunung Krakatau, fenomena 

pergeseran lempeng bumi, dan lain sebagainya. 

  Sejak ditemukannya film, para pendidik segera melihat 

manfaatnya bagi pendidikan. Film pendidikan sekarang telah sangat 

berkembang di negara-negara maju. Telah banyak perpustakaan film 

yang meminjamkan film tentang segala macam topik dalam tiap 

bidang studi. Di Universitas dan demikian pula di sekolah-sekolah 

telah mempunyai banyak perpustakaan film sendiri. Film di sana 

bukan merupakan barang mewah dalam dunia pendidikan. 

c. Pengertian media film dokumenter 

 Media film dokumenter adalah media film yang memiliki 

spesifikasi tersendiri. Dokumenter sering dianggap sebagai rekaman dari 

aktualitas potongan rekaman sewaktu kejadiannya berlangsung, dalam 

bentuk-bentuk film dokumenter penyajiannya dipandu oleh suara (voice 

over)  seorang penutur cerita, wawancara dari para pakar, saksi mata atas 

suatu kejadian, rekaman pendapat anggota masyarakat. Demikian pula 

dengan suasana tempat kejadian yang terlihat nyata, potongan-potongan 

gambar kejadian berlangsung, dan bahan-bahan yang berasal dari arsip 

yang ditemukan. Semua unsur khas itu memiliki peranan dan tempat 

tertentu dalam perkembangan dan perluasan suatu bentuk sistematik. 

 Richard Barsam mengkategorikan apa yang disebut sebagai ‘film 

non-fiksi’. Daftar ini secara efektif menunjukkan jenis-jenis film yang 
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dianggap sebagai dokumenter, dan dengan jelas memiliki ide dan kode etik 

tentang dokumenter yang sama. Kategori-kategori tersebut adalah:  

1) Film faktual, 2) Film etnografik , 3) Film eksplorasi,4) Film propaganda, 

5) Direct cinema, 6) Cinema verie, 7) Dokumenter. 

Pada dasarnya Barsam menempatkan dokumenter sebagai suatu 

kategori tersendiri, karena ia mengatakan bahwa peran si pembuat  

film dalam menentukan interpretasi materi dalam jenis-jenis filmnya. 

Ada beberapa unsur yang tetap dalam penggunaannya  yakni unsur-

unsur visual dan verbal yang biasanya digunakan dalam film 

dokumenter 

Unsur Visual: 

1) Observasionalisme reaktif; pembuatan film dokumenter dengan 

bahan yang sebisa mungkin diambil langsung dari subyek yang 

difilmkan. 

2) Observasionalisme proaktif; pembuatan film dokumenter dengan 

memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan 

sebelumnya. 

3) Mode ilustratif; pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha 

menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh 

narator (yang direkam suaranya sebagai voice over dalam film 

dokumenter). 

4) Mode asosiatif; pendekatan dalam film dokumenter yang berusaha 

menggunakan potongan-potongan gambar dengan berbagai cara. 



8 

 

Dengan demikian, diharapkan arti metafora dan simbolis yang ada 

pada informasi harafiah dalam film itu, dapat terwakili. 

 Unsur Verbal: 

1) Overhead exchange; rekaman pembicaraan antara dua sumber atau 

lebih yang terkesan direkam tidak sengaja dan secara langsung. 

2) Kesaksian; rekaman pengamatan, pendapat atau informasi yang 

diungkap secara jujur oleh saksi mata, pakar, dan sumber lain yang 

berhubungan dengan subyek dokumenter. 

3) Eksposisi; penggunaan voice over atau orang yang langsung 

berhadapan dengan kamera secara khusus mengarahkan penonton 

yang menerima informasi dan argumen-argumennya.  

Berikut beberapa keunggulan menggunakan media film dokumenter, 

antara lain: 

1) Merupakan media pembelajaran yang cukup terjangkau.  Harga 

VCD dan DVD dokumenter semakin terjangkau dan dapat 

digunakan berulang kali (sebagai inventaris sekolah). 

2) Dapat digunakan oleh hampir semua mata pelajaran (bidang studi), 

IPA (Biologi, Fisika, Kimia), IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi), 

Bahasa, Kesenian, PKn, dll 

3) Peristiwa dan kejadian adalah kejadian yang sebenarnya (secara 

apa adanya) – “based on true story“ 

4) Mampu menghadirkan suasana dan kejadian seperti kejadian yang 

sebenarnya tanpa membahayakan nyawa manusia, misalnya 
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menyaksikan peristiwa letusan gunung api.  Akan sangat berbahaya 

jika kita berada langsung di tempat kejadian letusan gunung api.  

api.  Atau dapat menghemat pembiayaan di dalam pembelajaran, 

misalnya saat belajar tentang negara Afrika Selatan, kita tidak perlu 

ke sana, tetapi dapat menyaksikan Afrika Selatan dalam tayangan 

dokumenter. 

5) Peserta didik dapat mengingat materi pembelajaran dengan lebih 

baik, karena dalam film terkandung unsur visual, audio, dan 

dramatik (menggugah perasaan).  Diharapkan film dokumenter 

dipilih secara seksama dan jika film tersebut cukup panjang 

durasinya, maka dapat  diambil potongan (klip-nya) agar dapat 

mengefektifkan penggunaan waktu belajar. 

2. Konsep Belajar dan Pembelajaran 

 Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

tingkah laku, maka pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah 

ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000 : 2). Pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang sangat kompleks, serta membutuhkan banyak 

ketrampilan untuk membimbing siswa dalam mengembangkan diri sesuai 

dengan tujuan belajar yang ingin dicapai atau pembelajaran adalah suatu 

proses dimana didalamnya terdapat usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah untuk 
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mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna) 

(Gestalt dalam Darsono, 2000 : 2). 

 Tujuan pembelajaran yaitu membantu siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu tingkah laku akan 

bertambah baik, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tingkah laku yang 

dimaksud meliputi: pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang 

berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

 Ciri-ciri pembelajaran adalah perubahan khas yang tidak dimiliki 

oleh perilaku orang lain dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

pengertian yang telah dikemukakan, maka menurut Darsono dkk (2000), 

dapat diidentifikasi berbagai ciri pembelajaran, adalah: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi dan perhatian siswa dalam 

pembelajaran 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan pembelajaran yang menarik 

dan menantang bagi siswa 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu yang tepat dan menarik 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa, dan 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 
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  Interaksi kegiatan belajar siswa dan mengajar guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran diperlukan untuk pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Bahan pembelajaran diperlukan 

sebagai isi interaksi kegiatan belajar mengajar, pendekatan berisi tentang 

cara penyampaian bahan pembelajaran kepada siswa dan evaluasi diperlukan 

untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pengajaran. Pembelajaran dapat 

berhasil dan bermakna apabila keaktifan siswa diutamakan sehingga dalam 

pembelajaran dominasi guru perlu dikurangi dan keaktifan siswa perlu 

diutamakan, atau dengan kata lain perlu memaksimalkan kemandirian siswa 

kegiatan pembelajaran. 

3. Aktivitas Belajar Siswa 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Menurut Poerwadarminata (2003: 23) aktivitas adalah kegiatan. Jadi 

aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang mennjang keberhasilan 

siswa, dalam hal ini kegiatan belajar. Rausseuau (dalam Sardiman, 2004:96) 

memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri baik secara 

rohani maupun teknis, tanpa ada aktivitas belajar, proses belajar tidak 

mungkin terjadi. 

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah suatu keaktifan, 

kesibukan, atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan 

proses belajar.  
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b. Jenis- jenis Aktivitas Belajar Siswa 

Dierich (dalam Hamalik, 2009: 90) membagi kegiatan belajar menjadi 8 

kelompok, sebagai berikut: 

1) Kegiatan visual (melihat): membaca, melihat gambar- gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain 

bekerja, atau bermain. 

2) Kegiatan oral (Berbicara):  mengungkapkan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, member 

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. 

3) Kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu permainan instrument musik, mendengarkan siaran radio. 

4) Kegiatan menulis:  menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat sketsa, atau rangkuman, mengerjakan tes, mengisi 

angket. 

5)  Kegiatan menggambar : menggambar, membuat grafik, diagram, peta 

dan pola. 

6) Kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat- alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan (simulasi),menari, berkebun. 

7) Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, 

membuat keputusa. 
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8) Kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang dan 

sebagainya. 

c. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran 

Menurut Hamalik (2009: 91) penggunaan asas aktivitas dalam proses 

pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara lain: 

1) Siswa mencari pengalan sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi 

siswa. 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa yang 

pada giliranannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

4) Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan 

sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka 

pelayananperbedaan indifidual. 

5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis 

dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

6) Membina dan memupuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat 

dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat 

dalam pendidkan siswa. 

7) Pembelajaran dan belajar dilakukan secara realitik dan konkrit 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

8) Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana 

halnya kehidupan masyarakat yang penuh dinamika. 
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4. Kerangka Berfikir  

 Melalui pemaparan menyeluruh pada landasan teori pada landasan 

tersebut dapat dibuat kerangka berfikir  pada gambar 2.1. berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                    

                       Gambar 2. 1. Kerangka berpikir penelitian. 
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B. Hipotesis 

Atas dasar landasan teoretis dan permasalahan yang telah disampaikan 

diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada kontribusi yang signifikan 

penggunaan media film dokomenter dalam pembelajaran geografi terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas XI IPS semester genap SMA Negeri 2 Batang tahun 

pelajaran 2010/2011. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi 

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

Populasi dalam penelitian yaitu semua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Batang 

tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari kelas XI IS 1, XI IS 2, dan XI IS 3 

yang seluruhnya berjumlah 115 siswa. 

Tabel 3.1. Populasi Penelitian 
No Kelas Jumlah siswa 

1. 
2. 
3. 

XI IS 1 
XI IS 2 
XI IS 3 

38 
38 
39 

Jumlah 115 

Sumber: Monografi SMA Negeri 2 Batang 2010/2011 

 

B. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diselidiki atau 

diteliti dan diambil dengan teknik atau cara tertentu. Apabila populasi lebih dari 

100 maka sampel yang diambil adalah antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau 

lebih (Arikunto, 1998:120). Teknik yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling sendiri adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini, pertimbangan-pertimbangan  

yang digunakan antara lain: siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang 
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sama, siswa yang menjadi penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, guru 

pengampu yang sama, dan penempatan siswa tidak berdasarkan rangking. Dengan 

teknik tersebut akan diperoleh satu kelas sebagai sampel yang akan diteliti. Kelas 

yang digunakan sebagai sampel adalah kelas XI IS 1 dengan jumlah sampel 38 

siswa. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel bebas  

 Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang nilai-

nilainya tidak bergantung pada variabel lain. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah penggunaan media film dokumenter dalam kegiatan 

pembelajaran geografi siswa kelas XI IPS semester genap SMA Negeri 2 

Batang tahun pelajaran 2010/ 2011 yang diaplikasikan oleh guru 

matapelajaran geografi. Berikut indikator dalam variabel ini: 

Tahap persiapan, 

a. Guru mencantumkan media film dokumenter dalam silabus dan RPP. 

b. Guru memeriksa kelengkapan peralatan. 

c. Guru menghidupkan TV atau proyektor yang akan digunakan untuk 

memutar film dokumenter. 
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d. Mengatur tempat duduk siswa agar semua siswa dapat melihat dan 

mendengar dengan baik. 

Tahap pelaksanaan, 

a. Film dokumenter yang digunakan relevan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

b. Mengusahakan agar volume suara jelas terdengar oleh seluruh siswa 

yang berada diruangan. 

c. Mengatur tampilan film agar terlihat jelas oleh siswa. 

Tahap evaluasi, 

a. Melakukan refleksi dengan membuat rangkuman. 

b. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kepada 

siswa. 

c. Mengemukakan kesimpulan akhir pembelajaran. 

2. Variabel terikat 

 Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang nilai-

nilainya bergantung pada variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah aktivitas belajar siswa kelas XI semester genap SMA Negeri 2 

Batang tahun pelajaran 2010/ 2011 yang mencakup tingkat kompetensi 

yang dicapai baik ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Indikator 

variabel yang akan diukur aktivitas memperhatikan film dokumenter dan 

aktivitas diskusi kelas: 

Dalam aktivitas memperhatikan film dokumenter 

a. Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai pelajaran. 
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b. Menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan. 

c. Mengomentari isi dari film dokumenter. 

d. Memperhatikan penjelasan guru. 

e. Mencatat materi yang diberikan. 

Dalam aktivitas diskusi kelas 

a. Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai diskusi. 

b. Mengajukan pertanyaan. 

c. Menjawab pertanyaan dari guru. 

d. Mengemukakan suatu pendapat. 

e. Menyimpulkan hasil diskusi. 

f.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan kegiatan penting dalam penelitian. 

Dengan adanya data-data itulah peneliti menganalisisnya untuk kemudian dibahas 

dan disimpulkan dengan panduan serta referensi-referensi yang berhubungan 

dengan penelitian tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan data adalah hasil 

pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2006:118). 

 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

1. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, leger, dan lain 

sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data siswa yang akan menjadi sampel dalam penelitian. 
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Data tersebut yaitu alamat sekolah dan daftar nama siswa serta perangkat 

pembelajaran guru. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui kondisi awal siswa dan melihat kesiapan guru dalam 

mengajar. 

2. Metode observasi 

Hadi dalam Sugiyono (2008:145) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang sangat kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Metode 

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang tingkat kontribusi penggunaan media film dokumenter yang 

diaplikasikan oleh guru terhadap aktivitas belajar geografi pada siswa XI 

SMA Negeri 2 Batang tahun pelajaran 2010/ 2011. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, penulis menganalisis data tersebut dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Analisis kuantitatif 

Untuk menjawab permasalahan pertama, dilakukan melalui 

langkah sebagai berikut : 

a. Tahap skoring 

Tahap skoring dilakukan untuk mempermudah dalam 

menganalisis data. Caranya yaitu dengan memberikan  skor pada 
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setiap kriteria indikator yang akan dihitung, berikut klasifikasi 

penskoran. 

 

Kriteria pemberian skor yaitu: 

Untuk kriteria sangat tinggi (ST) diberi skor 5 

Untuk kriteria tinggi (T) diberi skor 4 

Untuk kriteria sedang (S) diberi skor 3 

Untuk kriteria rendah (R) diberi skor 2 

Untuk kriteria sangat rendah (SR) diberi skor 1 

b. Parameter 

Menentukan kriteria dengan menggunakan langkah –langkah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimal 

= jumlah item indikator x skor maksimal 

2) Menentukan skor minimal 

= jumlah item indikator x skor minimal 

3) Menghitung rentang skor 

= skor maksimal – skor minimal 

4) Menentukan kriteria / kelas 

Kriteria / kelas dibagi menjadi 5 yaitu sangat tinggi, tinggi, 

rendah, sangat rendah 

5) Menghitung Interval kriteria / kelas 

Interval kelas =  
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6) Tabel frekuensi kontribusi penggunaan media film dokumenter 

terhadap belajar siswa. 

No  Skor  Kriteria  F (%)* 
1 
2 
3 
4 
5 

…. Sangat tinggi 
Tinggi  
Sedang 
Rendah  

Sangat rendah 

…. …. 

 Jumlah     
 Mean     

 

* dihitung dengan rumus : 

 %100x
f
fDP
Σ

=  

Keterangan: 

DP : deskriptif persentase 

f : jumlah frekuensi masing-masing kriteria 

fΣ  : jumlah seluruh frekuensi (Ali,1984:184) 

Untuk mendiskripsikan hasil presentase yang diperoleh dari 

masing-masing kriteria tersebut digeneralisasikan dengan menggunakan 

mean. 

2. Analisis deskriptif 

Melakukan reduksi data atau informasi dari objek kaji. Melihat 

gambaran keseluruhan atau tertentu untuk mencari persamaan pola dan 

hubungan informasi yang terkait antara kontribusi penggunaan media 

film dokumenter terhadap aktivitas belajar siswa. Analisis ini 
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dimaksudkan untuk menambah kejelasan untuk hasil analisis 

sebelumnya. 

 

F. Deskripsi Operasional Variabel, Indikator, dan Pengukuran 

1. Penggunaan media film dokumenter 

Berdasarkan penjabaran dari penggunaan media film dokumenter 

yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran, maka dapat 

dijelaskan deskripsi operasional, indikator, dan cara pengukuran yang 

terdiri dari 

a. Tahap persiapan. Dalam sub variabel ini meliputi 4 poin indikator 

yang diukur, yaitu: 

1) Guru mencantumkan media film dokumenter dalam silabus dan 

RPP. Dalam indikator ini cara pengukurannya adalah bila guru 

belum mempersiapkan silabus ataupun RPP maka diperoleh skor 1, 

bila guru tidak mencantumkan film dokumenter sama sekali dalam 

silabus ataupun RPP maka diperoleh skor 2, bila guru 

mencantumkan film dokumenter pada salah satu perangkat 

pembelajaran, hanya silabus atau RPP saja maka diperoleh skor 3, 

bila guru mencantumkan film dokumenter dalam silabus dan RPP 

maka diperoleh skor 4, bila guru mencantumkan film dokumenter 

dalam silabus dan RPP beserta judul film dokumenter yang akan 

digunakan maka diperoleh skor 5. 
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2) Guru memeriksa kelengkapan peralatan. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila guru tidak memeriksa kelengkapan 

peralatan sama sekali maka diperoleh skor 1, bila guru memeriksa 

kelengkapan peralatan saat jam pelajaran sudah dimulai maka 

diperoleh skor 2, bila guru memeriksa kelengkapan peralatan sesaat 

sebelum pelajaran sudah dimulai maka diperoleh skor 3, bila guru 

memeriksa kelengkapan peralatan sebelum hari pembelajaran maka 

diperoleh skor 4, bila guru memeriksa kelengkapan peralatan sebelum 

hari pembelajaran dan siap digunakan maka diperoleh skor 5. 

3) Guru menghidupkan TV atau proyektor yang akan digunakan untuk 

memutar film dokumenter. Dalam indikator ini cara pengukurannya 

adalah bila TV atau proyektor dihidupkan bukan oleh guru sendiri 

maka diperoleh skor 1, bila TV atau proyektor dihidupkan oleh 

guru dengan bantuan orang lain maka diperoleh skor 2, bila TV 

atau proyektor dihidupkan oleh guru sendiri dengan waktu yang 

lama maka diperoleh skor 3, bila TV atau proyektor dihidupkan 

oleh guru sendiri dengan cepat maka diperoleh skor 4, bila TV atau 

proyektor dihidupkan oleh guru sendiri dengan cepat sekaligus 

mengoprasikannya maka diperoleh skor 5. 

4) Guru Mengatur tempat duduk siswa agar semua siswa dapat 

melihat dan mendengar dengan baik. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila guru tidak mengatur tempat duduk 

siswa sama sekali maka diperoleh skor 1, bila guru mengatur 
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tempat duduk siswa hanya di sebagian sudut ruangan kelas tanpa 

memperhatikan posisi siswa dalam melihat dan mendengarkan film 

dokumenter maka diperoleh skor 2, bila guru mengatur tempat 

duduk siswa secara menyeluruh tanpa memperhatikan posisi siswa 

dalam melihat dan mendengarkan film dokumenter maka diperoleh 

skor 3, bila guru mengatur tempat duduk siswa hanya di sebagian 

sudut ruangan kelas dengan memperhatikan posisi siswa dalam 

melihat dan mendengarkan film dokumenter maka diperoleh skor 

4, bila guru mengatur tempat duduk siswa secara menyeluruh 

dengan memperhatikan posisi siswa dalam melihat dan 

mendengarkan film dokumenter maka diperoleh skor 5. 

b. Tahap pelaksanaan. Dalam sub variabel ini meliputi 3 poin indikator 

yang diukur, yaitu: 

1) Film dokumenter yang digunakan relevan dengan materi yang akan 

disampaikan. Dalam indikator ini cara pengukurannya adalah bila 

film yang digunakan bukan jenis film dokumenter maka diperoleh 

skor 1, bila film dokumenter tidak relevan dengan materi yang akan 

disampaikan maka diperoleh skor 2, bila film dokumenter kurang 

relevan dengan materi yang akan disampaikan maka diperoleh skor 

3, bila film dokumenter relevan dengan materi yang akan 

disampaikan maka diperoleh skor 4, bila film dokumenter relevan 

dengan materi yang akan disampaikan berikut dengan judul yang 

jelas maka diperoleh skor 5. 
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2) Mengusahakan agar volume suara jelas terdengar oleh seluruh 

siswa yang berada diruangan. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila tidak ada suara yang terdengar maka 

diperoleh skor 1, bila suara terdengar oleh sebagian kecil siswa 

yang berada dekat dari sumber suara maka diperoleh skor 2, bila 

suara terdengar oleh sebagian besar siswa tetapi tidak keseluruhan 

maka diperoleh skor 3, bila suara terdengar diseluruh ruangan 

tetapi kurang jelas maka diperoleh skor 4, bila suara terdengar 

diseluruh ruangan dengan jelas maka diperoleh skor 5. 

3) Mengatur tampilan film agar terlihat jelas oleh siswa. Dalam 

indikator ini cara pengukurannya adalah bila tidak ada tampilan 

film yang terlihat maka diperoleh skor 1, bila tampilan film terlihat 

oleh sebagian kecil siswa yang berada di sisi-sisi tertentu maka 

diperoleh skor 2, bila tampilan film terlihat oleh sebagian besar 

siswa tetapi tetapi tidak keseluruhan maka diperoleh skor 3, bila 

tampilan film terlihat diseluruh ruangan tetapi kurang jelas maka 

diperoleh skor 4, bila tampilan film terlihat diseluruh ruangan 

dengan jelas maka diperoleh skor 5. 

c. Tahap evaluasi. Dalam sub variabel ini meliputi 3 poin indikator 

yang diukur, yaitu: 

1) Melakukan refleksi dengan membuat rangkuman. Dalam 

indikator ini cara pengukurannya adalah bila tidak melakukan 

refleksi sama sekali pada akhir pembelajaran maka diperoleh skor 
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1, bila melakukan refleksi tanpa membuat rangkuman pada akhir 

pembelajaran maka diperoleh skor 2, bila melakukan refleksi 

dengan membuat rangkuman sederhana terkait aktifitas 

menyimak film dokumenter dan diskusi kelas maka diperoleh 

skor 3, bila melakukan refleksi dengan membuat rangkuman yang 

lebih rinci terkait aktifitas menyimak film dokumenter dan 

diskusi kelas maka diperoleh skor 4, bila melakukan refleksi 

dengan membuat rangkuman yang lebih rinci terkait aktifitas 

menyimak film dokumenter dan diskusi kelas sekaligus memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya maka diperoleh skor 5. 

2) Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kepada 

siswa. Dalam indikator ini cara pengukurannya adalah bila tidak 

melaksanakan tindak lanjut sama sekali pada akhir pembelajaran 

maka diperoleh skor 1, bila melaksanakan tindak lanjut tanpa 

memberikan arahan kepada siswa maka diperoleh skor 2, bila 

melaksanakan tindak lajut dengan memberikan arahan singkat 

yang kurang menyeluruh kepada siswa maka diperoleh skor 3, 

bila melaksanakan tindak lajut dengan memberikan arahan inti 

sari materi kepada siswa maka diperoleh skor 4, bila 

melaksanakan tindak lajut dengan memberikan arahan inti sari 

materi kepada siswa disertai tugas maka diperoleh skor 5. 

3) Mengemukakan kesimpulan akhir pembelajaran. Dalam 

indikator ini cara pengukurannya adalah bila tidak 



13 

 

mengemukakan kesimpulan sama sekali pada akhir 

pembelajaran maka diperoleh skor 1, bila mengemukakan salah 

satu kesimpulan pada akhir pembelajaran dari pengamatan film 

dokumenter ataupun hasil diskusi kelas saja maka diperoleh skor 

2, bila mengemukakan kesimpulan pada akhir pembelajaran 

tentang pengamatan film dokumenter dan hasil diskusi kelas 

secara sendiri-sendiri atau tidak menghubungkan keterkaitannya 

diantaranya maka diperoleh skor 3, bila mengemukakan 

kesimpulan pada akhir pembelajaran tentang pengamatan film 

dokumenter dan hasil diskusi kelas dengan saling berkaitan 

maka diperoleh skor 4, bila mengemukakan kesimpulan pada 

akhir pembelajaran tentang pengamatan film dokumenter dan 

hasil diskusi kelas dengan saling berkaitan diserta contoh 

pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari maka diperoleh 

skor 5. 

2. Aktivitas belajar siswa 

Berdasarkan penjabaran dari aktivitas belajar siswa dalam proses 

kegiatan pembelajaran, maka dapat dijelaskan deskripsi operasional, 

indikator, dan cara pengukuran yang terdiri dari 

a. Dalam aktivitas memperhatikan film dokumenter. Dalam sub variabel 

ini meliputi 5 poin indikator yang diukur, yaitu: 

1) Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai pelajaran. Dalam 

indikator ini cara pengukurannya adalah bila masih ada siswa yang 
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berada diluar kelas maka diperoleh skor 1, bila siswa sudah berada 

didalam kelas tetapi belum duduk maka diperoleh skor 2, bila siswa 

sudah duduk tetapi belum siap dan masih mengobrol maka 

diperoleh skor 3, bila siswa sudah duduk tenang tetapi belum 

menyiapkan buku dan alat tulis maka diperoleh skor 4, bila siswa 

sudah duduk dengan tenang dan rapi serta sudah mempersiapkan 

buku dan alat tulis maka diperoleh skor 5. 

2) Menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan. Dalam 

indikator ini cara pengukurannya adalah bila siswa tidak menyimak 

film dokumenter yang sedang ditampilkan sama sekali maka 

diperoleh skor 1, bila siswa hanya menyimak pada awal film 

dokumenter ditampilkan maka diperoleh skor 2, bila siswa 

menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan hanya sampai 

setengah pemutaran maka diperoleh skor 3, bila siswa menyimak 

film dokumenter yang sedang ditampilkan hingga akhir pemutaran 

maka diperoleh skor 4, bila siswa menyimak film dokumenter yang 

sedang ditampilkan hingga akhir pemutaran dan merespon atau 

menanggapi maka diperoleh skor 5. 

3) Mengomentari isi dari film dokumenter. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila siswa tidak mengomentari isi film 

dokumenter sama sekali maka diperoleh skor 1, bila siswa 

mengomentari isi film dokumenter setelah ditunjuk oler guru maka 

diperoleh skor 2, bila siswa mengomentari isi film dokumenter atas 
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inisiatif sendiri tetapi kurang jelas dan kurang memahami materi 

maka diperoleh skor 3, bila siswa mengomentari isi film 

dokumenter atas inisiatif sendiri dengan jelas dan memahami 

materi maka diperoleh skor 4, bila siswa mengomentari isi film 

dokumenter  atas inisiatif sendiri dengan jelas dan memahami 

materi serta mampu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-

hari maka diperoleh skor 5. 

4) Memperhatikan penjelasan guru. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila siswa tidak memperhatikan penjelasan 

guru sama sekali maka diperoleh skor 1, bila siswa hanya 

memperhatikan pada awal penjelasan guru maka diperoleh skor 2, 

bila siswa memperhatikan penjelasan guru tetapi hanya sampai 

pertengahan penjelasan maka diperoleh skor 3, bila siswa 

memperhatikan penjelasan guru hingga akhir maka diperoleh skor 

4, bila siswa memperhatikan penjelasan guru hingga akhir dan 

merespon atau menanggapi maka diperoleh skor 5. 

5) Mencatat materi yang diberikan. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila siswa tidak mencatat materi sama sekali 

maka diperoleh skor 1, bila siswa mencatat hanya sebagian kecil 

materi maka diperoleh skor 2, bila siswa mencatat semua materi 

tidak secara sistematis maka diperoleh skor 3, bila siswa mencatat 

semua materi secara sistematis maka diperoleh skor 4, bila siswa 
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mencatat materi yang penting secara sistematis maka diperoleh 

skor 5. 

b. Dalam aktivitas diskusi kelas. Dalam sub variabel ini meliputi 5 poin 

indikator yang diukur, yaitu: 

1) Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai diskusi. Dalam indikator 

ini cara pengukurannya adalah bila kelas tidak terkondisikan untuk 

melaksanakan diskusi kelompok maka diperoleh skor 1, bila siswa 

mengkondisikan kelompok diskusi dengan arahan dari guru secara 

tidak tertib maka diperoleh skor 2, bila siswa mengkondisikan 

kelompok diskusi dengan arahan dari guru secara tertib dan tenang 

maka diperoleh skor 3, bila siswa mengkondisikan kelompok 

diskusi tanpa arahan dari guru secara tidak tertib maka diperoleh 

skor 4, bila siswa mengkondisikan kelompok diskusi tanpa arahan 

dari guru secara tertib dan tenang maka diperoleh skor 5. 

2) Mengajukan pertanyaan. Dalam indikator ini cara pengukurannya 

adalah bila siswa tidak pernah mengajukan pertanyaan sama sekali 

maka diperoleh skor 1, bila pertanyaan tidak jelas dan tidak sesuai 

materi diskusi maka diperoleh skor 2, bila pertanyaan tidak jelas 

dan sedikit memahami materi diskusi maka diperoleh skor 3, bila 

pertanyaan jelas tetapi sedikit memahami materi diskusi maka 

diperoleh skor 4, bila pertanyaan jelas dan menguasai materi 

diskusi maka diperoleh skor 5. 
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3) Menjawab pertanyaan dari guru. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila siswa tidak pernah menjawab 

pertanyaan sama sekali maka diperoleh skor 1, bila siswa 

menjawab pertanyaan dengan buku maka diperoleh skor 2, bila 

siswa menjawab pertanyaan secara sederhana dan kurang lengkap 

maka diperoleh skor 3, bila siswa menjawab pertanyaan secara luas 

tetapi kurang sistematis maka diperoleh skor 4, bila siswa 

menjawab pertanyaan secara singkat, sistematis, logis, dan jelas 

maka diperoleh skor 5. 

4) Mengemukakan suatu pendapat. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila siswa tidak pernah mengemukakan 

pendapat sama sekali maka diperoleh skor 1, bila siswa 

mengemukakan pendapat tidak relevan dengan materi diskusi maka 

diperoleh skor 2, bila siswa mengemukakan pendapat relevan 

dengan materi diskusi tetapi tidak jelas maka diperoleh skor 3, bila 

siswa mengemukakan pendapat relevan dengan materi diskusi, 

jelas, tetapi tidak sistematis maka diperoleh skor 4, bila siswa 

mengemukakan pendapat relevan dengan materi diskusi, jelas, serta 

sistematis maka diperoleh skor 5. 

5) Menyimpulkan hasil diskusi. Dalam indikator ini cara 

pengukurannya adalah bila siswa tidak bisa menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok sama sekali maka diperoleh skor 1, bila siswa 

menyimpulkan hasil diskusi tetapi tidak relevan dengan materi 
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diskusi kelompok maka diperoleh skor 2, bila siswa menyimpulkan 

hasil diskusi yang relevan dengan materi diskusi kelompok maka 

diperoleh skor 3, bila siswa menyimpulkan hasil diskusi yang 

relevan dengan materi diskusi kelompok secara logis maka 

diperoleh skor 4, bila siswa menyimpulkan hasil diskusi yang 

relevan dengan materi diskusi kelompok secara logis serta sesuai 

dengan tujuan pembelajaran maka diperoleh skor 5. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Kontribusi Penggunaan Media Film Dokumenter dalam Pembelajaran Geografi 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Kelas XI IPS  Semester Genap SMA Negeri 2 

Batang Tahun pelajaran 2010/2011. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

a. Letak lokasi penelitian 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 2 

Batang. Secara administratif SMA Negeri 2 Batang Kabupaten Batang 

terletak di salahsatu kelurahan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

Mengenai batas-batas letak Kecamatan Batang secara 

administratif dapat diuraikan sebagi berikut: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kecamatan Tulis 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Warungasem 

Sebelah Barat  : Kotamadya Pekalongan 
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Gambar 4.1. Peta lokasi penelitian SMA Negeri 2 Batang 
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b. Kondisi Sekolah 

1) Luas tanah dan bangunan 

Luas tanah pada SMA Negeri 2 Batang  adalah 9.300 m² dan 

luas bangunan 2.763 m². 

2) Jumlah Kelas 

Jumlah kelas yang ada pada SMA Negeri 2 Batang adalah 17 

kelas dengan sebagai berikut rincian kelas  X 1 sampai dengan X 6 

sejumlah 6 kelas, kelas XI 1 IA dan kelas XI IA 2 sejumlah 2 kelas, 

kelas XI IS 1 sampai dengan XI IS 3 sejumlah 3 kelas, dan kelas 

XII IA 1 sampai dengan XII IA 3 sejumlah 3 kelas, serta kelas XII 

IA 1 sampai dengan XII IS 1 sampai dengan XII IS 3 sejumlah 3 

kelas. 

3) Sarana prasarana 

SMA Negeri 2 Batang yang berdiri sejak tahun 1984 

memiliki sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran 

yaitu: ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang 

bimbingan konseling, perpustakaan, labolatorium bahasa, 

laboratorium IPA, Laboratorium komputer, mushola, ruang kelas, 

ruang OSIS, ruang UKS, lapangan olahraga, tempat parkir, gudang, 

dan kamar mandi. Untuk lebih jelasnya tersaji pada table 4.1. 

berikut: 
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Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 2 
Batang 
No Jenis Ruang Jumlah 
1 Ruang teori / Kelas 17 Unit 
2 Laboratorium IPA 1 Unit 
3 Laboratorium Bahasa 1 Unit 
4 Ruang Perpustakaan 1 Unit 
5 Ruang UKS 1 Unit 
6 Koperasi / Toko 1 Unit 
7 Ruang BP / BK 1 Unit 
8 Ruang Kepala Sekolah 1 Unit 
9 Ruang Guru 1 Unit 
10 Ruang Tata Usaha 1 Unit 
11 Ruang OSIS 1 Unit 
12 Kamar Mandi / WC Guru 3 Unit 
13 Kamar Mandi / WC Siswa 8 Unit 
14 Gudang 3 Unit 
15 Musholah 1 Unit 
16 Ruang Penjaga Sekolah 1 Unit 
Sumber: Monografi SMA Negeri 2 Batang 2009/2010 

4) Waktu penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu mulai tanggal 8 

Januari hingga 16 Februari dalam tiga periode. Pada periode 

pertama, peneliti berkoordinasi dengan guru pengampu 

matapelajaran geografi sekaligus meminta dokumen-dokumen yang 

diperlukan guna melengkapi data-data penelitian. Pada periode 

kedua, peneliti melakukan observasi lapangan, yaitu observasi 

tentang penggunaan media film dokumenter yang diaplikasikan 

oleh guru dan observasi tentang aktivitas belajar siswa. Pada 

periode ketiga, peneliti melengkapi dokumen-dokumen yang 

diperlukan. 
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5) Kurikulum Geografi 

Proses pembelajaran dalam penelitian tentang kontribusi 

penggunaan media film dokumenter terhadap aktivitas kemandirian 

delajar siswa yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Batang ini  

mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

diterapkan pada perangkat pembelajaran dan sudah diaplikasikan 

pada setiap kegiatan mengajar. 

2. Penggunaan Media Film Dokumenter dalam Kegiatan Pembelajaran  

Penggunaan media film dokumenter dalam proses kegiatan 

pembelajaran akan memunculkan variasi-variasi dalam penyampaian 

pokok bahasan materi secara menyenangkan dan tidak menjemukan. 

Penggunaan media film dokumenter dalam hal ini adalah berupa film dari 

peristiwa-peristiwa faktual yang disajikan oleh guru untuk mengetahui 

tingkat efektivitas pemanfaatannya sekaligus dalam penggunaanya 

sebagai sarana penyampaian meteri. Berdasarkan hasil observasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

  Mempersiapkan media pembelajaran secara matang 

sebelum melaksanakan pembelajaran menjadi faktor yang dapat 

berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran, salah satu indikasi 

keberhasilan dalam pembelajaran yaitu tingginya tingkat aktivitas 

belajar siswa. Dengan persiapan yang optimal, maka proses 

pembelajaran akan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang 
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diharapkan. Persiapan penggunaan media film dokumenter yang 

diaplikasikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi 

pencantuman media film dokumenter dalam silabus dan RPP, 

pemeriksaan kelengkapan peralatan, cara guru menghidupkan TV atau 

proyektor yang akan digunakan untuk memutar film dokumenter, dan 

cara guru mengatur tempat duduk siswa agar semua siswa dapat 

melihat dengan baik. 

1) Guru mencantumkan media film dokumenter dalam silabus dan 

RPP 

Efektivitas penggunaan media film dokumenter dapat 

dilihat dari persiapan awal dari pencatuman media film 

dokumenter dalam perangkat pembelajaran berupa silabus dan 

RPP. Mencantumkan media film dokumenter dalam perangkat 

pembelajaran merupakan suatu hal yang mendasar sebagai acuan 

untuk mengajar. Berdasarkan data penelitian berupa dokumen 

perangkat pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru sebelum 

memulai proses pembelajaran, diperoleh gambaran bahwa 

penyusunan perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP yang 

mencantumkan media film dokumenter beserta judul film yang 

digunakan mengindikasikan persiapan awal yang matang. Indikator 

ini tergolong pada kriteria sangat tinggi dengan skor 5 (terlampir 

pada lampiran 5). 
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2) Guru memeriksa kelengkapan peralatan 

Menampilkan film dokumenter sebagai media 

pembelajaran memerlukan peralatan-peralatan yang mendukung, 

hal ini merupakan salah satu dari beberapa tahap persiapan yang 

vital. Dengan ketersediaan peralatan sekaligus persiapannya, film 

dokumenter yang digunakan bisa ditampilkan di kelas guna 

mendukung tersampaikannya materi. Berdasarkan hasil 

pengamatan lapangan diperoleh gambaran bahwa guru memeriksa 

kelengkapan peralatan sebelum hari pembelajaran dan siap 

digunakan. Indikator ini tergolong pada kriteria sangat tinggi 

dengan skor 5. 

3) Guru menghidupkan TV atau proyektor yang akan digunakan 

untuk memutar film 

Salah satu peralatan yang mendukung agar film 

dokumenter bisa ditayangkan adalah TV atau proyektor, semakin 

terampil guru dalam mengoprasikannya maka peranan film 

dokumenter akan lebih maksimal, lain halnya bila guru masih sulit 

mengoprasikan bukan tidak mungkin akan menyita banyak waktu 

dan menghambat preses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

pengamatan lapangan diperoleh gambaran bahwa TV atau 

proyektor dihidupkan oleh guru sendiri dengan cepat sekaligus 

mengoprasikannya. Indikator ini tergolong pada kriteria sangat 

tinggi dengan skor 5.  
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4) Mengatur tempat duduk siswa 

Secara tidak langsung penataan tempat duduk siswa 

mempengaruhi tersampaikannya media film dokumenter yang 

ditampikan dengan lebih maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan 

lapangan diperoleh gambaran bahwa guru mengatur tempat duduk 

siswa secara menyeluruh dengan memperhatikan posisi siswa 

dalam melihat dan mendengarkan film dokumenter. Indikator ini 

tergolong pada kriteria sangat tinggi dengan skor 5. 

b. Tahap pelaksanaan 

  Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana pokok 

pembelajaran disampaikan. Dalam tahap ini diharapkan media film 

dokumenter mampu menyampaikam materi pelajaran secara audio 

visual kepada siswa sehingga memacu siswa untuk belajar lebih aktif. 

Dengan pelaksanaan yang optimal, maka materi yang tersampaikan 

akan lebih maksimal. Pelaksanaan penggunaan media film 

dokumenter yang diaplikasikan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran meliputi relevansi materi film dokumenter yang 

digunakan dengan materi yang akan disampaikan, mengusahakan agar 

volume suara jelas terdengar oleh seluruh siswa yang berada dalam 

ruangan, dan mengatur tampilan film agar terlihat jelas oleh siswa. 

1) Relevansi materi film dokumenter yang digunakan dengan materi 

yang akan disampaikan 
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Jenis film yang bermacam-macam seperti film fiksi dan non 

fiksi  mengharuskan guru lebih selektif dalam memilih film yang 

akan digunakan, selain itu film yang digunakan harus relevan 

dengan materi yang tercantum dalam perangkat pembelajaran yang 

sudah disiapkan.  

 
Gambar 4.2. Film dokumenter konservasi hutan Kalimantan 

yang relevan dengan materi 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh 

gambaran bahwa film dokumen yang digunakan relevan dengan 

materi yang akan disampaikan . Indikator ini tergolong pada 

kriteria tinggi dengan skor 4. 

2) Mengusahakan agar volume suara jelas 

terdengar oleh seluruh siswa yang berada dalam ruangan 

Suara yang jelas mempengaruhi tersampaikannya materi 

yang terkandung dalam film karena narasi dalam film mengandung 

informasi guna mempertegas isi dari tampilan film dokumenter 
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tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh 

gambaran bahwa suara terdengar oleh sebagian besar siswa tetapi 

tidak secara keseluruhan . Indikator ini tergolong pada kriteria 

sedang dengan skor 3. 

3) Mengatur tampilan film dokumenter agar 

terlihat jelas oleh siswa 

Tampilan film dokumenter yang jelas mempengaruhi 

tersampaikannya materi yang terkandung di dalamnya, karena 

semakin jelas film yang ditampilkan (secara visual) maka semakin 

mudah para siswa menangkap isi yang terkandung dalam film 

tersebut dengan meteri pelajaran yang diajarkan oleh guru.  

 
Gambar 4.3. Pengaturan tampilan film dokumenter yang 

sedang diatur oleh guru 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh 

gambaran bahwa tampilan film terlihat diseluruh ruangan dengan 
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jelas . Indikator ini tergolong pada kriteria sangat tinggi dengan 

skor 5. 

c. Tahap evaluasi 

  Dalam rangkaian proses kegiatan pembelajaran, evaluasi 

adalah suatu tahap yang tidak bisa dipisahkan serta harus dilakukan 

oleh guru. Tahap evaluasi adalah tahap dimana guru mempertegas 

materi dengan membahas materi selama proses pembelajaran dari 

awal hingga akhir secara lebih terperinci. Tahap evaluasi dalam 

kegiatan pembelajaran dengan penggunaan media film dokumenter 

yang diaplikasikan oleh guru meliputi melakukan refleksi dengan 

membuat rangkuman, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan kepada siswa, dan mengemukakan kesimpulan akhir 

pembelajaran. 

1) Melakukan refleksi dengan membuat rangkuman 

Memberikan rangkuman kepada para siswa mengenai 

materi yang diajarkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

merupakan wujud refleksi dalam evaluasi. Berdasarkan hasil 

pengamatan lapangan diperoleh gambaran bahwa guru melakukan 

refleksi dengan membuat rangkuman yang lebih rinci terkait 

aktivitas menyimak film dokumenter dan diskusi kelas sekaligus 

memberi kasempatan siswa untuk bertanya . Indikator ini tergolong 

pada kriteria sangat tinggi dengan skor 5. 
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2) Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kepada 

siswa 

Menindaklanjuti aktivitas siswa memperhatikan media film 

dokumenter dan diskusi kelas dalam proses pembelajaran sangat 

berguna untuk mengevaluasi materi-materi yang sudah 

disampaikan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh 

gambaran bahwa guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberi 

arahan inti sari materi kepada siswa .Indikator ini tergolong pada 

kriteria tinggi dengan skor 4. 

3) Mengemukakan kesimpulan akhir pembelajaran 

Menyimpulkan materi pembelajaran adalah proses akhir 

dari serangkaian kegiatan pembelajaran. Melalui kesimpulan-

kesimpulan yang diutarakan oleh guru, maka secara garis besar 

menegaskan kembali materi yang sudah disampaikan.  

 
Gambar 4.4. Guru memaparkan kesimpulan terkait materi 

yang telah diajarkan 
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Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh 

gambaran bahwa guru mengemukakan kesimpulan pada akhir 

pembelajaran tentang pengamatan film dokumenter dan hasil 

diskusi kelas dengan saling berkaitan disertai contoh 

pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini 

tergolong pada kriteria sangat tinggi dengan skor 5. 

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi penggunaan media film 

dokumenter dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut. 

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi kontribusi penggunaan media film 
dokumenter 

No Indikator Mean Kriteria Skor Persen 
1.  Tahap Persiapan. 

a. Guru mencantumkan media film 
dokumenter dalam silabus dan 
RPP. 

5 100% Sangat tinggi 

b. Guru memeriksa kelengkapan 
peralatan. 

5 100% Sangat tinggi 

c. Guru menghidupkan TV atau 
proyektor yang akan digunakan 
untuk memutar film dokumenter 

5 100% Sangat tinggi 

d. Mengatur tempat duduk siswa 
agar semua siswa dapat melihat 
dan mendengar dengan baik 

5 100% Sangat tinggi 

2.  Tahap Pelaksanaan. 
a.  Film dokumenter yang 

digunakan relevan dengan materi 
yang akan disampaikan 

4 80% Tinggi 

b. Mengusahakan agar volume 
suara jelas terdengar oleh seluruh 
siswa yang berada diruangan 

3 60% Sedang 

c. Mengatur tampilan film agar 
terlihat jelas oleh siswa 

5 100% Sangat tinggi 

3.  Tahap evaluasi 
a.  Melakukan refleksi dengan 

membuat rangkuman 
5 100% Sangat tinggi 

b. Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan 
kepada siswa 

4 80% Tinggi 

c. Mengemukakan kesimpulan 
akhir pembelajaran 

5 100% Sangat tinggi 

Rata-rata keseluruhan 4,60 92% Sangat tinggi 
Sumber: Data Primer, 2011 
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Berdasarkan rata-rata keseluruhan, penggunaan media film 

dokumenter yang diaplikasikan oleh guru, film dokumenter memberikan 

kontribusi yang sangat tinggi. Dengan persiapan yang sempurna dan 

evaluasi yang baik menjadikan media ini bisa menunjang aktivitas belajar 

siswa.  

3. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas kemandirian belajar siswa dalam hal ini adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa sedemikian rupa, sehingga tingkah 

laku siswa secara fisik maupun mental selama proses pembelajaran 

mampu mengembangkan sikap kritis, khususnya sikap kritis terhadap 

kekuasaan yang datang dari luar dirinya, artinya para siswa tidak segera 

menerima begitu saja pengaruh siswa lain ataupun dari guru, tetapi 

dipikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan yang timbul, serta 

memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas tanpa 

pengaruh dari luar. Aktivitas belajar siswa disini meliputi aktivitas belajar 

siswa dalam memperhatikan film dokumenter dan aktivitas belajar siswa 

dalam diskusi kelas. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Dalam aktivitas memperhatikan film dokumenter 

  Aktivitas memperhatikan media film dokumenter adalah 

suatu aktivitas belajar yang dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan memperhatikan film dokumenter yang 

ditampilkan dan menyimak secara seksama para siswa akan mampu 
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menangkap materi pelajaran yang tersaji melalui media film 

dokumenter tersebut. Aktivitas memperhatikan media film 

dokumenter ini meliputi aktivitas mempersiapkan diri dalam memulai 

pelajaran, menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan, 

mengomenteri isi dari film dokumenter, memperhatikan penjelasan 

guru, dan mencatat materi yang diberikan oleh guru. 

1) Aktivitas mempersiapkan diri dalam memulai pelajaran 

Aktivitas siswa mempersiapkan diri dalam memulai 

pelajaran berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa 

cenderung tergolong dalam kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut. 

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi aktivitas mempersiapkan diri 
dalam memulai pelajaran 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

2 
10 
26 
0 
0 

5,26 
26,32 
68,42 

0 
0 

Jumlah 38 100 
Mean 3,37 67,37 
Kriteria Sedang 

Sumber: Data primer, 2011 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

mempersiapkan diri dalam memulai pelajaran diperoleh 

gambaran bahwa 5,26%  tergolong kriteria sangat tinggi terlihat 

dari 2 siswa yang sudah duduk dengan tenang dan rapi serta 
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sudah mempersiapkan buku dan alat tulis, 26,32% tergolong 

kriteria tinggi terlihat dari 10 siswa yang sudah duduk tenang 

tetapi belum menyiapkan buku dan alat tulis lainnya, sedangkan 

68,42% tergolong kriteria sedang terlihat dari 26 siswa yang 

sudah duduk tetapi belum siap dan masih mengobrol. Secara 

keseluruhan dalam merumuskan data penelitian tentang aktivitas 

siswa mempersiapkan diri memulai pelajaran dalam tahap 

mengamati media film dokumenter tergolong kriteria sedang 

dengan skor rata-rata 3,37 dan persentase 67,37%. 

2)  Menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan 

Aktivitas siswa dalam menyimak film dokumenter yang 

sedang ditampilkan berdasarkan data menunjukkan bahwa para 

siswa cenderung tergolong dalam kriteria tinggi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut. 

Tabel 4.4. Distribusi frekuensi menyimak film dokumenter yang 
sedang ditampilkan 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

4 
29 
5 
0 
0 

10,53 
76,31 
13,16 

0 
0 

Jumlah  38 100 
Mean 3,97 79,47 
Kriteria Tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 
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Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam menyimak film dokumenter yang ditampilkan diperoleh 

gambaran bahwa 10,53%  tergolong kriteria sangat tinggi terlihat 

dari 4 siswa menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan 

hingga akhir pemutaran dan merespon atau menanggapi, 76,31% 

tergolong kriteria tinggi terlihat dari 29 siswa menyimak film 

dokumenter yang sedang ditampilkan hingga akhir pemutaran, 

sedangkankan 13,16% tergolong kriteria sedang terlihat dari  

siswa menyimak film dokumenter yang sedang ditampilkan hanya 

sampai setengah pemutaran.  

 
Gambar 4.5. Aktivitas siswa dalam menyimak film 

dokumenter 

Secara keseluruhan dalam merumuskan data penelitian 

tentang aktivitas siswa dalam menyimak film dokumenter yang 
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ditampilkan tergolong kriteria tinggi dengan skor rata-rata 3,97 

dan persentase 79,47%. 

3) Mengomentari isi dari film dokumenter 

Aktivitas siswa dalam mengomentari isi dari film 

dokumenter berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa 

cenderung tergolong dalam kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut 

Tabel 4.5. Distribusi frekuensi mengomentari isi film 
dokumenter 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

5 
10 
16 
7 
0 

13,16 
26,32 
42,10 
14,42 

0 

Jumlah 38 100 
Mean 3,34 66,84 
Kriteria Sedang 

Sumber: Data primer, 2011 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

mengomentari isi film dokumenter bahwa 13,16%  tergolong 

kriteria sangat tinggi terlihat dari 5 siswa mengomentari isi film 

dokumenter  atas inisiatif sendiri dengan jelas dan memahami 

materi serta mampu memberi contoh dalam kehidupan sehari-

hari, 26,32% tergolong kriteria tinggi terlihat dari 10 siswa 

mengomentari isi film dokumenter atas inisiatif sendiri dengan 

jelas dan memahami materi, 42,10% tergolong kriteria sedang 
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terlihat dari 16 siswa yang mengomentari isi film dokumenter 

atas inisiatif sendiri tetapi kurang jelas dan kurang memahami 

materi, sedangkan 14,42% tergolong kriteria rendah terlihat dari 7 

siswa mengomentari isi film dokumenter setelah ditunjuk oleh 

guru. Secara keseluruhan dalam merumuskan data penelitian 

tentang aktivitas siswa dalam mengomentari isi dari film 

dokumenter tergolong kriteria sedang dengan skor rata-rata 3,34 

dan persentase 66,84%. 

4) Memperhatikan penjelasan guru 

Aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan guru 

berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa cenderung 

tergolong dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.6. berikut. 

Tabel 4.6. Distribusi frekuensi memperhatikan penjelasan guru 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

5 
21 
11 
1 
0 

13,16 
55,26 
28,95 
2,63 

0 

Jumlah 38 100 
Mean 3,79 75,79 
Kriteria Tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru bahwa 13,16%  tergolong 
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kriteria sangat tinggi terlihat dari 5 siswa memperhatikan 

penjelasan guru hingga akhir dan merespon atau menanggapi, 

55,26% tergolong kriteria tinggi terlihat dari 21 siswa 

memperhatikan penjelasan guru hingga akhir, 28,95% tergolong 

kriteria sedang terlihat dari 11 siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru tetapi hanya sampai pertengahan penjelasan, 

sedangkan 2,63% tergolong kriteria rendah terlihat dari 1 siswa 

yang hanya memperhatikan pada awal penjelasan guru. secara 

keseluruhan dalam merumuskan data penelitian tentang aktivitas 

siswa dalam memperhatikan penjelasan guru tergolong kriteria 

tinggi dengan skor rata-rata 3,79 dan persentase 75,79%. 

5) Mencatat materi yang diberikan 

Aktivitas siswa dalam mencatat materi yang diberikan 

berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa cenderung 

tergolong dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.7. berikut. 

Tabel 4.7. Distribusi frekuensi Mencatat materi yang diberikan 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

8 
14 
8 
8 
0 

21,05 
36,85 
21,05 
21,05 

0 

Jumlah 38 100 
Mean 3,58 71,58 
Kriteria Tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 



39 

 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam mencatat materi yang diberikan bahwa 21,05%  tergolong 

kriteria sangat tinggi terlihat dari 8 siswa mencatat materi yang 

penting secara sistematis, 36,85% tergolong kriteria tinggi terlihat 

dari 14 siswa mencatat semua materi secara sistematis, 21,05% 

tergolong kriteria sedang terlihat dari 8 siswa yang mencatat 

semua materi tidak secara sistematis, sedangkan 21,05% 

tergolong kriteria rendah terlihat dari 8 siswa yang mencatat 

hanya sebagian kecil materi.  

 
Gambar 4.6. Beberapa siswa yang mencatat materi dalam 

kelompoknya 
Secara keseluruhan dalam merumuskan data penelitian 

tentang aktivitas siswa dalam mencatat materi yang diberikan 

tergolong kriteria tinggi dengan skor rata-rata 3,58 dan persentase 

71,58%. 
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b. Dalam aktivitas diskusi kelas 

  Aktivitas diskusi kelas merupakan suatu bentuk aktivitas 

belajar yang dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Diskusi kelas adalah wujud pengaplikasian yang nyata tentang 

aktivitas belajar yang menjadikan siswa mampu memilih sendiri apa 

yang akan dilakukan, memecahkan masalah tanpa bantuan guru, dan 

menentukan dalam memecahkan masalah dalam forum diskusi. 

Aktivitas diskusi kelas ini meliputi aktivitas mempersiapkan diri 

dalam memulai diskusi, mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan dari guru, mengemukakan suatu pendapat, dan 

menyimpulkan hasil diskusi. 

1) Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai diskusi 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri untuk memulai 

diskusi berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa 

cenderung tergolong dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.8. berikut. 

Tabel 4.8. Distribusi frekuensi Aktivitas menyiapkan diri dalam 
memulai diskusi 

Interval Kriteria Frekuensi 
Jumlah siswa % 

4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

20 
9 
5 
4 
0 

52,63 
23,68 
13,16 
10,53 

0 
Jumlah 38 100 
Mean 4,18 83,68 
Kriteria Tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 
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Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam menyiapkan diri memulai diskusi bahwa 52,63%  

tergolong kriteria sangat tinggi terlihat dari 20 siswa mampu 

mengkondisikan kelompok diskusinya tanpa arahan dari guru 

secara tertib dan tenang , 23,68% tergolong kriteria tinggi terlihat 

dari 9 siswa dapat mengkondisikan kelompok diskusinya tanpa 

arahan dari guru secara tidak tertib, 13,16% tergolong kriteria 

sedang terlihat dari 5 siswa yang mengkondisikan kelompok 

diskusinya dengan arahan dari guru secara tertib dan tenang, 

sedangkan 10,53% tergolong kriteria rendah terlihat dari 4 siswa 

yang mengkondisikan kelompok diskusinya dengan arahan dari 

guru secara tidak tertib. Secara keseluruhan dalam merumuskan 

data penelitian tentang aktivitas siswa menyiapkan diri dalam 

memulai diskusi tergolong kriteria tinggi dengan skor rata-rata 

4,18 dan persentase 83,68%. 

2) Mengajukan pertanyaan 

Aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan berdasarkan 

data menunjukkan bahwa para siswa cenderung tergolong dalam 

kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9. 

berikut. 
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Tabel 4.9. Distribusi frekuensi mengajukan pertanyaan 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

4 
13 
19 
2 
0 

10,53 
34,21  

50 
5,26 

0 

Jumlah 38 100 
Mean 3,50 70 
Kriteria Tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam mengajukan pertanyaan bahwa 10,53%  tergolong kriteria 

sangat tinggi terlihat dari 4 siswa mengajukan pertanyaan secara 

jelas dan menguasai materi diskusi, 34,21% tergolong kriteria 

tinggi terlihat dari 13 siswa mengajukan pertanyaan yang jelas 

tetapi sedikit memahami materi diskusi, 50% tergolong kriteria 

sedang terlihat dari 19 siswa mengajukan pertanyaan yang tidak 

jelas dan sedikit memahami materi diskusi, sedangkan 5,26% 

tergolong kriteria rendah terlihat dari 2 siswa yang dalam 

mengajukan pertanyaan tidak jelas dan tidak sesuai materi 

diskusi.  
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Gambar 4.7. Salah satu siswa yang mengajukan pertanyaan 

saat sesi presentasi hasil diskusi  
Secara keseluruhan dalam merumuskan data penelitian 

tentang aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan tergolong 

kriteria tinggi dengan skor rata-rata 3,50 dan persentase 70%. 

3) Menjawab pertanyaan dari guru 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru 

berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa cenderung 

tergolong dalam kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.10. berikut. 
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Tabel 4.10. Distribusi frekuensi menjawab pertanyaan dari guru 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

1 
11 
20 
6 
0 2,63 

28,95 
52,63 
15,79 

0 
Jumlah 38 100 
Mean 3,18 63,64 
Kriteria Sedang 

Sumber: Data primer, 2011 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam menjawab pertanyaan dari guru bahwa 2,63%  tergolong 

kriteria sangat tinggi terlihat dari 1 siswa menjawab pertanyaan 

secara singkat, sistematis, logis, dan jelas, 28,95% tergolong 

kriteria tinggi terlihat dari 11 siswa menjawab pertanyaan secara 

luas tetapi kurang sistematis, 52,63% tergolong kriteria sedang 

terlihat dari 20 siswa menjawab pertanyaan secara sederhana dan 

kurang lengkap, sedangkan 15,79% tergolong kriteria rendah 

terlihat dari 20 siswa menjawab pertanyaan dengan buku. Secara 

keseluruhan dalam merumuskan data penelitian tentang aktivitas 

siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru tergolong sedang 

sedang dengan skor rata-rata 3,18 dan persentase 63,64%. 

4) Mengemukakan suatu pendapat 

Aktivitas siswa dalam mengemukakan suatu pendapat 

berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa cenderung 
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tergolong dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.11. berikut. 

Tabel 4.11. Distribusi frekuensi mengemukakan suatu pendapat 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah siswa % 
4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

4 
19 
13 
2 
0 

10,53 
50 

34,21 
5,26 

0 

Jumlah 38 100 
Mean 3,66 73,16 
Kriteria Tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 

Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

dalam mengemukakan suatu pendapat bahwa 10,53%  tergolong 

kriteria sangat tinggi terlihat dari 4 siswa mengemukakan 

pendapat yang relevan dengan materi diskusi, jelas, serta 

sistematis, 50% tergolong kriteria tinggi terlihat dari 19 siswa 

mengemukakan pendapat yang relevan dengan materi diskusi, 

jelas, tetapi tidak sistematis, 34,21% tergolong kriteria sedang 

terlihat dari 13 siswa yang mengemukakan pendapat relevan 

dengan materi diskusi tetapi tidak jelas, sedangkankan 5,26% 

tergolong kriteria rendah terlihat dari 2 siswa yang 

mengemukakan pendapat tidak relevan dengan materi diskusi.  
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Gambar 4.8. Salah satu siswa mengutarakan pendapat 

dengan menyanggah hasil diskusi kelompok lain 
Secara keseluruhan dalam merumuskan data penelitian 

tentang aktivitas siswa dalam mengemukakan pendapat tergolong 

kriteria tinggi dengan skor rata-rata 3,61 dan persentase 73,16%. 

5) Menyimpulkan hasil diskusi  

Aktivitas siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi 

berdasarkan data menunjukkan bahwa para siswa cenderung 

tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.12. berikut. 

Tabel 4.12. Distribusi frekuensi menyimpulkan hasil diskusi 

Interval Kriteria 
Frekuensi 

Jumlah 
siswa % 

4,21 - 5,00 
3,41 - 4,20 
2,61 - 3,40 
1,81 - 2,60 
1,00 - 1,80 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah 

18 
12 
8 
0 
0 

47,37 
31,58 
21,05 

0 
0 

Jumlah 38 100 
Mean 4,26 85,26 
Kriteria Sangat tinggi 

Sumber: Data primer, 2011 
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Berdasarkan hasil data penelitian tentang aktivitas siswa 

menyimpulkan hasil diskusi diperoleh gambaran bahwa 47,37%  

tergolong kriteria sangat tinggi terlihat dari 18 siswa 

menyimpulkan hasil diskusi yang relevan dengan materi diskusi 

kelompok secara logis serta sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

31,58% tergolong kriteria tinggi terlihat dari 12 siswa 

menyimpulkan hasil diskusi yang relevan dengan materi diskusi 

kelompok secara logis, sedangkan 21,05% tergolong kriteria 

sedang terlihat dari 8 siswa menyimpulkan hasil diskusi yang 

relevan dengan materi diskusi kelompok.  

 
Gambar 4.9. Salah satu kelompok sedang menyimpulkan hasil 

diskusinya 
Secara keseluruhan dalam merumuskan data penelitian tentang 

aktivitas siswa menyimpulkan hasil diskusi tergolong kriteria sangat 

tinggi dengan skor rata-rata 4,26 dan persentase 85,26%. Berdasarkan 
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hasil penelitian, aktivitas belajar siswa secara menyeluruh dapat dilihat 

pada tabel 4.13. berikut ini. 

Tabel 4.13. Distribusi frekuensi kontribusi aktivitas belajar siswa 
No Indikator Mean Kriteria Skor Persen 

1. Aktivitas memperhatikan film 
dokumenter. 
a. Aktivitas menyiapkan diri 

dalam memulai pelajaran. 

3,37 
 

67,37% 
 

Sedang 

b. Menyimak film dokumenter 
yang sedang ditampilkan. 3,97 

 

 
79,47% 

 
Tinggi 

c. Mengomentari isi dari film 
dokumenter. 

3,34 
 

66,84% 
 

Sedang 

d. Memperhatikan penjelasan 
guru 

3,79 
 

75,79% 
 

Tinggi 

e. Mencatat materi yang 
diberikan 

3,58 
 

71,58% 
 

Tinggi 

2. Tahap aktivitas diskusi kelas. 
a.  Aktivitas menyiapkan diri 

dalam memulai diskusi 4,18 

 
 

83,68% 
 

Tinggi 

b. Mengajukan pertanyaan. 3,50 
 

70% 
 

Tinggi 

c. Menjawab pertanyaan dari 
guru. 

3,18 
 

63,64% 
 

Sedang 

d. Mengemukakan suatu 
pendapat 3,66 

 
73,16% 

 
Tinggi 

 
e. Menyimpulkan hasil 

diskusi 4,26 85,26% Sangat tinggi

Rata-rata skor  
3,68 73,68%  

Tinggi 
Sumber: Data Primer, 2011 
 

Berdasarkan rata-rata keseluruhan, aktivitas kemandirian belajar 

siswa berupa dalam tahap aktivitas memperhatikan film dokumenter dan 

aktivitas diskusi kelas tergolong dalam kriteria tinggi. Kedua tahap ini 

saling berkaitan, dari memperhatikan film dokumenter, para siswa 
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menemukan isi materi yang perlu ditindaklanjuti, tindak lanjut ini berupa 

pembahasan dalam diskusi kelas. Melalui diskusi, mereka membahas 

pemecahan masalah dalam kelompok ataupun antar kelompok dalam 

diskusi, serta memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Dari kedua tahap 

tersebut keaktifan siswa lebih dominan pada tahap diskusi kelas. 

 

B. Pembahasan  

Pemanfaatan film dokumenter yang digunakan sebagai media 

pembelajaran tidak serta merta memacu aktivitas belajar siswa, perlu langkah-

langkah yang tepat dalam menggunakannya mulai dari awal persiapan hingga 

akhir pembelajaran, selain itu film dokumenter akan memiliki fungsi dan 

peranan bila mana ada yang mengoperasikan. Pada tahap persiapan, 

pencantuman film dokumenter di perangkat pembelajaran mutlak harus 

dilakukan, karena itu sebagai panduan guru dalam mengajar sehingga proses 

pembelajaran menjadi lancar dan terorganisir, alat-alat pendukungnya pun 

harus dipersiapkan dengan baik. Dalam tahap pelaksanaan, hal mendasar yang 

perlu diperhatikan adalah relevansi film dokumenter yang ditampilkan 

terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan, karena banyak berbagai 

macam jenis film dokumenter yang tidak semuanya cocok digunakan sebagai 

media, film dokumenter yang paling cocok untuk media pembelajaran di kelas 

adalah media film dokumenter dengan genre pendidikan. Selain cermat 

memilih film dokumenter, ketrampilan pengguna juga mempengaruhi tingkat 

kontribusi pemanfaatan media ini, semakin terampil menggoperasikan 
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sebagaimana  pengaturan suara dan gambar  yang jelas terdengar dan terlihat 

oleh semua siswa yang berada di kelas, maka materi-materi yang ada di dalam 

film bisa tersampaikan dengan baik. Namun demikian masih ada beberapa 

indikator dalam tahap pelaksanaan yang mengalami kendala non teknis yang 

mengakibatkan kurang maksimalnya penayangan film documenter, dalam 

penelitian ini salah satu indikator yang tergolong rendah disbanding dengan 

indikator lainnya adalah audio film karena menggunakan speaker yang kurang 

cocok dengan kondisi kelas, karena suara yang keluar tidak sebanding 

terhadap luas ruangan kelas yang mengharuskan suara lebih keras dan jelas, 

sehingga hanya sebagian kecil dari jumlah siswa yang bisa mendengar dengan 

sempurna. Serangkaian kegiatan pembelajaran selalu diakhiri evaluasi guna 

mengkoreksi aktivitas yang sudah dilakukan, melalui tahap evaluasi ini guru 

melakukan refleksi, melaksanakan tindak lanjut, dan mengemukakan 

kesimpulan akhir terhadap materi film dokumenter. 

Dengan penggunaan film dokumenter sebagai media dalam 

menyampaikan materi, berdampak pada aktivitas belajar siswa yang 

meningkat. Aktivitas belajar ini meliputi aktivitas belajar dalam 

memperhatikan film dokumenter dan aktivitas dalam diskusi kelas, selain 

sebagai penyampaian materi yang menyenangkan dengan mengamati film 

dokumenter, siswa akan berfikir untuk menganalisis isi film terkait fenomena-

fenomena yang  ditampilkan selama menyimak film, wujud aktivitas siswa 

yang muncul antara lain mengomentari isi film dan mencatat materi. Dari 

menyimak film dokumenter, siswa menemukan  permasalahan penyebab 
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rusaknya hutan alam Indonesia yang  membutuhkan solusi dan pemecahan, 

dengan permasalahan tersebut siswa membahas dalam kelompoknya ataupun 

antar kelompok. Oleh karena interaksi tersebut kelas menjadi hidup dengan 

berbagai macam pertanyaan, jawaban, ataupun sanggahan dari masing-masing 

kelompok siswa. Semakin hidup aktivitas diskusi kelas, mengindikasikan 

semakin tinggi pula tingkat aktivitas belajar siswa. Melalui pengamatan yang 

dilakukan,dari kedua sub variabel tentang aktivitas belajar siswa tersebut, 

aktivitas diskusi kelas tampak lebih baik disbanding dengan aktivitas 

memperhatikan penayangan film documenter. 

Menilik hasil pengamatan tentang penggunaan media film dokumenter 

yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi berbanding lurus dengan hasil 

pengamatan sacara menyeluruh tentang serangkaian aktivitas belajar siswa 

yang dalam pengamatan termasuk dalam kriteria tinggi, dengan fakta data 

tersebut film dokumenter memiliki kontribusi yang memacu kemandirian 

dalam aktivitas belajar siswa.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Film dokumenter sebagai media yang diaplikasikan oleh guru dalam 

pembelajaran geografi di kelas XI IPS semester genap SMA Negeri 2 Batang 

tahun pelajaran 2010/2011 melalui  pengamatan tiga tahap yang sudah 

dilakukan yaitu berupa tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat 

disimpulkan bahwa skor rata-rata 4,60 atau dalam persentase sebesar 92% 

yang tergolong dalam kriteria penskoran sangat tinggi. 

2. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran geografi di kelas XI IPS semester 

genap SMA Negeri 2 Batang tahun pelajaran2010/2011 melalui pengamatan 

dua tahap yang sudah dilakukan yaitu berupa tahap aktivitas memperhatikan 

media film dokumenter dan aktivitas diskusi kelas dapat disimpulkan bahwa 

skor rata-rata 3,68 atau dalam persentase sebesar 73,68% yang tergolong 

dalam kriteria penskoran tinggi. 

3. Dari hasil pengamatan tentang penggunaan media film dokumenter yang 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi berbanding lurus dengan hasil 

pengamatan tentang serangkaian aktivitas belajar siswa yang dalam 
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pengamatan termasuk dalam kriteria tinggi, dengan fakta data tersebut film 

dokumenter memiliki kontribusi yang memacu pada aktivitas belajar siswa. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru geografi 

Para guru hendaknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan film 

dokumenter sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan bisa 

dinikmati tanpa mengesampingkan pokok materi yang disampaikan, 

dengan mengoptimalkan penggunaan film dokumenter sebagai media 

pembelajaran, keaktivan belajar siswa akan tampak lebih nyata dan 

berdampak pada proses belajar dalam kelas yang lebih hidup.  

2. Bagi sekolah 

Hendaknya sekolah memberikan dukungan pada proses 

pemanfaatan film dokumenter sebagai media dengan cara 

menyediakan sarana berupa perangkat-perangkat pendukung untuk 

ditampilkannya film dokumenter ataupun menyediakan referensi film 

dalam berbagai materi. Salah satu sarana pendukung yang harus 

dipenuhi adalah ketersediaan audio yang memadai, karena dalam 

observasi penelitian, suara yang keluar dari sound laptop tidak 

mencangkup seluruh kelas,sehingga suara tidak terdengar jelas hingga 

belakang serta sudut ruangan 
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LEMBAR DOKUMENTASI 
 

Dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian di SMA  Negeri 2 

Batang. 

 

 Petunjuk pengisian ; 

1. Minta dan amati dokumen yang diperlukan. 

2. Isi dengan tanda contreng (√) pada salah satu kolom ada atau tidak ada. 

3. Isi kolom keterangan dan sumber dokumen setelah mengamati 

kelengkapan masing-masing dokumen. 

 
No
. Jenis Dokumen Ada Tidak 

ada Keterangan Sumber Dokumen

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Data profil 
sekolah. 
 
Perangkat 
pembelajaran guru. 
 
Film dokumenter. 
 
Daftar nama siswa. 

    

 
 
 
 
 

Batang,         Januari 2011 
Pengamat   

 
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
 

 



57 

 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU 
 

Menggunakan Media Film Dokumenter dalam Kegiatan Pembelajaran 
SMA Negeri 2 Batang 

 
Petunjuk, 

1. Mengamati perilaku guru di kelas. 
2. Skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda 

contreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai kriteria berikut: 
a. 1 = Sangat rendah. 
b. 2 = Rendah. 
c. 3 = Sedang. 
d. 4 = Tinggi. 
e. 5 = Sangat tinggi. 

 
Nomor Indikator atau aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 
1. Tahap persiapan: 

a. Guru mencantumkan media film 
dokumenter dalam silabus dan RPP. 

b. Guru memeriksa kelengkapan peralatan. 
c. Guru menghidupkan TV atau proyektor 

yang akan digunakan untuk memutar 
film dokumenter. 

d. Mengatur tempat duduk siswa agar 
semua siswa dapat melihat dan 
mendengar dengan baik. 

     

2. Tahap pelaksanaan: 
a. Film dokumenter yang digunakan 

relevan dengan materi yang akan 
disampaikan. 

b. Mengusahakan agar volume suara jelas 
terdengar oleh seluruh siswa yang 
berada diruangan. 

c. Mengatur tampilan film agar terlihat 
jelas oleh siswa. 

     

3. Tahap evaluasi:  
a. Melakukan refleksi dengan membuat 

rangkuman. 
b. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kepada siswa. 
c. Mengemukakan kesimpulan akhir 

pembelajaran 

     

Total skor      
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Skor maksimal : Jumlah item indicator × nilai skor maksimal 
  10 × 5 = 50 

Skor minimal : Jumlah item indicator × nilai skor minimal 
  10 × 1 = 10 

Rentan skor : Skor maksimal  ̶  Skor minimal 
  50   ̶ 10 = 40 

Interval kelas :  

      = 8 

 

Kriteria skor: 

Sangat tinggi = Bila skor 42 sampai ≤ 50 

Tinggi  = Bila skor 34 sampai < 42 

Sedang  = Bila skor 26 sampai < 34  

Rendah  = Bila skor 18 sampai < 26 

Sangat rendah = Bila skor 10 sampai < 18 

 
 
 

Batang, 15 Januari 2011 
Pengamat   

 
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK SISWA 
 

Aktivitas Belajar Siswa 
SMA Negeri 2 Batang 

 
 

Petunjuk, 
3. Mengamati perilaku siswa di kelas. 
4. Skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda 

contreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai criteria berikut: 
f. 1 = Sangat rendah. 
g. 2 = Rendah. 
h. 3 = Sedang. 
i. 4 = Tinggi.  
j. 5 = Sangat tinggi. 

 
Nomor Indikator atau aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 
1. Dalam aktifitas memperhatikan film dokumenter: 

e. Aktifitas menyiapkan diri dalam memulai 
pelajaran. 

f. Menyimak film dokumenter yang sedang 
ditampilkan. 

g. Mengomentari isi dari film dokumenter. 
h. Memperhatikan penjelasan guru 
i. Mencatat  materi yang diberikan 

     

2. Tahap aktifitas diskusi kelas: 
d. Aktifitas menyiapkan diri dalam memulai 

diskusi. 
e. Mengajukan pertanyaan. 
f. Menjawab pertanyaan dari guru. 
g. Mengemukakan suatu pendapat. 
h. Menyimpulkan hasil diskusi 

     

Total skor      

 
 
Skor maksimal : Jumlah item indicator × nilai skor maksimal 

  10 × 5 = 50 
Skor minimal : Jumlah item indicator × nilai skor minimal 

  10 × 1 = 10 
Rentan skor : Skor maksimal  ̶  Skor minimal 

  50   ̶ 10 = 40 
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Interval kelas :  

      = 8 

 

Kriteria skor: 

Sangat tinggi = Bila skor 42 sampai ≤ 50 

Tinggi  = Bila skor 34 sampai < 42 

Sedang  = Bila skor 26 sampai < 34  

Rendah  = Bila skor 18 sampai < 26 

Sangat rendah = Bila skor 10 sampai < 18 

 
 
 

Batang, 15 Januari 2011 
Pengamat   

 
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
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LEMBAR PARAMETER PENSKORAN AKTIVITAS 
BELAJAR SISWA 

 
1. Dalam aktivitas memperhatikan film dokumenter 

No. Indikator Parameter Kriteria Skor 
1 Aktivitas 

menyiapkan diri 
dalam memulai 
pelajaran. 

Masih ada siswa yang berada diluar 
kelas. 

Sangat rendah 1 

Siswa sudah berada didalam kelas 
tetapi belum duduk. 

Rendah 2 

Siswa sudah duduk tetapi belum siap 
dan masih mengobrol. 

Sedang 3 

Siswa sudah duduk tenang tetapi belum 
menyiapkan buku dan alat tulis. 

Tinggi 4 

Siswa sudah duduk dengan tenang dan 
rapi serta sudah mempersiapkan buku 
dan alat tulis. 

Sangat tinggi 5 

2 Menyimak film 
dokumenter 
yang sedang 
ditampilkan. 

Tidak menyimak film dokumenter yang 
sedang ditampilkan sama sekali. 

Sangat rendah 1 

Hanya menyimak pada awal film 
dokumenter ditampilkan. 

Rendah 2 

Menyimak film dokumenter yang 
sedang ditampilkan hanya sampai 
setengah pemutaran. 

Sedang 3 

Menyimak film dokumenter yang 
sedang ditampilkan hingga akhir 
pemutaran. 

Tinggi 4 

Menyimak film dokumenter yang 
sedang ditampilkan hingga akhir 
pemutaran dan merespon atau 
menanggapi. 

Sangat tinggi 5 

3 Mengomentari 
isi dari film 
dokumenter. 

Tidak mengomentari isi film 
dokumenter sama sekali. 

Sangat rendah 1 

Mengomentari isi film dokumenter 
setelah ditunjuk oleh guru. 

Rendah 2 

Mengomentari isi film dokumenter atas 
inisiatif sendiri tetapi kurang jelas dan 
kurang memahami materi. 

Sedang 3 

Mengomentari isi film dokumenter atas 
inisiatif sendiri dengan jelas dan 
memahami materi. 

Tinggi 4 

Mengomentari isi film dokumenter  
atas inisiatif sendiri dengan jelas dan 
memahami materi serta mampu 
memberi contoh dalam kehidupan 
sehari-hari 

Sangat tinggi 5 
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4 Memperhatikan 
penjelasan guru. 

Tidak memperhatikan penjelasan guru 
sama sekali. 

Sangat rendah 1 

Hanya memperhatikan pada awal 
penjelasan guru. 

Rendah 2 

Memperhatikan penjelasan guru tetapi 
hanya sampai pertengahan penjelasan. 

Sedang 3 

Memperhatikan penjelasan guru hingga 
akhir. 

Tinggi 4 

Memperhatikan penjelasan guru hingga 
akhir dan merespon atau menanggapi. 

Sangat tinggi 5 

5 Mencatat materi 
yang diberikan. 

Tidak mencatat materi sama sekali. Sangat rendah 1 
Mencatat hanya sebagian kecil materi. Rendah 2 
Mencatat semua materi tidak secara 
sistematis. 

Sedang 3 

Mencatat semua materi secara 
sistematis. 

Tinggi 4 

Mencatat materi yang penting secara 
sistematis. 

Sangat tinggi 5 

 
2. Dalam aktivitas diskusi kelas 

No. Indikator  Parameter Kriteria Skor 
1 Aktivitas 

menyiapkan diri 
dalam memulai 
diskusi. 

Kelas tidak terkondisikan untuk 
melaksanakan diskusi kelompok. 

Sangat 
rendah 

1 

Mengkondisikan kelompok 
diskusi dengan arahan dari guru 
secara tidak tertib. 

Rendah 2 

Mengkondisikan kelompok 
diskusi dengan arahan dari guru 
secara tertib dan tenang. 

Sedang 3 

Mengkondisikan kelompok 
diskusi tanpa arahan dari guru 
secara tidak tertib. 

Tinggi 4 

Mengkondisikan kelompok 
diskusi tanpa arahan dari guru 
secara tertib dan tenang. 

Sangat 
tinggi 

5 

2 Mengajukan 
pertanyaan. 

Tidak pernah mengajukan 
pertanyaan sama sekali 

Sangat 
rendah 

1 

Pertanyaan tidak jelas dan tidak 
sesuai materi diskusi 

Rendah 2 

Pertanyaan tidak jelas dan sedikit 
memahami materi diskusi. 

Sedang 3 

Pertanyaan jelas tetapi sedikit 
memahami materi diskusi. 

Tinggi 4 

Pertanyaan jelas dan menguasai 
materi diskusi. 

Sangat 
tinggi 

5 
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3 Menjawab 
pertanyaan dari 
guru. 

Tidak pernah menjawab 
pertanyaan sama sekali. 

Sangat 
rendah 

1 

Menjawab pertanyaan dengan 
buku. 

Rendah 2 

Menjawab pertanyaan secara 
sederhana dan kurang lengkap. 

Sedang 3 

Menjawab pertanyaan secara luas 
tetapi kurang sistematis. 

Tinggi 4 

Menjawab pertanyaan secara 
singkat, sistematis, logis, dan 
jelas. 

Sangat 
tinggi 

5 

4 Mengemukakan 
suatu pendapat. 

Tidak pernah mengemukakan 
pendapat sama sekali. 

Sangat 
rendah 

1 

Mengemukakan pendapat tidak 
relevan dengan materi diskusi. 

Rendah 2 

Mengemukakan pendapat relevan 
dengan materi diskusi tetapi tidak 
jelas. 

Sedang 3 

Mengemukakan pendapat relevan 
dengan materi diskusi, jelas, tetapi 
tidak sistematis.  

Tinggi 4 

Mengemukakan pendapat relevan 
dengan materi diskusi, jelas, serta 
sistematis.  

Sangat 
tinggi 

5 

5 Menyimpulkan 
hasil diskusi. 

Tidak bisa menyimpulkan hasil 
diskusi kelompok sama sekali. 

Sangat 
rendah 

1 

Menyimpulkan hasil diskusi tetapi 
tidak relevan dengan materi 
diskusi kelompok. 

Rendah 2 

Menyimpulkan hasil diskusi yang 
relevan dengan materi diskusi 
kelompok. 

Sedang 3 

Menyimpulkan hasil diskusi yang 
relevan dengan materi diskusi 
kelompok secara logis. 

Tinggi 4 

Menyimpulkan hasil diskusi yang 
relevan dengan materi diskusi 
kelompok secara logis serta sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 

Sangat 
tinggi 

5 

 
Batang,         Januari 2011 

Pengamat   
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pelajaran :  SMA Negeri 2 Batang 

Mata Pelajaran :  Geografi 

Kelas / Semester :  XI / 2 

Standar Kompetensi :  1.  Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 

lingkungan hidup  

Kompetensi Dasar :  1.1.  Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup 

dalam kaitannya dengan pembangunan 

berkelanjutan 

Indikator  : Mendeskripsikan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1 x pertemuan ) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

 Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa diharapkan dapat 

mendeskripsikan konsep pembangunan berkelanjutan secara mandiri dengan 

memanfaatkan media film dokumenter dan diskusi kelas. 

B. MATERI  PEMBELAJARAN : 

Pembangunan berkelanjutan 

1. Pengertian pembangunan berkelanjutan 

Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. 

Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan 

lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan 

tetap terjaga dengan baik. Kelestarian yang tidak dijaga akan 

menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan hilang. 

2. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan 

melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang 

mendukungnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 
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b. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi 

yang tidak merusak lingkungan. 

c. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lain untuk 

berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun 

waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara 

berkesinambungan. 

d. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem 

untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber-sumber 

alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. 

e. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan 

kelestarian fungsi dan kemampuan akosistem untuk mendukung 

kehidupan, baik masa kini maupun pada masa yang akan datang. 

C. METODE PEMBELAJARAN  : 
1. Pengamatan (mengamati film dokumenter) 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
 

No. Kegiatan pembelajaran Waktu Metode 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 
 - Apersepsi :  

• Guru mempersiapkan  perlengkapan 
yang digunakan untuk menayangkan 
film dokumenter. 

• Guru menjelaskan   mengenai 
pembangunan berkelanjutan pada 
masa sekarang.  

 - Motivasi :Menanyakan contoh fenomena 
pembangunan berkelanjutan 
pada masa sekarang. 

Inti  
 Mengamati media film dokumenter 

Dalam kegiatan mengamati media film 
dokumenter: 

 Menyebutkan tema film dokumenter 
yang akan ditampilkan  

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 menit 
 
 
 
 

 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamatan 
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3. 

 Menjelaskan isi dari film 
dokumenter. 

 Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antara peserta didik yang akan 
mengomentari tentang isi dari film 
dokumenter. 

 melibatkan peserta didik secara aktif 
dalam setiap kegiatan pembelajaran; 
dan 

 Memberikan catatan materi yang 
terkait mengenai isi film 
dokumenter. 

 Diskusi 
Dalam kegiatan diskusi: 

 Kelas dibagi menjadi beberapa 
kelompok, masing-masing kelompok 
terdiri dari 5 – 6 siswa 

 Setiap siswa aktif di dalam 
kelompoknya untuk mendiskusikan 
tema yang diberikan oleh guru 
sebagai permasalahan yang 
diangkat. 

 Setiap kelompok mengumpulkan 
hasil diskusi. 

 Beberapa kelompok memaparkan 
atau mempresentasikan hasil diskusi  

 Sesi tanya jawab yang didamping 
oleh guru. 

 Menyimpulkan hasil diskusi setelah 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok. 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab 
meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan 
menyimpulkan 

Penutup 
 bersama-sama dengan siswa 

membuat rangkuman pelajaran; 
 memberikan tindak lanjut terhadap 

proses dan hasil pembelajaran; 
 Mengemukakan kesimpulan akhir 

pembelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
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E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Lembar kerja siswa 

2. Endarto, Danang. 2009. Geografi 2 Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Film dokumenter youtube tentang hutan tropis Kalimantan 

 

F. PENILAIAN 

1. Teknik    : observasi 

2. Bentuk tagihan : laporan hasil kerja siswa 

3. Topik    : Pengamatan media film dokumenter dan diskusi 

kelas 

4. Rubrik penilaian : 

No Indikator atau aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 5 

1. Dalam aktifitas memperhatikan film 
dokumenter: 

j. Aktifitas menyiapkan diri dalam memulai 
pelajaran. 

k. Menyimak film dokumenter yang sedang 
ditampilkan. 

l. Mengomentari isi dari film dokumenter. 
m. Memperhatikan penjelasan guru 
n. Mencatat  materi yang diberikan 

     

2. Tahap aktifitas diskusi kelas: 
i. Aktifitas menyiapkan diri dalam memulai 

diskusi. 
j. Mengajukan pertanyaan. 
k. Menjawab pertanyaan dari guru. 
l. Mengemukakan suatu pendapat. 
m. Menyimpulkan hasil diskusi 

     

Total skor      
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Kriteria Penskoran: 
Kriteria skor: 

Sangat tinggi = Bila skor 42 sampai ≤ 50 

Tinggi  = Bila skor 34 sampai < 42 

Sedang  = Bila skor 26 sampai < 34  

Rendah  = Bila skor 18 sampai < 26 

Sangat rendah = Bila skor 10 sampai < 18 

 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala SMA Negeri 2 Batang   Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
 
Drs Miswadi M.Si      Slamet Suharjo, S.Pd      
NIP. 19560410 197903 1 010    NIP. 19690407 200012 1 002 
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SILABUS 
 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Jurusan : XI / IPS 
Semester  : 2 (dua) 
Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 
Alokasi Waktu : 54 x 45 menit  
 
Standar Kompetensi : 3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup  

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ Bahan/ 
Alat 

 3.1 
mendeskripsikan 
pemanfaatan 
lingkungan 
hidup dalam 
kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  
 
 
 
 
 
 

• Pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dan pembangunan 
berkelanjutan  
- Pengertian 

lingkungan  
- Komponen 

ekosistem  
- Lingkungan hidup 

sebagai 
sumberdaya  

- Pembangunan 
berkelanjutan  

•  Mengungkapkan kembali 
pengertian lingkungan dari 
berbagai referensi  

• Mengidentifikasi 
komponen-komponen 
ekosistem  

• Secara kelompok 
merumuskan konsep 
pembangunan 
berkelanjutan dari 
pengamatan media film 
dokumenter dan diskusi 
kelompok 

•  Merumuskan 
pengertian 
lingkungan hidup  
•  Mengidentifikasi 

komponen-
komponen 
ekosistem  

• Mendeskripsikan 
konsep 
pembangunan 
berkelanjutan  

• Memberikan contoh 
tindakan-tindakan 

Jenis tagihan : 
Tugas individu  
Tes tertulis  
 
Bentuk tagihan:  
Laporan kerja 
mandiri  
Uraian berstruktur 
 
 
 
 
Jenis tagihan :  
Tugas individu  
Tes tertulis  

9 x 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 x 45 
 
 

Sumber :  
- Katili,JA.1983. 

Sumberdaya 
Alam untuk 
Pembangunan 
Nasional.Jakarta
: Ghalia 
Indonesia  

- Buku geografi 
yang relevan  
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Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ Bahan/ 
Alat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  
menganalisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dampak 
pembangunan 
terhadap 
lingkungan hidup  
 
 
 
 
 
 
 

• Secara kelompok diskusi 
tentang tindakan-tindakan 
yang mencerminkan 
pemanfaatan lingkungan 
hidup yang sesuai dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  

• Secara kelompok 
menghubungkan 
pemanfaatan lingkungan 
hidup dan pembangunan 
berkelanjutan  

 
• Secara kelompok diskusi 

tentang dampak positif  
pembangunan terhadap 
lingkungan hidup  

• Secara kelompok diskusi 
tentang dampak negatif 
pembangunan terhadap 
lingkungan hidup  

 

yang mencerminkan 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  

• Menghubungkan 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dan pembangunan 
berkelanjutan  
 

• Mendeskripsikan 
dampak positif 
pembangunan 
terhadap lingkungan 
hidup  

• Mendeskripsikan 
dampak positif 
pembangunan 
terhadap lingkungan 

 
 
Bentuk tagihan : 
Laporan kerja 
mandiri  
Uraian berstruktur 
 
 
 
 
 
 
Jenis tagihan :  
Tugas individu 
Ulangan   
 
Bentuk tagihan : 
Laporan kerja 
mandiri  
Uraian berstruktur 
 
 
 
Jenis tagihan :  
Tugas individu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 x 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 x 45  
 

 
 
 
 
 
 

Bahan/alat :  
Film dokumenter  
hutan tropis 
Kalimantan 
(youtube).  
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Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ Bahan/ 
Alat 

pengertian 
lingkungan 
hidup dalam 
kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan   
 
  

• Pengelolaan 
lingkungan hidup 
(UU Lingkungan 
Hidup Nomor 23 
tahun 1997)  

• Upaya pelestarian 
lingkungan hidup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hubungan 
pelestarian 
lingkungan hidup 

 
 
• Secara kelompok 

merumuskan konsep 
pelestarian lingkungan 
hidup dari berbagai 
referensi  

• Secara kelompok 
merumuskan konsep 
pembangunan 
berkelanjutan dari 
berbagai referensi  

• Secara kelompok 
mengidentifikasi contoh-
contoh tindakan yang 
mencerminkan pelestarian 
lingkungan hidup dalam 
kaitannya dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  
 

• Diskusi kelompok 

hidup  
 
• Mendeskripsikan 

konsep pelestarian 
lingkungan hidup 
(UU No.23 tahun 
1997)  

• Mengidentifikasi 
beberapa upaya 
dalam melestarikan 
lingkungan hidup  

• Memberi contoh 
tindakan-tindakan 
yang mencerminkan 
pelestarian 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  

 
• Menyimpulkan 

Tes tertulis  
 
Bentuk 
instrumen :  
Laporan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis tagihan :  
Tugas individu  
 
Bentuk 
instrumen :  
Laporan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 x 45  
 
 
 
 
 
 

Sumber :  
- Soemarwoto, 

Otto.1982. 
Ekologi 
Lingkungan 
Hidup dan 
Pembangunan 
Berwawasan 
Lingkungan. 
Jakarta : 
Djambatan 

-Buku geografi 
yang relevan  
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Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber/ Bahan/ 
Alat 

dan pembangunan 
berkelanjutan  

 
 
 
 

 

mengkorelasikan 
pentingnya pelestarian 
lingkungan hidup dalam 
kaitannya dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  

• Secara individu membuat 
kliping(dilengkapi dengan 
rangkuman dan tanggapan 
juga sumber) tentang 
pelestarian lingkungan 
dan pembangunan 
berkelanjutan  

pentingnya 
pelestarian 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Mengetahui, 
Kepala SMA Negeri 2 Batang         Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Drs Miswadi M.Si            Slamet Suharjo, S.Pd 
NIP. 19560410 197903 1 010          NIP. 19690407 200012 1 002 
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HASIL OBSERVASI UNTUK GURU 
Menggunakan Media Film Dokumenter dalam Kegiatan Pembelajaran 

SMA Negeri 2 Batang 
 

 
Petunjuk, 

5. Mengamati perilaku guru di kelas. 
6. Skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda 

contreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai kriteria berikut: 
k. 1 = Sangat rendah. 
l. 2 = Rendah. 
m. 3 = Sedang. 
n. 4 = Tinggi. 
o. 5 = Sangat tinggi. 

 
Nomor Indikator atau aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 
1. Tahap persiapan: 

o. Guru mencantumkan media film dokumenter 
dalam silabus dan RPP. 

p. Guru memeriksa kelengkapan peralatan. 
q. Guru menghidupkan TV atau proyektor yang 

akan digunakan untuk memutar film 
dokumenter. 

r. Mengatur tempat duduk siswa agar semua siswa 
dapat melihat dan mendengar dengan baik. 

     
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 

2. Tahap pelaksanaan: 
n. Film dokumenter yang digunakan relevan 

dengan materi yang akan disampaikan. 
o. Mengusahakan agar volume suara jelas 

terdengar oleh seluruh siswa yang berada 
diruangan. 

p. Mengatur tampilan film agar terlihat jelas oleh 
siswa. 

   
 
 
√ 

 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

3. Tahap evaluasi:  
d. Melakukan refleksi dengan membuat 

rangkuman. 
e. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan kepada siswa. 
f. Mengemukakan kesimpulan akhir pembelajaran 

    
 
 
√ 

 
√ 
 
 
 
√ 

Total skor 46 
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Skor maksimal : Jumlah item indikator × nilai skor maksimal 
  10 × 5 = 50 

Skor minimal : Jumlah item indikator × nilai skor minimal 
  10 × 1 = 10 

Rentan skor : Skor maksimal  -  Skor minimal 
  50  -  10 = 40 

Interval kelas :  

      = 8 

 

Kriteria skor: 

Sangat tinggi = Bila skor 42 sampai ≤ 50 

Tinggi  = Bila skor 34 sampai < 42 

Sedang  = Bila skor 26 sampai < 34  

Rendah  = Bila skor 18 sampai < 26 

Sangat rendah = Bila skor 10 sampai < 18 

 
 
 

Batang, 15 Januari 2011 
Pengamat   

 
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
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HASIL OBSERVASI UNTUK SISWA 
 

Aktivitas Kemandirian Belajar Siswa 
SMA Negeri 2 Batang 

 
Petunjuk, 

7. Mengamati perilaku siswa di kelas. 
8. Skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda 

contreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai criteria berikut: 
p. 1 = Sangat rendah. 
q. 2 = Rendah. 
r. 3 = Sedang. 
s. 4 = Tinggi.  
t. 5 = Sangat tinggi. 

 
Nomor Indikator atau aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 
1. Dalam aktivitas memperhatikan film dokumenter: 

s. Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai 
pelajaran. 

t. Menyimak film dokumenter yang sedang 
ditampilkan. 

u. Mengomentari isi dari film dokumenter. 
v. Memperhatikan penjelasan guru 
w. Mencatat  materi yang diberikan 

   
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
√ 

 

2. Tahap aktivitas diskusi kelas: 
q. Aktivitas menyiapkan diri dalam memulai 

diskusi. 
r. Mengajukan pertanyaan. 
s. Menjawab pertanyaan dari guru. 
t. Mengemukakan suatu pendapat. 
u. Menyimpulkan hasil diskusi 

   
 
 
√ 

 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

Total skor 36,8 

 
Skor maksimal : Jumlah item indikator × nilai skor maksimal 

  10 × 5 = 50 
Skor minimal : Jumlah item indikator × nilai skor minimal 

  10 × 1 = 10 
Rentan skor : Skor maksimal  ̶  Skor minimal 

  50   ̶ 10 = 40 
Interval kelas :  

      = 8 
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Kriteria skor: 

Sangat tinggi = Bila skor 42 sampai ≤ 50 

Tinggi  = Bila skor 34 sampai < 42 

Sedang  = Bila skor 26 sampai < 34  

Rendah  = Bila skor 18 sampai < 26 

Sangat rendah = Bila skor 10 sampai < 18 

 
 
 

Batang, 15 Januari 2011 
Pengamat   

 
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
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LEMBAR DOKUMENTASI 
 
Dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian di SMA  Negeri 2 
Batang. 
 
 Petunjuk pengisian ; 

4. Minta dan amati dokumen yang diperlukan. 
5. Isi dengan tanda contreng (√) pada salah satu kolom ada atau tidak ada. 
6. Isi kolom keterangan dan sumber dokumen setelah mengamati 

kelengkapan masing-masing dokumen. 
 
No
. Jenis Dokumen Ada Tidak 

ada Keterangan Sumber Dokumen

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Data profil 
sekolah. 
 
Perangkat 
pembelajaran guru. 
 
Film dokumenter. 
 
Daftar nama siswa. 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 

RPP dan Silabus 
 
 
- 
 

Kelas XI IS 1 

Dokumen sekolah 
 
Dokumen guru 
 
 
Youtube 
 
Dokumen sekolah 

 
 
 
 
 

Batang,         Januari 2011 
Pengamat   

 
 
 
 

Muhammad Taufik Aunillah 
 

 

 

 


