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SARI
Anam, Roby Choirul 2010. Perbandingan Hasil Belajar Geografi Materi Pokok
Litosfer Antara Penggunaan Media Wimdows Movie Maker Dengan Power Point
Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Juwana. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Semarang.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Media Windows Movie Maker, dan Power Point
Pembelajaran Geografi yang selama ini dilaksanakan di SMA Negeri 1
Juwana masih sering disampaikan dengan media konvensional seperti peta,
gambar dan sebagainya. Guru jarang mencoba menggunakan media pembelajaran
inovatif yang dapat memberikan variasi dalam pelaksanaan belajar mengajar di
kelas yang menarik siswa untuk dapat menangkap materi yang disampaikan.
Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana hasil belajar siswa dengan
menggunakan media pembelajaran Windows Movie Maker?, (2) bagaimana hasil
belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran Power Point?, (3) lebih
baik manakah hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media pembelajaran
Windows Movie Maker dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan
media pembelajaran Power Point?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1)
mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran
Windows Movie Maker, (2) mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan
media pembelajaran Power Point, (3) mengetahui lebih baik manakah hasil
belajar siswa yang diajar menggunakan media pembelajaran Windows Movie
Maker dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media pembelajaran
Power Point.
Populasi penelitian adalah guru mapel Geografi dan siswa kelas X SMA
Negeri 1 Juwana sebanyak 349 siswa yang terbagi dalam 9 kelas. Pengambilan
sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan mengambil dua kelas
yang memiliki nilai rata-rata yang mendekati sama. Dua kelas tersebut kemudian
ditentukan kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan tehnik random
sampling. Hasil random diperoleh kelas X.9 sebagai kelas eksperimen dengan
jumlah siswa sebanyak 38 dan kelas X.3 sebagai kelas kontrol dengan jumlah
siswa sebanyak 38. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni
media pembelajaran Windows Movie Maker dan Power Point sebagai variabel
bebas serta hasil belajar sebagai variabel terikat. Pengumpulan data menggunakan
metode tes, metode dokumentasi dan metode observasi. Pelaksanaan penelitian
dilakukan selama tiga kali pertemuan dan ulangan harian pada pertemuan terakhir.
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t untuk mengetahui perbedaan
hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol. Sedangkan untuk mengetahui hasil
belajar yang lebih baik antara kelompok eksperimen dan kontrol dilihat dari rerata
hasil akhir kognitif siswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh kelas
eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Rerata hasil belajar kognitif
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pada kelas eksperimen dengan media Windows Movie Maker sebesar 82.05. Hasil
belajar afektif dan psikomotorik siswa kelas eksperimen pada pertemuan I
perolehan skor dengan siswa terbanyak yaitu pada kriteria aktif dengan jumlah 28
siswa, pertemuan II terjadi peningkatan pada kriteria sangat aktif dari 4 siswa
pada pertemuan I menjadi 11 siswa pada pertemuan II dan pertemuan III terjadi
sedikit penurunan pada kriteria sangat aktif mejadi 10 siswa. Rerata hasil belajar
kognitif kelas kontrol dengan media Power Point sebesar 76,32. Hasil belajar
afektif dan psikomotorik siswa kelas kontrol pada pertemuan I perolehan skor
dengan siswa terbanyak yaitu pada kriteria aktif dengan jumlah 30 siswa,
pertemuan II terjadi peningkatan pada kriteria sangat aktif dari 2 siswa pada
pertemuan I menjadi 8 siswa pada pertemuan II dan pertemua III terjadi perolehan
skor tetap pada kriteria sangat aktif. Perolehan skor aktivitas belajar siswa tersebut
maka dapat dilihat bahwa hasil belajar afektif dan psikomotorik belajar siswa pada
kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan analisis data
akhir uji t ulangan harian diperoleh thitung sebesar 4.894 lebih besar dari ttabel=
1.67. Karena thitung > ttabel maka hipotesis yang menyatakan hasil belajar geografi
Materi Pokok litosfer dengan media pembelajaran Windows Movie Maker lebih
baik daripada media pembelajaran Power Point, diterima.
Saran yang diajukan berdasarkan penelitian adalah hendaknya guru mata
pelajaran Geografi dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik
siswa dalam proses belajar selain itu hendaknya guru mata pelajaran juga dapat
menggunakan media pembelajaran inovatif seperti Windows Movie Maker. Bagi
pihak sekolah, Dinas Pendidikan maupun MGMP untuk mengadakan pelatihan
pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan program Windows Movie
Maker melalui penyuluhan (seminar), workshop atau kegiatan lain sehingga dapat
menjadi bekal bagi guru dalam setiap kegiatan belajar mengajar

ix

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ..................................................................................
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................
PENGESAHAN KELULUSAN ..................................................................
PERNYATAAN .........................................................................................
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...............................................................
PRAKATA .................................................................................................
SARI ...........................................................................................................
DAFTAR ISI ..............................................................................................
DAFTAR TABEL ......................................................................................
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
viii
x
xii
xiii
xiv

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................
B. Rumusan Masalah ............................................................................
C. Tujuan Penelitian ..............................................................................
D. Manfaat Penelitian ............................................................................
E. Penegasan Istilah ..............................................................................
1. Hasil Belajar Geografi .................................................................
2. Litosfer ........................................................................................
3. Media ..........................................................................................
4. Windows Movie Maker .................................................................
5. Power Point .................................................................................
F. Sistematika Penulisan Skripsi ............................................................

1
1
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ........................................
A. Landasan Teori .................................................................................
1. Pengertian Belajar .......................................................................
2. Pembelajaran Geografi ................................................................
3. Geografi ......................................................................................
4. Hasil Belajar ................................................................................
5. Media ..........................................................................................
6. Windows Movie Maker .................................................................
7. Power Point..................................................................................
8. Tinjauan Materi Litosfer ...............................................................
B. Kerangka Berfikir .............................................................................
C. Hipotesis ..........................................................................................

8
8
8
9
10
12
18
21
22
22
30
33

BAB III METODE PENELITIAN ..............................................................
A. Objek Penelitian ...............................................................................
B. Variabel Penelitian ...........................................................................

34
34
36

x

C. Metode Pengumpulan Data ...............................................................
D. Rancangan Penelitian .......................................................................
E. Instrumen Penelitian .........................................................................
F. Metode Analisis Data ........................................................................

37
38
43
50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............................
A. Deskripsi Objek Penelitian ...............................................................
1. Lokasi Penelitian .........................................................................
2. Kondisi Sekolah ..........................................................................
3. Pelaksanaan Penelitian .................................................................
a. Kelas Eksperimen .....................................................................
b. Kelas Kontrol ..........................................................................
B. Kinerja guru .....................................................................................
C. Hasil Belajar Kognitif siswa .............................................................
D. Hasil Belajar Afektif dan Psikomotorik Siswa ..................................
E. Analisis Data Akhir ..........................................................................
a. Uji Normalitas .............................................................................
b. Uji Dua Varians ...........................................................................
c. Uji t .............................................................................................
F. Pembahasan ......................................................................................

55
55
55
55
57
58
58
59
62
63
64
64
65
66
67

BAB V PENUTUP .....................................................................................
A. Simpulan ...........................................................................................
B. Saran ................................................................................................
Daftar Pustaka .............................................................................................

69
69
70
71

xi

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Populasi Penelitian ........................................................................
2. Pola Penelitian ...............................................................................
3. Rancangan Kegiatan Pembelajaran .................................................
4. Validitas Soal ................................................................................
5. Tingkat Kesukaran .........................................................................
6. Daya Pembeda ...............................................................................
7. Kriteria Tingkat Kinerja Guru ........................................................
8. Kriteria Tingkat Aktivitas Belajar Siswa ........................................
9. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .......................................................
10. Hasil Skoring Pelaksanaan Pembelajaran Guru ..............................
11. Hasil Skoring Menjalin Hubungan Guru dengan Siswa ..................
12. Data Hasil Belajar Kognitif Siswa ..................................................
13. Data Hasil Afektif dan Psikomotrik Belajar Siswa Kelas x.9 .........
14. Data Hasil Afektif dan Psikomotrik Belajar Siswa Kelas x.3 .........
15. Uji Normalitas Data Hasil Akhir Belajar Siswa ............................
16. Uji Dua Varians Data Hasil Akhir Belajar Siswa ..........................
17. Uji Perbedaan Rata-Rata Hasil Akhir Belajar Siswa ......................

xii

35
38
40
47
48
49
52
52
57
60
61
62
63
64
65
66
66

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir ..........................................................
2. Peta Lokasi Penelitian ...............................................................

xiii

32
56

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Daftar Populasi Penelitian dan Nilai Ujian Semester Gasal.......
Tabel Perhitungan Homogenitas Data Sampel ..........................
Uji Homogenitas ......................................................................
Uji Normalitas Data Nilai Kelas X.3 .........................................
Uji Normalitas Data Nilai Kelas X.9 .........................................
Silabus .....................................................................................
Kisi-kisi Uji Soal .....................................................................
Soal Tes Uji .............................................................................
Kunci Jawaban ........................................................................
Tabel Analisis Validitas, Reliabilitas, TK dan DB Soal ...........
Perhitungan Validitas Butir Soal ..............................................
Perhitungan Reliabilitas Instrumen ..........................................
Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal ........................................
Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal .......................................
Rekapitulasi Skor Kinerja Guru ...............................................
Lembar Penilaian Kinerja Guru ..............................................
Rubrik Lembar Penilaian Kinerja Guru ...................................
Rekapitulasi Skor Aktivitas Belajar Siswa ..............................
Lembar Penilaian Aktivitas Belajar Siswa ...............................
Rubrik Lembar Penilaian Aktivitas Belajar Siswa ...................
Data Akhir Hasil Belajar Kognitif Siswa .................................
Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol ...............................
Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen ..........................
Uji Kesamaan Dua Varian Hasil Belajar Kognitif Siswa ..........
Uji Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar Kognitif Siswa ..............
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ........................................
Cara Pembuatan Video dengan Windows Movie Maker ...........
Dokumentasi Penelitian ...........................................................

xiv

73
78
79
80
81
82
85
86
91
92
96
97
98
99
100
101
102
105
106
108
109
110
111
112
113
114
124
131

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20
Tahun 2003). Mutu pendidikan selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia
karena masa depan bangsa tergantung pada pendidikan, terutama di era
globalisasi sekarang ini. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan dituntut
untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan nasional.
Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas,
guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan
demikian, guru patut dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang mendukung
tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam hal ini guru bertugas
mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang telah dipelajari oleh siswa
atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan (Arikunto, 2006: 4).
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Di antara komponen terpenting dalam pembelajaran tidak membosankan
adalah pemanfaatan media dan sumber belajar yang tepat dan variatif.
Kompetensi tidak cukup hanya diperoleh dari isi pelajaran tetapi dari
pengalaman belajar yang memanfaatkan berbagai sumber lain yang tersedia
maupun yang dirancang. Untuk itu membutuhkan kreativitas dan keterampilan
guru dalam memilih dan merancang sumber belajar dan media.
Pembelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Juwana sampai pada saat ini
kurang dapat menumbuhkan minat belajar pada siswa didiknya, khususnya pada
materi yang membutuhkan penggunaan media. Keadaan ini disebabkan
beberapa masalah antara lain pembelajaran kurang menarik sehingga motivasi
dan minat belajar siswa rendah yang berdampak pada hasil belajar yang rendah.
Selama ini pembelajaran Geografi di sekolah terutama materi bahasan Litosfer
cenderung berjalan satu arah, yakni guru yang lebih aktif memberikan informasi
dengan media konvensional seperti gambar kertas atau peta kepada siswa.
Dalam penyampian materi sehingga siswa hanya bertindak sebagai agen
pembelajar

yang

pasif.

Penggunaan media pembelajaran yang menghubungkan guru dengan siswa juga
belum memberikan hasil optimal.
Untuk itu, guru geografi harus berusaha agar siswa tidak hanya belajar
memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip, tetapi siswa juga diajak berfikir
kritis, terkonsep dan tersistematis serta berwawasan luas melalui berbagai
macam jenis media berteknologi dan lebih menarik. Dengan penggunaan media
audio visual program Windows Movie Maker diharapkan siswa dapat lebih
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efektif dalam proses pembelajaran serta memperoleh pemahaman dan
pengetahuan mengenai materi Geografi yang lebih luas, sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah ini juga dapat dipakai untuk
mengetahui perbandingan hasil belajar siswa

antara menggunakan media

Windows Movie Maker dengan media Power Point dalam proses pembelajaran.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan
penelitian mengenai ”PERBANDINGAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI
MATERI

POKOK

LITOSFER

ANTARA

PENGGUNAAN

WINDOWS MOVIE MAKER DENGAN POWER POINT

MEDIA

PADA SISWA

KELAS X SMA NEGERI 1 JUWANA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer pada kelas
dengan menggunakan media Windows Movie Maker kelas X SMA Negeri 1
Juwana?.
2. Bagaimanakah hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer pada kelas
dengan menggunakan media Power Point kelas X SMA Negeri 1 Juwana?.
3. Lebih baik manakah hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer antara
menggunakan media Windows Movie Maker dengan media Power Point
pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Juwana?.
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer pada kelas dengan
menggunakan media Windows Movie Maker kelas X SMA Negeri 1 Juwana.
2. Mengetahui hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer pada kelas dengan
menggunakan media Power Point kelas X SMA Negeri 1 Juwana.
3. Mengetahui lebih baik manakah hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer
antara menggunakan media Windows Movie Maker dengan media Power
Point pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Juwana

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi
siswa, guru, dan sekolah.
1.

Manfaat Teoritis:
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu, khususnya

ilmu pendidikan dan atau pembelajaran.
2.

Manfaat Praktis:
Hasil penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan

pihak-pihak yang berkepentingan dibidang pendidikan dan atau pembelajaran.

E. Penegasan Istilah
Berdasarkan judul ”Perbandingan Hasil Belajar Geografi Materi Pokok
Litosfer Antara Penggunaan Media Windows Movie Maker dengan media Power
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Point pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Juwana”. Untuk menghindari
kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa
istilah, antara lain:
1. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah suatu perubahan perilaku yang diperoleh
pembelajar setelah mengalami proses belajar dalam Catarina (2004: 4). Hasil
belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang mencakup ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dicapai siswa pada mata pelajaran
Geografi materi pokok Litosfer pada kelas X SMA Negeri 1 Juwana yang
diajar menggunakan media pembelajaran Windows Movie Maker dan Power
Point. Hasil belajar pada ranah kognitif diperoleh dengan cara tes,
sedangkan hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotorik diperoleh
dengan cara pengamatan pada saat PBM.
2. Litosfer
Litosfer merupakan lapisan batuan/ kulit bumi yang mengikuti
bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km
(Wardiyatmoko, 2004:123). Materi pokok yang akan diberikan dalam
penelitian ini adalah Litosfer.
3. Media
Istilah media berasal dari bahasa latin, yaitu bentuk jamak dari
“medium” yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna
umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari
sumber informasi kepada penerima informasi.
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4. Windows Movie Maker
Program Windows Movie Maker merupakan sebuah aplikasi video
editing gratis yang dibuat oleh Microsoft Corp aplikasi program ini
terintegrasi dengan sistem Windows XP (Gora, 2005: 205). Aplikasi ini
dapat digunakan sebagai alat pembuatan video sebagai media pembelajaran.
Dimana video dalam penelitian ini sebagai media penyampaian materi atau
informasi.
5. Power point
Menurut Santoso (dalam Lilik, 2008: 16), Power Point merupakan
sebuah program aplikasi bantuan informasi yang dalam hal ini difungsikan
sebagai media atau sumber belajar. Penggunaan Power Point dalam
pembelajaran ini sebagai media penyampaian materi atau informasi.

F. Sistematika Skripsi
Skripsi ini terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing diuraikan
sebagai berikut:
1. Bagian Awal Skripsi, terdiri atas:
Sampul Berjudul, Lembar Berlogo (sebagai halaman pembatas)
Halaman Judul Dalam, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan,
Pernyataan (keaslian karya ilmiah), Motto dan Persembahan, Prakata, Sari
Daftar Isi, Daftar Singkatan Teknis dan Tanda, Daftar Tabel dan Skema,
Daftar Lampiran, Daftar Gambar.
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2. Bagian Pokok Skripsi terdiri atas beberapa bagian.
Bab I

: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika
skripsi.

Bab II : Landasan teori dan hipotesis, pada bab ini berisikan teori-teori dan
hipotesis yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian.
Bab III:Metode penelitian, bab ini berisikan subjek penelitian, variabel
penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.
Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan.
Bab V : Kesimpulan dan saran, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran
peneliti.
3. Bagian akhir, merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka yang
digunakan sebagai acuan, serta lampiran-lampiran yang melengkapi uraian
pada bagian daftar isi lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR
DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari
kehidupan manusia. Sejak lahir manusia mulai melakukan kegiatan belajar
untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya. Belajar merupakan
proses yang dilakukan individu untuk memperoleh tingkah laku yang baru
secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam
berinteraksi dengan lingkungannya. Berdasarkan beberapa pendapat tentang
pengertian belajar dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan
untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang mengarah pada suatu
perubahan yang baru. Bagi peserta didik, belajar yang dilakukan akan
menghasilkan perubahan tingkah laku dari yang tidak mengetahui menjadi
tahu, tidak paham menjadi paham, dan tidak dapat melakukan menjadi dapat
melakukan (Hamalik, 1990: 32).
Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah belajar yang
dilakukan oleh siswa kelas X semester 2 SMA Negeri 1 Juwana pada materi
pokok Litosfer. Hasil belajar dengan menggunakan media Windows Movie
Maker

akan

terjadi

perubahan

dibandingkan

hasil

belajar

dengan

menggunakan media Power Point. Perubahan hasil belajar yang dimaksud
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adalah perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas
X SMA Negeri 1 Juwana dengan penilaian pada hasil tes pada aspek kognitif,
sedangkan aspek afektif dan psikomotorik dengan

lembar pengamatan.

Perubahan tersebut digunakan sebagai alat ukur dari proses belajar siswa.
Selain itu, kinerja guru sebagai usaha sadar guru untuk membantu siswa dalam
proses pembelajaran.
2. Pembelajaran Geografi
Pembelajaran geografi yang dimaksud adalah pelajaran geografi yang
diajarkan di tingkat sekolah menengah, dimana penjabaran konsep-konsep,
materi pokok dan sub materi pokok harus disesuaikan dengan tingkat
perkembangan mental anak pada pendidikan yang bersangkutan. Sumaatmadja
juga menjelaskan tentang ruang lingkup pengajaran ada 4 macam yaitu:
a. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia.
b. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya.
c. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang
memberikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat dipermukaan bumi.
d. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan laut dan udara.
Adapun tujuan kurikuler dari pembelajaran Geografi di SMA adalah:
1) Pengetahuan
a) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola
keruangan dan proses-prosesnya.
b) Mengembangkan sumber daya alam, peluang dan kerbatasannya untuk
dimanfaatkan.

10

c) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan
lingkungan sekitar, dan wilayah Negara di dunia.
2) Keterampilan
a) Mengembangkan

keterampilan

mengamati

lingkungan

fisik,

lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
b) Mengembangkan keterampilan, mengumpulkan, mencatat data dan
informasi yang berkaitan untuk mengembangkan keterampilan analisis
sintesis dengan aspek keruangan.
c) Kecenderungan dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografi.
3) Sikap
a) Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan geografi yang terjadi di
lingkungan sekitar.
b) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap
kualitas lingkungan hidup.
c) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan
sumber daya.
d) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial budaya
(Sumaatmadja, 2001: 9-12).
3. Geografi
a. Pengertian Geografi
Geografi adalah ilmu tentang persamaan dan pebedaan gejala alam
dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan
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lingkungan dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan keruangan
dan kewilayahan (Sumaatmadja, 2001: 11).
b. Objek Studi Geografi
Menurut Hagget dalam Afandi (2001: 87) objek studi geografi
adalah sebagai berikut:
1) Permukaan bumi sebagai lingkungan
2) Organisasi keruangan manusisa dan hubungan ekologis manusia dan
lingkungannya.
3) Kekayaan dan keragaman bumi
Objek studi geografi tidak terbatas pada permukaan bumi saja,
akan tetapi segala bentuk, proses, dan kekayaan bagian dalam bumi
juga merupakan studi dari ilmu geografi. Contoh dari gejala alam yang
dipelajari dalam ilmu Geogafi adalah penggunaan lahan sebagai
tempat perkebunan sawit yang tidak lama ini menimbulkan berbagai
masalah.
c. Fungsi Pengajaran Geografi
Pengajaran geografi berfungsi mengembangkan kemampuan siswa
dalam mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan kaitannya
dengan keruangan serta kewilayahan, di samping itu mengembangkan
sikap positif dan rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul
sebagai akibat adanya pengaruh manusia terhadap lingkungannya.
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d. Tujuan Pengajaran Geografi
Pengajaran geografi bertujuan agar siswa mampu memahami gejala
alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan wilayah serta
permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh aktivitas
manusia terhadap lingkungannya.
4. Hasil Belajar
Menurut Sudjana (2001), hasil belajar adalah suatu perubahan menuju
keadaan yang lebih baik yang diperoleh melalui suatu proses perubahan
tingkah laku berkat adanya suatu pengalaman.
Benyamin Bloom dalam Sudjana (2001: 22), membagi hasil belajar
menjadi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
a. Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yaitu: pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
b. Ranah Afektif
Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek
yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.
c. Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan
dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek yaitu gerak reflek,
keterampilan gerakan dasar, kemampuan membedakan secara visual,

13

ketrampilan di bidang fisik, ketrampilan kompleks dan ketrampilan
komunikasi.
Ketiga ranah ini yang menjadi obyek penilaian hasil belajar
geografi. Hasil belajar pada ranah kognitif diperoleh dengan test pada
akhir pertemuan, sedangkan hasil belajar pada ranah afektif dan
psikomotorik diperoleh dengan cara pengamatan pada saat proses
pembelajaran dan menggunakan lembar observasi yang akan diisi oleh
peneliti sebagai observer.
1) Kinerja Guru
Kinerja Guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja
yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan kualitas hasil
pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak
bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan atau
pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Dan untuk memahami apa
dan bagaimana kinerja guru itu, terlebih dahulu akan dikemukakan
tentang makna kinerja serta bagaimana mengelola kinerja dalam upaya
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Indikator kinerja
guru dalam PBM (Proses Belajar Mengajar) di dalam kelas ntara lain:
a) Persiapan Pembelajaran (lesson plan)


Menentukan KD (Kompetensi Dasar)



Merumuskan indikator kompetensi siswa



Menenlukan cara mencapai tujuan
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Menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan



Merencanaka alokasi waktu pada kegiatan yang digunakan



Menentukan media dalam pelaksanaan kegiatan



Menentukan alat penilaian

b) Pelaksanaan Pembelajaran (Action)


Membuka kegiatan pembelajaran



Menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran, kepada siswa



Menggunakan media pembelajaran



Menyelenggarakan heirarki isi materi pada kegiatan pembelajaran



Menentukan sistem pengelompokan anak dalam pelaksanaan
kegiatan



Melaksanakan proses penilaian



Menutup kegiatan dengan tepat

c) Kemampuan Menjalin Hubungan dengan Siswa


Membantu anak menyadari kelebihan dan kelemahan dalam proses
pembelajaran.



Mendorong dan membantu kemampuan anak dalam mengemukakan
pendapat.



Menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap anak



Memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran.
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2) Hasil Belajar Afektif dan Psikomotorik Siswa
Belajar itu sendiri merupakan suatu kegiatan, tanpa kegiatan
seseorang tidak mungkin dikatakan belajar. Montessory dalam Sardiman
(2003: 94) juga menjelaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga-tenaga
untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri, pendidik akan berperan
sebagai pembimbing dan mengamati perkembangan siswanya. Hal ini
akan memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan
aktivitas didalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedangkan
pendidik memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan
yang akan diperbuat oleh anak didik.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aktivitas adalah
suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan anak didik dalam rangka
pembentukan diri. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas-aktivitas yang
dilakukan disekolah adalah usaha-usaha untuk menguasai ilmu
pengetahuan. Untuk itu anak didik harus aktif melakukan pengamatanpengamatan sendiri, dan bekerja sendiri dengan bimbingan guru sebagai
pendidik.
Menurut Sumanto (1983: 107) bahwa situasi ikut menentukan set
(arah perhatian dalam berinteraksi bertujuan) yang dipilihnya. Dalam
belajar seseorang telah mempunyai tujuan tertentu serta memilih arah
yang tepat untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh situasi.
Kegiatan tergolong aktivitas belajar menurut Sumanto (1983:
107-117) adalah sebagai berikut:
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1) Mendengarkan
Dalam kehidupan sehari-hari seseorang banyak melakukan
aktivitas, salah satunya adalah mendengarkan. Hal ini dapat terjadi
dalam interaksi antara seseorang dengan orang lain atau seseorang
dengan alam. Proses mendengarkan seseorang yang betujuan akan
dapat memberi arti bagi perkembangan intelektualnya.
2) Memandang
Memandang adalah suatu kegiatan yang sangat penting.
Dengan memandang kita akan dapat mengerti, dapat mengenali
sesuatu dengan benar. Pandangan dalam kegiatan interaksi antar orang
merupakan proses belajar.
3) Meraba, Mencium dan Mencicipi atau Mengecap
Meraba, mencium dan mencicipi merupakan aktivitas sensoris
yang dapat memberikan kesempatan belajar.
4) Menulis atau Mencatat
Aktivitas mencatat yang bersifat menjiplak dan mengkopi tidak
termasuk belajar. Mencatat mempunyai kebutuhan dan tujuannya, serta
menggunakan set tertentu agar catatan itu berguna bagi tujuan belajar.
5) Membaca
Membaca dilakukan dengan cara sengaja atau konsentrasi
untuk memahami isi atau makna bacaan, mencatat setiap pernyataan
yang muncul dalam benak hatinya kemudian memberikan jawaban
alternatif seperlunya termasuk aktivitas.
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6) Membuat Ikhtisar atau Ringkasan dan Menggaris Bawahi
Dengan

membuat

ringkasan

akan

dapat

membantu

mempermudah mempelajari materi yang pernah dipelajari dalam garis
besarnya, sehingga tidak perlu mempelajari secara keseluruhan.
7) Mengamati Tabel-Tabel, Diagram dan Bagan
Dengan mengamati tabel, diagram dan bagan secara cermat
berarti telah mengalami proses belajar karena didalamnya termuat
materi yang dapat dipahami dengan kalimat-kalimat, gambar-gambar
dan garis-garis yang ada.
8) Menyusun Paper atau Kertas Kerja
Sebelum menyusun paper terlebih dahulu menentukan topik.
Kemudian topik dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada. Jika
melihat

proses

penyusunan

paper

yaitu

adanya

perencanaan

mengumpulkan paper termasuk aktivitas belajar.
9) Mengingat
Mengingat juga merupakan aktivitas belajar jika didasari
kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan dan berhubungan
dengan aktivitas-aktivitas belajar yang lain.
10) Berpikir
Dengan berpikir seseorang memperoleh penemuan yang baru
dan menjadi tahu hubungan antar sesuatu.
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11) Latihan dan Praktik
Latihan dan praktik temasuk aktivitas belajar seseorang dalam
melaksanakannya menyadari tujuan tertentu membangkitkan potensipotensi yang ada. Hasil dari latihan atau praktik itu sendiri akan berupa
pengalaman yang dapat mengubah diri serta lingkungannya yaitu
lingkungan dalam arti anak.
Seorang guru harus memahami indikator aktivitas belajar siswa di
dalam kelas. Indikator adalah ciri-ciri yang tampak dan dapat diamati serta
dapat diukur siapapun yang tugasnya berkenaan dengan pendidikan dan
pengajaran (Sudjana, 1999: 11).
Indikator hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa

yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi:
a) Siswa memperhatikan penjelasan guru
b) Siswa bertanya kepada guru
c) Siswa menjawab pertanyaan
d) Siswa mencatat
e) Siswa melakukan diskusi
f) Siswa menuntaskan tugas

(Suwarno, 2008: 25).

5. Media
Istilah media berasal dari bahasa latin, yaitu bentuk jamak dari
“medium” yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna
umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari
sumber informasi kepada penerima informasi.
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Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat bahwa acara televisi, lagu,
video, animasi ataupun gambar-gambar yang menarik bisa menimbulkan rasa
ketertarikan dan penasaran serta tidak membuat kita merasa cepat jenuh. Kita
juga lebih mudah mengerti dan menerimanya itupun karena adanya inovasi
dan kreativitas yang terus-menerus sehingga masyarakat tidak mudah bosan
bahkan menunggu.
Bila kita bicara mengenai televisi, lagu, animasi dan gambar maka kita
akan berbicara mengenai multimedia. Multimedia merupakan gabungan dari
suara, video, animasi, teks dan gambar yang dijadikan satu sehingga menjadi
menarik dan mencapai dari tujuan yang diinginkan. Dalam multimedia sendiri
terdapat beberapa yang dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran.
Salah satu diantaranya adalah dalam bentuk CD interaktif ataupun presentasi
interaktif. Multimedia ada yang interaktif dan ada yang linear. Multimedia
linear tidak mengikutkan user, user hanya sebagai penonton saja sedangkan
interaktif/hierarki mengikut sertakan user dalam penggunaan aplikasinya.
Kita bisa menggunakan kedua-duanya, tentunya disesuaikan dengan
materi yang akan disampaikan. Dalam pembuatan aplikasi pembelajaran
menggunakan multimedia, pertama yang harus dilakukan adalah membuat
konsep/struktur dari aplikasi tersebut. Bagaimana aplikasi yang dibuat
nantinya mempunyai daya ketertarikan dan mudah di mengerti serta mudah
diserap oleh siswa. Selanjutnya adalah mengumpulkan materi dan bahanbahan

pendukungnya

dan

juga

membuat

desain

antar

muka

dan

melanjutkannya menjadi desain aplikasi. Setelah itu baru proses pembuatan
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aplikasi dilakukan dengan menggunakan software yang digunakan untuk
keperluan pembuatan aplikasi multimedia juga bisa diterapkan tapi kita tidak
bisa mengembangkan lebih baik/menarik lagi karena keterbatasan dari
software tersebut.
Dalam pembuatan konsep diperlukan ide dan kreatifitas yang tinggi
agar tujuan yang diharapkan tercapai. Kreatifitas sendiri bisa dimulai dengan
meniru dan memodifikasi, maka dengan sendirinya kreatifitas itu akan
muncul. Kita bisa mencari referensi, tutorial ataupun informasi di internet.
Memang jika dipikir akan terasa berat bagi para pendidik karena kita di tuntut
untuk menguasai software tersebut dan juga dituntut untuk kreatif. Tapi jika
kita mengandalkan metode lama maka hasilnya masih minimal, sekarang
jaman sudah serba teknologi jadigunakan teknologi dalam dunia pendidikan
supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal.
Menurut Teguh Julianto (2008), ada sejumlah pertimbangan dalam
memilih media pembelajaran yang tepat. Untuk lebih mudah mengingatnya,
pertimbangan tersebut dapat kita rumuskan dalam satu kata ACTION, yaitu
akronim dari; access, cost, technology, interactivity, organization, dan novelty.
- Access.
Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih
media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat
dimanfaatkan oleh murid. Komputer yang terhubung ke internet jangan
hanya digunakan untuk kepala sekolah, tapi juga guru, dan yang lebih
penting untuk murid.
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- Cost.
Biaya juga harus dipertimbangkan. Banyak jenis media yang dapat
menjadi pilihan kita.
- Technology.
Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu. Tapi kita perlu
perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya.
- Interactivity.
Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua
arah atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang

anda

kembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran tersebut.
- Organization.
Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi.
- Novelty.
Kebaruan dari media yang anda pilih juga harus menjadi
pertimbangan. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik
bagi siswa.
6. Windows Movie Maker
Program Widows Movie Maker merupakan sebuah aplikasi video
editing gratis yang dibuat oleh Microsoft Corp (Gora, 2005:205) aplikasi
program ini trintegrasi dengan system Windows XP. Windows Movie Maker
merupakan sebuah program untuk melakukan capture video dan audio dari
camcorder, web camera atau dari sumber video yang lainnya, kemudian

22

menggunakannya untuk mengedit hasil capture tersebut menjadi sebuah movie
atau video.
a. Kelebihan Video, antara lain:
1) Memiliki semua kemampuan yang dimiliki oleh media audio, visual
dan gerak.
2) Memiliki efek menarik yang tidak dimiliki oleh media lain.
3) Dapat menyajikan pesan yang sukar dan langka, karena telah direkam
terlebih dahulu
4) Tidak memerlukan ruang gelap
5) Konsisitensi materi yang diajarkan terjaga
6) Dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian materi.
b. Kelemahan video, antara lain:
1) Memerlukan peralatan multimedia yang cukup canggih.
2) Proses pembuatan harus disesuaikan dengan tujuan atau standar
kompetensi siswa.
7. Power Point
Progran ini merupakan salah satu program aplikasi dalam paket
Microsoft Office. Power point adalah salah satu program yang digunakan
untuk presentasi. Dalam power point 2007 banyak perintah yang diubah dan
diganti dengan perintah baru.
a. Keunggulan penggunaan;
1) Dapat memperjelas informasi yang disampaikan guru
2) Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran
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3) Dapat mengurangi efek junuh dan monoton pada siswa
b. Kelemahan;
1) Membutuhkan fasilitas pembelajaran yang lengkap
2) Membutuhkan persiapan waktu yang cukup lama untuk menyusun
perangkat pembelajaran
3) Membutuhkan guru yang menguasai program
4) Slide terbatas berdasarkan efek yang tersedia saja
8. Tinjauan Materi Litosfer
Standar Kompetensi

: Menganalisis unsur-unsur geosfer.

Kompetensi Dasar

: Menganalisis kecenderungan perubahan litosfer
dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi.

Materi litosfer merupakan bagian dari pokok materi Geosfer. Geosfer
adalah Lapisan yang terdapat di Bumi yang menjadi tempat kehidupan dan
penghidupan mahkluk hidup termasuk manusia. Geosfer terdiri dari;
Atmosfer, Litosfer, Hidrosfer, Biosfer, Antroposfer. Sedangkan pada materi
Litosfer sendiri terbagi menjadi sub-sub materi pokok mengenai hal-hal
seperti, struktur lapisan kulit bumi dan pemanfaatannya; batu-batuan yang
menyusun lapisan kulit bumi; macam-macam bentuk muka bumi sebagai
akibat proses vulkanisme, seisme, dan diatropisme; ciri bentang alam akibat
proses pengikisan dan pengendapan; mengidentifikasi degradasi lahan dan
dampaknya terhadap kehidupan. Penjelasan mengenai tiap-tiap sub materi
pokok akan dirinci dalam penjelasan yang lebih lengkap sebagai berikut.
a. Struktur Lapisan Kulit Bumi (LITOSFER) dan Pemanfaatananya

24

Lapisan kulit bumi wring disebut litosfer. Litosfer berasal dari kata
litos = batu sfeer = sphaira = bulatan. Litosfer merupakan lapisan batuan/
kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan
kurang lebih 1.200 Km.
Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi dibagian benua/ daratan
lebih tebal daripada di bawah samudera. Bumi tersusun atas beberapa
lapisan:
1) Barisfer, yaitu lapisan inti bumf merupakan bahan padat yang tersusun
dari lapisan nife (niccolum = nikel dan ferrum = besi). Jari-jari 1 3.470
km dan batas luarnya ada kurang lebih 2.900 kin di bawah permukaan
bumi.
2) Lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas lapisan nife
setebal 1.700 km. Berat jenisnya rata-rata 5 gr/ cm3. Lapisan
pengantara, disebut juga asthenosfer (mantel), merupakan bahan cair
bersuhu tinggi dan berpijar. Litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas
lapisan pengantara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenisnya rata-rata
2,8 gr/ cm3. Litosfer (kulit bumi) terdiri atas dua bagian:
a) Lapisan Sial
Lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas
logam silisium cair aluminium, senyawanya dalam bentuk Si02 dan
Al203. Dalam lapisan ini antara lain terdapat batuan sediment, granit,
andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di
daratan benua. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak bersifat padat
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dan kaku berketebalan rata-rata ± 35 km. Kerak ini dibagi menjadi
dua bagian, yaitu a) kerak benua, merupakan benda padat yang
terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku
pada bagian bawahnya. Kerak ini yang menempati sebagian benua,
b) kerak samudera, merupakan benda padat yang terdiri dari endapan
di laut pada bagian atas, kemudian dibawahnya batuan-batuan
vulkanik dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku gabro dan
peridotit. Kerak ini menempati sebagian samudera.
b) Lapisan Sima
Lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang disusun oleh
logam-logam magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan MgO.
Lapisan ini berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena
mengandung magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuann
basalt. Lapisan merupakan bahan yang bersifat elastis dan
mempunyai ketebalan rata-rata 65 Km.
b. Batu-batuan yang Menyusun Lapisan Kulit Bumi
Batu-batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu
batuan sedimen, dan metamorf.
1) Batuan Beku
Batuan jenis ini ialah batuan yang terbentuk karena magma pijar
yang menjadi menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginnannya ada
tiga macam batuan beku yaitu 1) Batuan tubir/ batuan beku dalam,
batuan tubir terbentuk jauh kulit bumi dan hanya terdiri atas kristal saja.
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Karena pendingninannya lambat sekali maka kristalnya besar-besar,
contohnya granit, 2) batuan Teleran/ batuan ini membeku di luar kulit
bumi sehingga temperatur turun cepat sekali. Zat-zat dari magma hanya
dapat membentuk kristal-kristal sebagian ada yang sama sekali tidak
dapat menjadi kristal. Itu sebabnya batu leleran yang terdiri dari
misalnya liparit. Ada yang hanya terdiri dari bahan amorf, 3) batuan
korok/ batuan beku gang, batuan ini terbentuk di dalam beku gang-gang.
Karena tempatnya dekat permukaan, kristal-kristal besar, kristal-kristal
kecil dan pendinginannya lebih cepat. Itu sebabnya batuan ini terdiri atas
kristal besar, Kristal kecil dan bahkan ada yang tidak mengkristal,
misalnya bahan amorf, granit fosfir.
2) Batuan Sedimen (batuan endapan)
Bila batuan beku lapuk, maka bagian-bagiannya yang lepas
mudah diangkut oleh air, angin atau es, dan diendapkan di tempat lain.
Batuan yang mengendap ini disebut batuan sedimen. Batuan ini mulamula lunak, tetapi lama menjadi keras karena proses pembatuan.
a) Dilihat dari perantara atau mediumnya, batuan sedimen dapat dibagi
menjadi tiga golongan, yaitu.
(1) Sedimen aeris atau aeolis, pengangkut batuan ini adalah angin.
Contohnya: tanah loss, tanah tuf, dan tanah pasir di gurun;
(2) Sedimenglasial,pengangkutbatuan
moraine.

ini

adalah

es.Contohnya:
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(3) Sedimen aquatis (aqua = air). Contohnya : breksi, konglomerat,
batu pasir.
b) Dilihat dari tempat pengendapannya ada tiga macam batuan sedimen,
yaitu:
(1) Sedimen lakustre, yakni batuan sedimen yang diendapkan di
danau. Contohnya: tuf danau. tanah liat danau.
(2) Sedimen kontinental, yakni batuan sedimen yang diendapkan di
laut. Contohnya: tanah los, tanah gurun pasir.
(3) Batuan sedimen marine, yakni batuan sedimen yang diendapkan
di laut. Contohnya: Lumpur biru di pantai, endapan radiolaria di
laut dalam, lumpur merah.
3) Batuan Metamorfosa
Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan yang
dahsyat. Berasal dari batuan beku atau batuan sedimen. Perubahan itu
dapat terjadi libmw bermacam-macam sebab, antara lain sebagai berikut.
a) Karena suhu tinggi
Suhu tinggi berasal dari magma, sebab batuan itu berdekatan
dengan dapur sehingga metamorfosa ini disebut metamorfosa kontak.
Contohnya: dari batu kapur dan antrasit dari batu bara.
b) Tekanan tinggi
Tekanan tinggi dapat berasal dari adanya endapan-endapan
yang tebal sekali di atasnya. Contohnya: batu pasir dari pasir.
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c) Tekanan dan suhu tinggi
Takanan suhu tinggi terjadi kalau ada pelipatan dan geseran
waktu tedadi pembentukan pegunungan, metamorfosa ini disebut
metamorfosa dinamo. Contohnya batu asbak, schist, dan shale.
c. Macam-Macam Bentuk Muka Bumi Sebagai Akibat Proses Vulkanisme,
dan Diatropisme.
1) Tanaga yang Mengubah Bentuk Permukaan Bumi
Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi teridiri dari
tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen, merupakan tenaga yang
berasal dari dalam bumi. Tenaga ini dapat memberi bentuk relief di
permukaan bumi. Adapun yang termasuk tenaga endogen meliputi:
tektonik dan vulkanik. Tenaga eksogen, merupakan tenaga yang
berasal dari luar bumi. Tenaga ini banyak merusak bentuk-bentuk
permukaan bumi. Adapun yang termasuk tenaga eksogen meliputi
pelapukan (weathering), dan erosi (pengikisan).
Jenis-jenis tenaga tersebut, baik tenaga endogen maupun
eksogen, akan mempengaruhi bentuk muka bumi. Hal ini ditunjukkan
dari gejala atau fenomena yang ditimbulkan oleh proses aktivitas dari
tenaga-tenaga tersebut, gejala yang ,ditimbulkan antara lain.
2) Gejala Vulkanisme
Gejala vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan
naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batubatuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Aktivitas magma
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disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang
terkandung di dalamnya. Magma itu dapat barbentuk gas, padat, dan
cair.
3) Gempa Bumi
Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya lapisan bumi sebagai
akibat pergeseran lapisan kulit bumi. Pergeseran lapisan kulit bumi
disebabkan oleh pengaruh tenaga endogen. Gempa bumi berdasarkan
faktor penyebabnya dibedakan menjadi gempa tektonik, gempa
vulkanik dan gempa runtuhan.
4) Diatropisme/ Tektonisme/ Tektogenesa
Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara
mendatar atau vertikal. Yang dimaksud gerakan tektonik adalah semua
gerakan naik turun yang menyebabkan perubahan bentuk muka bumi.
Gerakan ini dibedakan lagi antara epirogenetik dan gerak orogenetik.
d. Ciri Bentang Alam Akibat Proses Pengikisan dan Pengendapan
Tenga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan
bersifat merusak (Wardiyatmoko, 2004: 127). Contohnya yaitu pelapukan,
pengikisan (erosi) dan pengendapan. Peristiwa terjadinya ciri bentang alam
akibat proses pelapukan, erosi dan pengendapan akan dijelaskan dalam
penjelasan sebagai berikut.
1) Pelapukan
Lapisan batu-batuan yang lapuk pada lereng-lereng pegunungan
selalu dipengaruhi oleh gaya berat. Bagian teratas akan terangkut oleh
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tenaga erosi. Apabila kecepatan dari pelapukan batu-batuan itu tidak
dapat mengikuti kecepatan runtuhnya lapisan batuan yang lapuk, maka
batuan yang asli akan terkelupas dan terbuka. Hal ini yang disebut
dengan denudasi. Pelapukan adalah perusakan karena pengaruh cuaca
(temperatur), air atau organisme. Adanya perbedaan temperatur yang
tinggi dan rendah, sangat besar pengaruhnya terhadap batu-batuan. Batubatuan akan menjadi lapuk. Kulit bumi yang mengalami pelapukan itu
hanya lapisan bagian luarnya saja. Tebalnya dipengaruhi oleh peristiwa
penyebabnya. Didaerah tropis tebalnya bisa mencapai 100 m, tetapi di
daerah sedang hanya beberapa meter saja (wardiyatmoko, 2004: 128).
Pelapukan adalah proses penghancuran kulit bumi oleh tenaga eksogen.
Berdasarkan pada proses terjadinya ada 3 macam jenis pelapukan, yaitu
pelapukan fisis atau nip, pelapukan organis dan pelapukan kimiawi.
2) Pengikisan (erosi)
Air yang mengalir menimbulkan gesekan terhadap tanah dan
batuan yang dilaluinya. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan
jumlah air semakin besar. Kecepatan air juga akan semakin besar jika
gradien (kemiringan) Lahan juga besar. Gesekan antara air dengan tanah
atau batuan di dasar sungai dan gesekan antara benda benda padat yang
terangkat air oleh tanah atau batuan di bawahnya dapat menyebabkan
terjadinya pengikisan. Pengikisan oleh air sungai yang terjadi secara
terus menerus dapat mengakibatkan terbentuk v, jurang atau ngarai,
aliran deras dan air terjun.
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3) Sedimentasi (pengendapan)
Sedimentasi adalah terbawanya material hasil dari pengikisan
dan pelapukan oleh Air, angin atau gletser ke suatu wilayah yang
kemudian diendapkan. Semua batuan hasil pelapukan dan pengikisan
yang diendapkan lama kelamaan akan menjadi batuan sedimen. Hasil
proses sedimentasi di suatu tempat dengan tempat lain akan berbeda.

B. Kerangka Berfikir
Pembelajaran yang efektif akan terbentruk kalau pengajarnya juga
bertindak efektif. Sebab pengajar bertindak sebagai manajer yang harus
mengambil keputusan untuk aktivitas yang dilakukan agar berjalan efektif. Oleh
karena itu keberadaan media pembelajaran sangatlah mendukung proses
pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal.
Tiap pengajar mempunyai kesenangan atau keahlian dalam memilih
media pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran yang digunakan oleh
guru dalam proses pembelajaran hendaknya lebih berpihak pada siswa dan
disesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses
pembelajaran dan dengan mudah memahami materi yang disampaikan guru.
Melalui media pembelajaran Windows Movie Maker diharapkan proses
kegiatan belajar mengajar bisa lebih efektif dari media pembelajaran yang sering
digunakan oleh guru yaitu Power Point, sehingga hasil belajar lebih baik. Dalam
pembelajaran konvensional guru biasanya hanya menngunakan metode ceramah
sehingga suasana kelas menjadi pasif.
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektif mana hasil belajar antara
menggunakan media Windows Movie Maker dengan media Power Point.
Penilaian dilakukan berdasarkan tes objektif untuk mengetahui hasil akhir
belajar siswa dalam 3 kali pertemuan.
PROSES PEMBELAJARAN
Kelas X

Movie Maker

Power point

a. Kinerja Guru
1) Persiapan pembelajaran
2) Action
3) Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa
b. Aktivitas Belajar siswa
1) Memperhatikan
2) Bertanya
3) Menjawab pertanyaan
4) Mencatat
5) Diskusi
6)
Menuntaskan tugas
EFEKTIVITAS

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

Tes

Tes

HASIL BELAJAR

HASIL BELAJAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir
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C. Hipotesis
Atas dasar landasan teoritis dan permasalahan yang telah disampaikan di
atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
Hasil belajar siswa dengan menggunakan media Windows Movie Maker lebih
baik dibandingkan dengan media Power Point dalam pembelajaran Geografi
materi pokok Litosfer pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Juwana”.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Juwana Jl. Ki Hajar
Dewantoro 54 Juwana, Kode Pos 59185 Telp. (0295) 471339 Kabupaten Pati,
pada kelas X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar Geografi
materi pokok Litosfer antara penggunaan media Windows Movie Maker dengan
media Power Point pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Juwana.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang terbagi menjadi 2
kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dimana peneliti
berperan sebagai observer, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai
dengan 25 Mei 2010 pada kelas X semester 2 di SMA Negeri 1 Juwana pada
materi pokok Litosfer.
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto,
2006:130). Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam
wilayah peneliti, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Populasi harus dibatasi dan ditegaskan sampai pada batas-batas tertentu
yang dapat dipergunakan untuk menentukan sampel.
Sesuai dengan penelitian ini, maka populasi dalam penelitian ini
adalah guru mata pelajaran geografi dan seluruh siswa kelas X SMA Negeri
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1 Juwana. Populasi pada penelitian ini adalah 2 orang guru geografi dan
seluruh siswa kelas X yang berjumlah 349 siswa dan terbagi dalam sembilan
kelas yang rata-rata setiap kelas berjumlah 39 siswa.
Untuk memberikan gambara lebih jelas dan lengkap, berikut ini
disajikan mengenai daftar jumlah siswa kelas X di SMA Negeri 1 Juwana.
Tabel 1. Daftar Jumlah Siswa Kelas X dan Guru Mapel Geografi di
SMA Negeri 1 Juwana Sebagai Populasi Penelitian
No.

Kelas

Jumlah

Guru Pengampu

Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X.1
40
Moh. Wahib, S.Pd
X.2
39
X.3
38
Drs. Nugroho SW.
X.4
39
X.5
39
X.6
38
X.7
40
X.8
38
X.9
38
Jumlah
349
2
Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010
2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi
Arikunto, 2006:131).
Dalam penelitian ini diambil sampel yaitu dua kelas dari sembilan
kelas yang ada. Hal ini berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan
yaitu komparasi/ perbandingan hasil belajar Geografi antara kelas yang
menggunakan media Windows Movie Maker dan dengan kelas yang
menggunakan Power Point pada Siswa Kelas X SMA N 1 Juwana semester
genap.
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Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive

sampling, tujuannya adalah pengambilan sampel yang memiliki kesamaan
sehingga sampel tersebut dapat dianggap memiliki kemampuan yang sama,
dalam penelitian ini kemampuan yang sama dapat dilihat dari rata-rata nilai
ulangan harian mata pelajaran Geografi semester I (lampiran 1 halaman 74).
Peneliti mengambil sampel sebanyak dua kelas dari keseluruhan
kelompok/kelas dalam populasi yang rata-rata memiliki kemampuan yang
hampir sama. Sedangkan sampel guru, sesuai dengan kelas yang diampu
yaitu Bapak Drs. Nugroho SW. Sehingga dalam penelitian ini keseluruhan
sampel adalah 2 kelas dan 1 guru mapel.
Untuk menentukan satu satu kelas eksperimen dan kelas kontrol dari
dua kelas tersebut, digunakan tehnik random sampling dengan cara diundi.
Dari hasil pengundian diperoleh kelas X.9 sebagai kelas eksperimen
mengunakan media Windows Movie Maker dan kelas X.3 sebagai kelas
kontrol menggunakan media Power Point. Sehingga dalam penelitian ini
keseluruhan sampel adalah 2 kelas.

B. Variabel Penelitian
Menurut Hadi dalam Arikunto (1998: 97) menjelaskan bahwa variabel
adalah objek penelitian yang bervariasi. Adapun variabel dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
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1. Variabel Bebas (X)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi suatu kejadian.
Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah penggunaan media Windows
Movie Maker dan media Power Point.
2. Variabel Terikat (Y)
Variabel yang terikat adalah variabel sebagai akibat dari variabel
bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah
hasil belajar siswa. Hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol yang diperoleh melalui tes objektif pada pertemuan terakhir,
sedangkan hasil belajar afektif dan psikomotorik diperoleh dengan lembar
observasi pada setiap pertemuan.

C. Metode Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat (Arikunto, 1998: 235).
Dokumentasi pada dasarnya segala macam sumber informasi yang
berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun tidak resmi, buku-buku
harian, nama siswa, jumlah siswa, mendata sarana dan prasarana yang ada di
SMA 1 Juwana serta dokumen yang diperlukan dalam penelitian.
2. Metode Observasi
Metode ini dilakukan untuk mengambil data nilai psikomotorik dan
nilai afektif siswa. Pada nilai psikomotorik aspek yang diobservasi meliputi
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aspek-aspek yang mengacu pada ketrampilan siswa. Sedangkan untuk nilai
aspek afektif dan psikomotorik

yang

diobservasi

meliputi aspek

memperhatikan penjelasan guru, bertanya, menjawab pertanyaan, mencatat,
melakukan diskusi, dan menuntaskan tugas.
Observasi dilakukan pada kedua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas
eksperimen. Metode observasi ini juga digunakan untuk

mengamati

pelaksanaan pembelajaran/ aktivitas yang dilakukan oleh guru/ pengajar dari
awal hingga akhir pembelajaran menggunakan lembar pengamatan.
3. Metode Tes
Metode tes digunakan oleh observer untuk memperoleh data hasil
belajar geografi materi pokok Litosfer pada siswa kelas eksperimen dan
kelas kontrol. Tes yang digunakan adalah tes objektif berbentuk pilihan
ganda sesuai materi yang telah disampaikan oleh guru dalam masing-masing
pertemuan dengan didasari 3 jenjang ranah kognitif yaitu pengatahuan,
pemahaman, dan aplikasi.

D. Rancangan Penelitian
Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
rancangan pascates pada kelompok ekuivalen, dengan pola sebagai berikut:
R

T1

O

R

T2

O

(Faisal, 2009: 81)
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Tabel 2. Pola Penelitian
Kelompok

Perlakuan

Post test

Kelas Kontrol

T1

O

Kelas Eksperimen

T2

O

Keterangan:
R

: Randomisasi untuk memilih subyek

T1

: Pembelajaran dengan media Windows Movie Maker

T2

: Pembelajaran dengan media Power Point

O

: Observasi atau test
Proses kegiatan yang akan dilakukan pada kelas kontrol dan eksperimen

pada dasarnya sama yaitu tiga kali pertemuan dengan postes pada akhir
pertemuan dan satu kali ulangan, namun media yang digunakan pada kedua
kelas berbeda. Pada materi pokok Litosfer, kelas kontrol dikenakan media
pembelajaran Power Point sedangkan pada kelas eksperimen diajarkan dengan
media pembelajaran Windows Movie Maker. Masing-masing kelas akan diajar
selama 2 jam pelajaran tiap minggunya sebanyak 3 kali pertemuan dan satu kali
ulangan pada pertemuan akhir.
Berdasarkan informasi dari guru dan siswa, selama KBM guru lebih
sering menggunakan media mengajar yang belum bervariasi yaitu dengan cara
konvensional sehingga siswa cenderung merasa bosan. Untuk itu diperlukan
media yang bervariasi agar siswa tidak mudah bosan.
Prosedur kerja dalam penelitian eksperimen terdiri atas empat
komponen, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan
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(observing), dan analisis. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1
Juwana.
Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian eksperimen ini adalah:
1. Tahap Perencanaan
Menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, memilah materi
yang akan diberikan dengan melihat Kompetensi Dasar yang tepat. Rencana
pembelajaran yang disetting sebagai Penelitian Eksperimen, bahan pengajaran
yang akan diberikan kepada siswa, menyusun alat evaluasi (instrumen
penelitian), menyusun lembar observasi afektif dan psikomotorik.
Alat evaluasi disusun berdasarkan kisi-kisi soal yang telah dibuat
sebelumnya. Sebelum soal digunakan untuk mengukur hasil penelitian maka
diuji coba terlebih dahulu. Uji coba berfungsi untuk mengetahui validitas,
reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda dari soal. Hal ini bertujuan untuk
mendukung kesahihan dari soal penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti hanya berperan sebagai observer dalam
proses pembelajaran. Sehingga pengajar dalam penelitian ini adalah guru
mapel Geografi kelas X yang telah dipilih sesuai tujuan penelitian. Kemudian
dalam penelitian eksperimen ini, kelas yang nantinya akan dijadikan sampel
mempunyai kriteria yang hampir sama dari rerata nilai semester I, jumlah
siswa, guru yang mengajar, materi yang akan diajarkan, dan metode
pengajaran yang akan diterapkan sama yaitu metode ceramah bervariasi.
Namun media yang digunakan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol
berbeda.
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2. Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap ini, penelitian dilaksanakan sesuai dengan rancangan
penelitian yang telah disusun. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan
pada masing-masing kelas adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Rancangan Kegiatan
Materi

Kegiatan Pembelajaran

Pert
Kelas Eksperimen


I



II





Struktur
1. Pembukaan
litosfer
Memberi salam, mengecek
Jenis-jenis
kesiapan siswa, presensi
batuan
2. Apersepsi
Menanyakan kepada siswa
lapisan Litosfer
3. Kegiatan Inti
• Menjelaskan struktur
lapisan Litosfer
• Memutar movie tentang
Litosfer
• Menjelaskan batuan
pembetnuk permukaan
bumi
• Siswa diberi
kesempatan untuk tanya
jawab
4. Penutup
• Menanyakan kepada
siswa materi yang telah
disampaikan
• Guru menyimpulkan
materi yang telah
disampaikan
Memberi tugas pada siswa
Mengiden 1. Pembukaan
tifikasi
Memberi salam, mengecek
tenaga
kesiapan siswa, presensi
endogen
2. Apersepsi
Erupsi,
Menanyakan kepada siswa
tipe
lapisan litosfer dan tenaga
letusan
endogen

Kelas Kontrol
1. Pembukaan
Memberi salam, mengecek
kesiapan siswa, presensi
2. Apersepsi
Menanyakan kepada siswa
lapisan Litosfer
3. Kegiatan Inti
• Guru menampilkan slide
Power Point
• Menjelaskan struktur
lapisan Litosfer
• Menjelaskan batuan
pembetnuk permukaan
bumi
• Siswa diberi kesempatan
untuk tanya jawab
4. Penutup
• Menanyakan kepada siswa
materi yang telah
disampaikan
• Guru menyimpulkan
materi yang telah
disampaikan
Memberi tugas pada siswa
1. Pembukaan
Memberi salam, mengecek
kesiapan siswa, presensi
2. Apersepsi
Menanyakan kepada siswa
lapisan litosfer dan tenaga
endogen
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dan bahan
yang
dikeluarka
n gunung
berapi

III









Mengident
ifikasi
tenaga
eksogen
Mendeskri
psikan
proses
terjadinya
erosi
Mengident
ifikasi
jenis
pengikisan
berdasarka
n pelaku
utama
yang
berbeda
Menganali
sis
pelapukan

3. Kegiatan Inti
• Menjelaskan tenaga
endogen
• Memutar movie tentang
tenaga endogen
• Menjelaskan proses
vulkanisme dan macam
bentukannya
• Menjelaskan proses
diatropisme dan macam
bentukannya
• Siswa diberi
kesempatan untuk tanya
jawab
4. Penutup
• Menanyakan kepada
siswa materi yang telah
disampaikan
• Guru menyimpulkan
materi yang telah
disampaikan
Memberi tugas pada siswa
1. Pembukaan
Memberi salam, mengecek
kesiapan siswa, presensi
2. Apersepsi
Menanyakan kepada siswa
lapisan Litosfer dan tenaga
eksogen
3. Kegiatan Inti
• Menjelaskan tenaga
eksogen
• Memutar movie tentang
tenaga eksogen
• Menjelaskan tenaga
eksogen
• Menjelaskan proses
terjadinya erosi
• Menjelaskan proses
terjadinya pelapukan
• Siswa diberi
kesempatan untuk tanya
jawab
4. Penutup
• Menanyakan kepada

3. Kegiatan Inti
• Guru menampilkan slide
Power Point
• Menjelaskan tenaga
endogen
• Menjelaskan proses
vulkanisme dan macam
bentukannya
• Menjelaskan proses
diatropisme dan macam
bentukannya
• Siswa diberi kesempatan
untuk tanya jawab
4. Penutup
• Menanyakan kepada siswa
materi yang telah
disampaikan
• Guru menyimpulkan
materi yang telah
disampaikan
Memberi tugas pada siswa
1. Pembukaan
Memberi salam, mengecek
kesiapan siswa, presensi
2. Apersepsi
Menanyakan kepada siswa
lapisan litosfer dan tenaga
eksogen
3. Kegiatan Inti
• Guru menampilkan slide
Power Point
• Menjelaskan tenaga
eksogen
• Menjelaskan proses
terjadinya erosi
• Menjelaskan proses
terjadinya pelapukan
• Siswa diberi kesempatan
untuk tanya jawab
4. Penutup
• Menanyakan kepada siswa
materi yang telah
disampaikan
• Guru menyimpulkan
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Ujian tentang materi

siswa materi yang telah
disampaikan
• Guru menyimpulkan
materi yang telah
disampaikan
Memberi tugas pada siswa
Test Formatif

materi yang telah
disampaikan

Memberi tugas pada siswa
Test Formatif

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010

3. Tahap Pengamatan/Observasi
Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan aktivitas belajar siswa selama
mengikuti proses pembelajaran dan kinerja guru dalam pelaksanaan
pembelajaran dengan media Power Point pada kelas kotrol dan dengan
Windows Movie Maker pada kelas Eksperimen. Dimana dalam pengamatan
pada ranah afektif dalam penelitian ini adalah siswa memperhatikan
penjelasan guru, siswa bertanya, dan siswa menjawab pertanyaan. Sedangkan
ranah psikomotoriknya antara lain siswa mencatat, siswa melakukan diskusi,
dan siswa menuntaskan tugas.
4.

Tahap Analisis.
Pada akhir penelitian, peneliti melakukan analisis terhadap data yang

diperoleh dari hasil pelaksanaan penelitian eksperimen ini. Tahap analisis data
hasil belajar dan pengamatan selama PBM.

E. Instrumen Penelitian.
Instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode
(Arikunto,1998: 236). Dalam penelitian ini intrumen yang digunakan adalah
dengan lembar pengamatan langsung terhadap guru dan siswa.
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1. Penyusunan Instrumen Penelitian
a. Lembar Observasi Kinerja Guru
Lembar observasi digunakan untuk mengambil data mengenai
kinerja guru selama proses pembelajaran Geografi berbantuan media
Windows Movie Maker dan Power Point.
1) Persiapan Pembelajaran (lesson plan)
2) Pelaksanaan pembelajaran (Action)
3) Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa
Untuk mengetahui lebih rinci lembar observasi kinerja guru, lihat
lampiran 16 halaman 101.
b. Lembar Aktivitas Belajar Siswa
Lembar observasi digunakan untuk mengamati aspek afektif dan
aspek psikomotorik siswa selama proses pembelajaran Geografi berbantuan
media Windows Movie Maker dan Power Point dalam pembelajaran.
1) Siswa memperhatikan
2) Siswa mengajukan pertanyaan
3) Siswa menjawab pertanyaan
4) Siswa mencatat
5) Siswa melakukan diskusi
6) Siswa membuat tugas
Untuk mengetahui lebih rinci lembar observasi aktivitas belajar
siswa, lihat lampiran 19 halaman 106.
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c. Lembar Tes
Lembar ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan konitif belajar
siswa. Dimana hasilnya akan dibandingkan antara kelas kontrol dan kelas
eksperimen, guna untuk mengetahui hasil pembelajaran antara penggunaan
media Windows Movie Maker dan Power Point.
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
berbentuk obyektif pilihan ganda (multiple choice test). Instrumen tes
tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan materi responden
pada tes akhir kedua kelompok. Pembuatan instrumen ini diperlukan
beberapa tahap antara lain:
1) Tahap Pembuatan Soal Uji
Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
a) Mengadakan Pembatasan Materi
Materi yang dijadikan sebagai bahan tes adalah materi pada
materi pokok Litosfer yang merupakan bagian mata pelajaran Geografi
kelas X semester 2 berdasarkan KTSP.
b) Menentukan Tipe Soal
Bentuk soal yang akan digunakan adalah tes objektif dengan
tiap butirnya dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban.
c) Menentukan Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu
d) Menentukan Jenjang Kognitif Siswa
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Butir soal yang terdapat dalam perangkat yang akan diuji
cobakan terdiri atas 3 jenjang kognitif yaitu ingatan (C1),
pemahaman (C2) dan Aplikasi (C3).
e) Menentukan Kisi-kisi Soal
f) Penyusunan Butir Soal
Untuk mengetahui lebih rinci lembar soal kognitif siswa, lihat
lampiran 8 halaman 86.
2) Tahap Pelaksanaan Uji Soal
Untuk mengetahui mutu perangkat tes, soal-soal yang telah dibuat
terlebih dahulu diuji cobakan. Uji coba instrumen yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah jenis uji coba terpakai, yakni soal tes yang
diujicobakan melalui test pada salah satu kelas di luar kelompok sampel,
dengan pertimbangan kelas ini mempunyai prestasi yang paling baik
diantara kelompok yang lain.
Jumlah soal yang diuji cobakan sebanyak 40 butir soal. Hasil uji
coba tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas,
reliabilitas, indeks kesukaran dan daya beda.
2. Uji Coba Instrumen
a. Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat- tingkat
kevalidan suatu instrument. Soal dikatakan valid jika soal tersebut dapat
mengukur apa yang ingin diukur.
Menurut Arikunto (1998: 79) rumus yang dipakai adalah:
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rpbis =

M p − Mt
St

P
q

Hasil rxy dikonsultasikan dengan r yang sesuai pada tabel harga
koefisien korelasi rhitung > rtabel pada taraf signifikan 5% maka dapat
dikatakan valid.
Berdasarkan hasil ujicoba yang dilakukan terhadap 38 siswa kelas
X.9 uji validitas diperoleh rhitung sebesar 0.5572 sedangkan rtabel sebesar
0.321.

Kemudian diperoleh hasil analisis validitas dari 40 soal yang

diujicobakan terdapat 35 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid. Dari 5
soal yang tidak valid tersebut, diperbarui kembali agar dapat digunakan
sebagai instrument soal. Lihat tabel 4.
Tabel 4. Validitas Soal
Kriteria

Nomor soal
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
Valid
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 dan 40
Tidak valid
5, 14, 23, 31 dan 37
Sumber: Hasil Penelitian 2010

b.

Reabilitas
Reabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Suatu
alat evaluasi yang dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya,
konsisten atau stabil dan produktif. Reliabilitas menunjuk pada pengertian
bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menghitung
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reliabilitas suatu instrumen digunakan rumus K-R 21 (Arikunto, 2002: 101)
yaitu:
2
⎛ k ⎞⎛⎜ SB − ∑ pq ⎞⎟
r11 = ⎜
⎟
⎟
SB 2
⎝ k − 1 ⎠⎜⎝
⎠

Keterangan:
r11

= reliabilitas instrumen

k

= banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

SB2 = Varians total
p

= Proporsi subjek yang menjawab benar pada suatu butir (skor 1)

p

= Banyaknya subjek yang skornya 1
N

q

= Proporsi subjek yang mendapat skor 0
(q = 1-p)
Harga r11 selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel r dengan taraf

signifikan 5%. Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel, dan tidak
reliabel jika berlaku sebaliknya.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga r11 (0.868) > rtabel
(0.321) hal ini berarti instriment reliabel. Perhitungan reliabilitas
dicantumkan pada lampiran 12 halaman 97.
c. Tingkat Kesukaran Soal
Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut
indeks kesukaran. Rumusnya sebagai berikut:
P=

B
JS
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Keterangan:
P = Indeks Kesukaran
B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes

(Arikunto, 2002: 208).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IK (Indeks Kesukaran)
sebesar 0.74. Dari klasifikasi indeks kesukaran soal maka diperoleh 14 soal
sukar, 17 soal sedang dan 9 soal yang mudah. Untuk lebih jelasnya
perhatikan tabel 5 dibawah.
Tabel 5. Tingkat Kesukaran
Interval
Kriteria
0.10 – 0.30 Sukar

Nomor soal
2, 7, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
28, 31, 32, 37
3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19,
0.30 – 0.70 Sedang
22, 27, 33, 36, 38, 40
0.70 – 1.00 Mudah
1, 4, 10, 14, 29, 30, 34, 35, 39
Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010

Jumlah
14
17
9

d. Daya Pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan

suatu soal untuk

membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan
siswa yang kurang pandai atau berkemampuan rendah. Angka yang
menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat
D (Arikunto, 2002: 211).
Rumus untuk menentukan indeks daya pembeda menurut Arikunto
(2002: 213).
D=

B A BB
−
JA JB
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Keterangan:
D = Daya pembeda
BA = banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
BB = banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan
benar
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
Tabel 6. Daya Pembeda
Interval
Kriteria
0,00 – 0,20 Jelek
0,21 – 0,40 Cukup

Nomor soal
5, 14, 31, 37
6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
38, 39
0,41 – 0,70 Baik
1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 15, 18, 19, 22, 26,
33, 40
0,71 – 1,00 Baik sekali Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010

Jumlah
4
22
14
0

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa DP (Daya Pembeda) sebesar
0.53. Dari klasifikasi daya pembeda soal diatas, maka terdapat 4 soal dengan
kriteria jelek, 22 soal cukup, 14 soal yang baik. Untuk mengetahui lebih
rinci hasil perhitungannya, lihat lampiran 14 halaman 99.

F. Tehnik Analisis Data Penelitian
Analisis data penelitian ini adalah metode deskriptif presentatif dan
statistik inferensial.
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1. Deskriptif Presentase
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan
untuk mengetahui variabel yang ingin diketahui. Dilakukan setelah selesai
penelitian dikelas, digunakan untuk mendapatkan data mengenai kinerja
guru dan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa.
Setelah dilakukan kegiatan penskoran, kemudian dianalisis dengan
menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai
kinerja guru dan aktivitas belajar siswa. Rumus yang digunakan adalah:
n
Presentase (P) = N x 100%

Keterangan:
P = tingkat keberhasilan yang dicapai
n = nilai yang diperoleh
N= nilai total

(Ali, 1984: 184).

a. Analisis Pengamatan Kinerja Guru
Analisis lembar observasi pengamatan kinerja guru bertujuan untuk
menilai pembelajaran yang digumakan peneliti dengan menggunakan media
Windows Movie Maker pada kelas eksperimen dan media Power Point pada
kelas kontrol.
Cara penentuan kriteria tingkat kinerja guru berdasarkan perolehan
skor data observasi. Berdasarkan Rubrik Penilaian Kinerja Guru, terdapat 4
kriteria tingkat kinerja guru. Oleh karena itu, akan terdapat:
Rata-rata tertinggi = 4
Rata-rata terendah = 1
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Selisih

=3

Interval Skor

3
4 = 0,75

Tabel 7. Kriteria Tingkat Kinerja Guru
No.

Skor

Kriteria

1.
55, 26 - 68
Sangat Baik
2.
42,51 - 55,25
Baik
3.
19,76 - 42,50
Cukup Baik
4.
17
- 29, 75 Kurang Baik
Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010
b. Analisis Hasil Belajar Afektif dan Psikomotorik
Cara penentuan kriteria tingkat aktivitas belajar siswa berdasarkan
perolehan skor data observasi.
Berdasarkan rubrik Aktivitas Belajar Siswa, terdapat 4 kriteria tingkat
aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, akan terdapat:
Rata-rata tertinggi = 4
Rata-rata terendah = 1
Selisih

=3

Interval Skor

3
4 = 0,75

Tabel 8. Kriteria Tingkat Aktivitas Belajar Siswa
No. Skor

Kriteria

1.
58.6 – 72
Sangat Aktif
2.
45.2 – 58.5
Aktif
3.
31.6 – 45.1
Cukup Aktif
4.
18 – 31.5
Kurang Aktif
Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010
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c. Analisis Hasil Belajar Kognitif Siswa
Analisis ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif siswa
kelas eksperimen dan kelas konrol dengan mengunakan rumus Uji t. Namun
sebelum dilakukan Uji t, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas hasil
belajar kognitif siswa dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat. Bila data
normal baru dapat dilakukan Uji t.
1) Uji Normalitas
Untuk mengetahui data yang dianalisa berdistribusi normal atau
tidak. Digunakan rumus Chi-Kuadrat.
k

(Oi − Ei )2

i =1

Ei

χ =∑
2

Keterangan:
χ² : Chi Kuadrat
E : frekuensi yang diharapkan
O : frekuensi pengamatan
Jika X² hitung < X² tabel dengan derajat kebebasan dk = k – 3 maka data
berdistribusi normal

(Sudjana, 2005: 273).

2) Uji Kesamaan Dua Varian
Untuk menguji kesamaan dua varians data dari kedua kelompok
rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
F=

Varians terbesar
Varians terkecil

Kriteria:
H0 ditolak jika Fhitung ≥ F tabel dan
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Terima H0 jika Fhitung < F tabel
3) Uji Perbedaan Dua Rata-rata
Untuk menguji perbedaan rata-rata maka pasangan hipotesis yang
akan diuji yaitu: Ho : μ1 = μ2 dan Ha : μ1 ≠ μ2
Maka digunakan rumus:

t=

x1 − x2
1
1
+
s
n1 n 2

(n1 − 1) s12 + (n2 − 1)s22
s =
n1 + n2 − 2
2

Dengan :

Terima Ho jika t 1-1/2α(n1+n2-2) < t 1-1/2α(n1+n2-2) dan
Tolak Ho jika t 1-1/2α(n1+n2-2) > t 1-1/2α(n1+n2-2)
Keterangan :
x1 = Nilai rata-rata kelompok 1
x2 = Nilai rata-rata kelompok 2
s12 = Varians data pada kelompok 1
s22 = Varians data pada kelompok 2
n1 = nilai banyaknya subyek pada kelompok 1
n2 = nilai banyaknya subyek pada kelompok 2
239).

(Sudjana, 2005:

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Juwana yang terletak di jalan
Ki.Hajar Dewantoro 54, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu pada
6°42'20"LS dan 111°8'12"BT, dengan batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara adalah Desa Bakaran Wetan,
sebelah Timur adalah Desa Growong,
sebelah Selatan adalah Desa Growong Kidul, dan
sebelah Barat adalah Desa Bakaran Wetan.
Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2 halaman 56.
2. Kondisi Sekolah

a. Jumlah Kelas
Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 Juwana untuk kelas X
ada 9 kelas yaitu kelas X.1 sampai dengan X.9, dengan jumlah siswa
sebanyak 348 siswa. Untuk kelas XI ada 8 kelas begitu juga kelas XII ada 8
kelas.
b. Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran
yang terdapat di SMA Negeri 1 Juwana yaitu ruang kepala sekolah, ruang
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56

guru, ruang tata usaha, UKS, ruang OSIS, ruang pertemuan, perpustakaan,
ruang komputer atau multimedia dan laboratorium baik bahasa maupun
IPA.

Gambar 2. Lokasi Penelitian
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3. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan dimulai tanggal 28 April sampai dengan 25 Mei 2010.
Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:
Tabel 9. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Tanggal

24 - 26 April 2010

Kegiatan

Menganalisis data nilai raport semester 1 kelas X, dan
digunakan

tehnik

purposive

sampling

untuk

menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria
yag sama dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian
dilakukan

pengundian

untuk

menentukan

kelas

eksperimen dan kontrol. Hasilnya kelas X.9 sebagai
kelas eksperimen dan kelas X.3 sebagai kelas kontrol.
28 April - 25 Mei

Penerapan media Windows Movie Maker pada Kelas

Setiap hari Rabu dan X.9 dan media Power Point pada kelas X.3.
Sabtu

Pengamatan belajar afektif dan psikomotorik siswa.
Pemberian soal bahasan pada pertemuan akhir sebagai
tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran.

26 Mei - 2 Juni 2010

Analisis skor penerapan media (aktifitas belajar siswa,
kinerja guru dan hasil belajar siswa).

Sumber: Hasil Dokumentasi Penelitian 2010
a. Proses Pembelajaran pada Kelas Eksperimen
Pembelajaran pada kelas kontrol adalah kelas X.3 yang diajar
menggunakan media pembelajaran Windows Movie Maker, dimana
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pembelajaran dilakukan dengan metode konvensional yaitu dengan
ceramah dalam penyampaian materi kepada siswa. Di awal pembelajaran
guru memberikan apersepsi untuk mengetahui kesiapan siswa dan
mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi Litosfer. Pada
tahap selanjutnya, guru menjelaskan materi tentang Litosfer.
Selama proses pembelajaran guru mengawasi, memberikan
bimbingan serta pengarahan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau
kurang memahami materi. Pada tiap akhir pertemuan guru dan siswa
menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu
guru memberikan evaluasi berupa tugas yang berjumlah 5 butir soal tiap
pertemuanya. Pembelajaran ini dilakukan setiap pertemuan dengan materi
yang ada dalam rencana pembelajaran. Tahap akhir dari penelitian ini,
diadakan ulangan harian. Ulangan harian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan.
b. Proses Pembelajaran pada Kelas Kontrol
Pembelajaran pada kelas kontrol addalah kelas X.3 yang diajar
menggunakan media pembelajaran Power Point, dimana pembelajaran
dilakukan dengan metode konvensional yaitu dengan ceramah dalam
penyampaian materi kepada siswa. Di awal pembelajaran guru
memberikan apersepsi untuk mengetahui kesiapan siswa dan mengetahui
sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi Litosfer. Pada tahap
selanjutnya, guru menjelaskan materi tentang Litosfer.
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Selama proses pembelajaran guru mengawasi, memberikan
bimbingan serta pengarahan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau
kurang memahami materi. Pada tiap akhir pertemuan guru dan siswa
menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu
guru memberikan evaluasi berupa tugas yang berjumlah 5 butir soal tiap
pertemuanya. Pembelajaran ini dilakukan setiap pertemuan dengan materi
yang ada dalam rencana pembelajaran. Tahap akhir dari penelitian ini,
diadakan ulangan harian. Ulangan harian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan.

B. Kinerja Guru dalam Pembelajaran Geografi
Pengamatan terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran di kelas
dilakukan selama 3 kali. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dilakukan
selama 3 kali pertemuan. Metode pengamatan dilakukan untuk mengamati
bagaimana kinerja guru dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan
media pembelajaran berupa media Windows Movie Maker. Adapun kinerja
guru yang diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam
merencanakan

pembelajaran,

keterampilan

melaksanakan

kegiatan

pembelajaran, dan kemampuan menjalin hubungan dengan siswa.
1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dalam penelitian ini antara kelas
eksperimen dan kontrol sama, hanya media yang digunakan dalam
penyampian informasi kepada siswa yang berbeda antara kelas eksperimen

60

yang menggunakan media Windows Movie Maker dan kelas kontrol yang
menggunakan media Power Point. Hal ini mengingat tujuan dari penelitian
ini adalah membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan
kontrol tidak terjadi timpang.
2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pengamatan selama proses pembelajaran yang berlangsung pada
kedua kelas maka diperoleh hasil seperti berikut:
Tabel 10. Hasil Skoring Pelaksanaan Pembelajaran Guru
Pert

Kelas
Eksperimen
Kontrol
Skor
Skor
I
15
12
II
16
12
III
24
18
Jumlah
55
42
Rerata
18.33
14
Sumber: Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 10, skor kinerja guru pada pertemuan I kinerja
guru kelas eksperimen dalam pelaksanaan pembelajaran memperoleh skor
sebesar 15 sedangkan kelas kontrol memperoleh skor sebesar 12. Pada
pertemuan II kinerja guru kelas eksperimen dalam pelaksanaan
pembelajaran memperoleh
memperoleh

skor sebesar 16 sedangkan kelas kontrol

skor sebesar 12. Pada pertemuan III kinerja guru kelas

eksperimen dalam pelaksanaan pembelajaran memperoleh skor sebesar 24
sedangkan kelas kontrol memperoleh skor sebesar 18. Berdasarkan uraian
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja guru dalam
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pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas
kontrol.
3. Kemampuan Menjalin Hubungan dengan Siswa

Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran yang
berlangsung pada kedua kelas maka diperoleh hasil seperti berikut:
Tabel 11. Hasil Skoring Menjalin Hubungan Guru dengan Siswa
Pert

Kelas
Eksperimen
Kontrol
Skor
Skor
I
7
9
II
11
9
III
14
10
Jumlah
32
28
Rerata
10.67
9.33
Sumber: Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 11, skor kinerja guru pada pertemuan I kinerja
guru kelas eksperimen dalam menjalin hubungan dengan siswa
memperoleh skor sebesar 7 sedangkan kelas kontrol memperoleh skor
sebesar 9. Pada pertemuan II kinerja guru kelas eksperimen memperoleh
skor sebesar 11 sedangkan kelas kontrol memperoleh skor sebesar 9. Pada
pertemuan III kinerja guru kelas eksperimen memperoleh skor sebesar 14
sedangkan kelas kontrol memperoleh skor sebesar 10. Berdasarkan uraian
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja guru dalam menjalin
hubungan dengan siswa dalam pembelajaran dalam kelas, kelas
eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kinerja guru dalam menjalin hubungan dengan siswa kelas eksperimen
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lebih baik dari pada kelas kontrol walaupun perbedaannya hanya sedikit.
Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan guru untuk memperlakukan sumua
siswa sama tanpa ada perbedaan dalam pembelajaran. Untuk mengetahui
lebih rinci dari perolehan skor kinerja guru, lihat lampiran 15 halaman
100.

C. Hasil Belajar Kognitif Siswa Menggunakan Media Windows
Movie Maker dan Power Point dalam Proses Pembelajaran.
Dalam penelitian ini, pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas
dengan mengguanakan media audio visual program Windows Movie Maker
dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Metode yang digunakan untuk mengetahui
hasi belajar siswa, digunakan lembar tes yang berupa pilihan ganda yang
diberikan 1 kali pada pertemuan terakhir. Cara ini diharapkan dapat mengetahui
tingkat kognitif siswa sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh guru
dengan menggunakan media Windows Movie Maker dan media Power Point.
Berdasarkan hasil tes, diperoleh hasil belajar siswa sebagai berikut:
Tabel 12. Data Hasil Akhir Belajar Kognitif Siswa

No

Interval Nilai

Kriteria

1.
89 - 100
Sangat Baik
2.
77 - 88
Baik
3.
65 - 76
Cukup Baik
4.
<65
Kurang Baik
Jumlah
Sumber: Hasil Penelitian 2010

Kelas
Eksperimen
Kontrol
Jumlah
Jumlah
%
%
Siswa
Siswa
4
10.53
26
68.42
15
39.47
8
21.05
23
60.53
38
100
38
100
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Berdasar tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa nilai siswa kelas
eksperimen lebih banyak yang memperoleh nilai dengan kriteria sangat baik
dengan jumlah 4 siswa (10.53%). Sedangkan kelas kontrol tidak ada yang
memperoleh nilai dengan kriteria sangat baik. Diketahui nilai rata-rata kelas X.9
yang menggunakan media Windows Movie Maker adalah 82,05 sedangkan kelas
X.3 dengan menggunakan media Power Point adalah 76,32. Hal tersebut
menunjukkan bahwa hasil belajar antara kelas X.9 (kelas eksperimen) lebih baik
dari pada kelas X.3 (kelas kontrol).

D. Hasil Belajar Afektif dan Psikomotrik Siswa Menggunakan
Media Windows Movie Maker dan Power Point dalam Proses
Pembelajaran.
Nilai aktivitas diperoleh dari jumlah skor setiap aspek uyang diamati
selama pembelajaran dengan menggunakan instrument berupa lembar observasi.
Ada 6 aspek yang diamati dengan skor tertinggi setiap indikator mempunyai skor
4 dan skor terendah 1. Kriteria penilaian yangdigunakan antara lain sangat aktif,
aktif, cukup aktif dan kurang aktif. Data nilai aktivitas belajar kelas eksperimen
dapat dilihat pada tabel 13 berikut:
Tabel 13. Analisis Data Hasil Afektif dan Psikomotrik Belajar Siswa
Kelas Eksperimen
No

Interval

1.
21 – 24
2.
16 – 20
3.
11 – 15
4.
6 – 10
Jumlah

Kriteria
Sangat Aktif
Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif

Sumber: Hasil Penelitian 2010

Pertemuan I
Jumlah
(%)
siswa
4
10.53
28
73.68
6
15.79
0
0
38
100

Pertemuan II
Jumlah
(%)
siswa
11
28.95
24
63.16
3
7.89
0
0
38
100

Pertemuan III
∑
Jumlah
(%)
siswa
10
26.32
25
24
63.15
66
4
10.53
13
0
0
0
38
100
114

χ
9
22
4
0
35
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Berdasarkan tabel 13, bahwa pada pertemuan I persentase terbanyak yaitu
28 siswa (73.68%) pada kriteria aktif. Pada pertemuan II persentase terbanyak
yaitu 24 siswa (63.16%) pada kriteria aktif. Namun pada pertemuan ke II terjadi
penurunan aktivitas belajar siswa pada kriteria aktif yaitu sebanyak 4 siswa dari
pertemuan I, namun pada kriteria sangat aktif terjadi peningkatan yang signifikan
sebesar 7 siswa. Kemudian terjadi sedikit penurunan yang tidak berarti pada
pertemuan III yaitu pada kriteria sangat aktif sebanyak 1 siswa.
Tabel 14. Analisis Data Hasil Afektif dan Psikomotrik Belajar Siswa
Kelas Kontrol
No

Interval

1.
21 – 24
2.
16 – 20
3.
11 – 15
4.
6 – 10
Jumlah

Kriteria
Sangat Aktif
Aktif
Cukup Aktif
Kurang Aktif

Pertemuan I
Jumlah
(%)
siswa
6
15.79
30
78.95
2
5.26
0
0
38
100

Pertemuan II
Jumlah
(%)
siswa
8
21.05
28
73.69
2
5.26
0
0
38
100

Pertemuan III
∑
Jumlah
(%)
siswa
8
21.05
24
29
76.32
87
1
2.63
5
0
0
0
38
100
114

Sumber: Hasil Penelitian 2010
Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa pada pertemuan I persentase
terbanyak yaitu 30 siswa 78.95%) pada kriteria aktif. Pada pertemuan II
persentase terbanyak yaitu 28 siswa (73.96%). Pada pertemuan II dan III ini,
keaktifan siswa cenderung stagnan dalam mengikuti PBM. Tetapi pada pertemuan
III terjadi peningkatan pada kriteria sangat aktif sebanyak 1 siswa. (2.63%) siswa.

E. Analisis Data Akhir
1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis
berditribusi normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan Chi Kuadrat.
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22 dan 23 pada

χ
8
29
2
0
39
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halaman 110 sampai 111. Berdasarkan perhitungan uji Chi Kuadrat,
diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 15. Uji Normalitas Data Hasil Akhir Belajar Siswa
Kelompok

Data

χ2hitung

Eksperimen Hasil akhir

6.6128

Kontrol

3.9251

Hasil akhir

dk

χ2tabel

Kreteria

38

7.81

Normal

Sumber: Hasil Penelitian 2010
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ2hitung kelas eksperimen
sebesar 6.6128 dan kelas kontrol sebesar 3.9251, χ2tabel dengan taraf
signifikansi 5% sebesar 7.81. Karena masing-masing kelas nilai χ2hitung <
χ2tabel, maka data berdistribusi normal.
2. Uji Dua Varians

Kriteria kedua kelompok mempunyai varians yang sama adalah
dengan kriteria jika Fhitung < Ftabel. Berdasarkan perhitungan data hasil akhir
belajar diperoleh S2 kelompok eksperimen adalah 32,9701 dan kelompok
kontrol adalah 19,2489 sehingga diperoleh Fhitung sebesar 1,7128. Untuk taraf
signifikansi 5% dengan dk pembilang 37 dan dk penyebut 37 diperoleh F(
0.025)(37:37)

sebesar 1,73. Kriteria pengujian Ho diterima apabila Fhitung < F(

0.025)(37:37).

Karena terbukti Fhitung < F(0.025)(37:37), maka Ho diterima yang

berarti antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol mempunyai
varians yang sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24
pada halaman 112. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 16.
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Tabel 16. Uji Dua Varians Data Hasil Akhir Belajar Siswa
Data

S2

Kelompok

Nilai Eksperimen 32.9701
akhir Kontrol
19.2489
Sumber: Hasil Penelitian 2010

dk

Fhitung

Ftabel

Kriteria

37

1,7128

1.73

Variansi yang
sama

3. Uji t (perbedaan dua rat-rata)

Untuk uji perbedaan rata-rata nilai akhir kelompok eksperiman dan
kelompok kontrol yaitu kriteria pengujiannya Ho ditolak jika thitung
α)(n1+n2-2)

dengan

t(1-

= 5% dan dk = (n1 + n2-2) (Sudjana, 1996: 239-240).

Berdasarkan perolehan harga χ1 = 82,05 dan χ2 = 76,32 kemudian
= 32,97 dan

19,25 serta n1= 38 dan n2= 38, maka diperoleh harga

thitung 4,894 sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 74
diperoleh t(0.95)(74) sebesar 1,67. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 25 halaman 113. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 17.
Tabel 17. Uji Perbedaan Data Hasil Akhir Belajar Siswa
Data

Nilai
akhir

Kelompok

Rata-rata

Eksperimen 82.05
Kontrol

76.32

dk

74

thitung

4.894

ttabel

1.67

kriteria

Mempunyai ratarata yang relatif
berbeda

Sumber: Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setelah
melakukan pembelajaran dengan penggunaan media yang berbeda pada
kelas eksperimen dan kontrol, diperoleh nilai thitung (4.894) > ttabel (1.67).
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Kemudian dilihat dari rerata hasil belajar kognitif siswa, kelas
eksperimen sebesar 82.05 sedangkan kelas kontrol sebesar 76.32. Karena
rerata hasil belajar kelas eksperimen lebih besar dari pada hasil belajar kelas
kontrol, maka hipotesis yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa dengan
menggunakan media Windows Movie Maker lebih baik dibandingkan
dengan menggunakan media Power Point dalam pembelajaran Geografi
materi pokok Litosfer pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Juwana, diterima.

F. Pembahasan
Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa kinerja guru dalam
proses belajar mengajar pada kelas eksperimen dengan menggunakan media
Windows Movie Maker lebih baik dari pada kelas dengan menggunakan media
Power Point. Hal ini disebabkan pengaruh dari penggunaan media yang baru
digunakan oleh guru. Selain itu siswa yang lebih perhatian dengan materi yang
dibawakan oleh guru dengan media Windows Movie Maker tersebut, membuat
guru lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya dalam PBM.
Rerata hasil belajar kognitif pada ulangan harian kelompok eksperimen
dengan media Windows Movie Maker sebesar 82.05 sedangkan rata-rata hasil
belajar kognitif pada ulangan harian kelompok kontrol dengan media Power Point
sebesar 76.32. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran dengan media yang
baru memungkinkan siswa untuk lebih tertarik untuk belajar, mudah memahami
isi materi, siswa lebih antusias dan lebih bertanggungjawab terhadap tugas-tugas
yang diberikan, sehingga berdampak pada nilai tes formatif. Selain itu kecakapan
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siswa dalam menerima penjelasan dari gugu membuat suasana belajar lebih
kondusif dan tidak satu arah. Maka hipotesis penelitian yang menyatakan rata-rata
hasil belajar Geografi materi pokok Litosfer dengan menggunakan media
pembelajaran Windows Movie Maker lebih baik dari pada siswa yang diajar
dengan menggunakan media pembelajaran Power Point pada siswa kelas X SMA
Negeri 1 Juwana diterima.
Hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa, kelas eksperimen cenderung
lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kinerja guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media Windows
Movie Maker lebih baik dari pada media Power Point. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain pada kelas eksperimen guru menjadi terpacu untuk
melakukan peningkatan kinerja mengajar dalam dalam PBM.
Pembelajaran dengan menggunakan media Windows Movie Maker ini
mampu menciptakan suasana belajar baru dan menyenangkan dikalangan siswa
yang mempunyai dampak terhadap hasil belajar siswa. Kondisi ini berdampak
positif terhadap hasil belajar siswa, sebab siswa akan merasa lebih nyaman ketika
mendapatkan materi/ informasi dari teman lainnya dari pada oleh gurunya. Secara
umum terjadinya perbedaan hasil belajar dimungkinkan karena adanya
pembaharuan media yang digunakan dalam pembelajaran, keaktifan siswa lebih
tinggi semua materi/ informasi dapat tersampaikan kepada semua siswa secara
menyeluruh dan merata.

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkap beberapa hal antra lain:
1. Hasil belajar siswa pada pembelajaran Geografi materi pokok Litosfer
dengan menggunakan media Windows Movie Maker hasil belajar kognitif
siswa

mempunyai rerata sebesar

82.05.

Sedangkan hasil

belajar

psikomotorik dan afektif pada kriteria sangat aktif mempunyai rerata sebesar
9 siswa (7.89%) dalam tiga kali pertemuan.
2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran Geografi materi pokok Litosfer
dengan menggunakan media Power Point hasil belajar kognitif siswa
mempunyai rerata sebesar 76.32. Sedangkan hasil belajar psikomotorik dan
afektif siswa pada kriteria sangat aktif mempunyai rerata sebesar 8 siswa
(7.02%) dalam tiga kali pertemuan.
3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa hasil belajar Geografi
materi pokok Litosfer siswa kelas X SMA Negeri 1 Juwana dengan
menggunakan media Windows Movie Maker lebih baik dari pada Power Point.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan:
1. Bagi para pendidik (guru) geografi disarankan dapat membuat video
sederhana dengan menggunakan program Windows Movie Maker sebagai
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alternatif pilihan dalam setiap proses pembelajaran di kelas sesuai dengan
materi yang diajarkan, untuk menumbuhkan motivasi dan minatbelajar
siswa sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik.
2. Bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan ataupun MGMP diharapkan untuk
dapat mengadakan pelatihan pembuatan video pembelajaran dengan
menggunakan

program Windows Movie Maker melalui penyuluhan

(seminar), workshop atau kegiatan lain sehingga dapat menjadi bekal bagi
guru dalam setiap kegiatan belajar mengajar
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Lampiran 1
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DAFTAR POPULASI PENELITIAN DAN
NILAI UJIAN SEMESTER GASAL KELAS X
KELAS X.1
No. KELAS X.2
NAMA
NILAI
NAMA
NILAI
Andi Anjasmara
76
1 Ali Sofyan Susanto
73
Andhika Saputra
75
2 Ana Manzulilaila
76
Arif Seftiawan
71
3 Andri Gondo Utomo
74
Bayu Nur Bawono
72
4 Budi Leksono
74
Dedi Susilo
72
5 Dicky Sanjaya
71
Denny Sulistianto
77
6 Didik Endro Sukresno
71
Dian Utoro Aji
78
7 Duwik Sudarsono
76
Dista Anggara
73
8 Dwi Novi Susanti
78
Ela Kumalasari
80
9 Dwi Sarwono
74
Elma Risti Nila Kanti
73
10 Elly Niana Elita
73
Endang Pursilah
71
11 Erlis Ariyanto
74
Erna Wita
75
12 Fania Kharima
78
Etik Nindia Setya Ningrum
80
13 Fatmawati
76
Faridlatul Latifah
78
14 Febriana Aulia Ainur . R
74
Fika Ulva Widowati
74
15 Fitriati
72
Fitria Rahmawati
71
16 Hani Saidah
74
Harum Harianti
72
17 Hendri Yunanto
71
Herni Susanti
71
18 Hesti Febriana .R
76
Istiadah
73
19 Istajib
77
Iys Setiyani
71
20 Joko Susilo
74
Kiki Apriyanti
79
21 Lia Fitriyasari
81
Lilis Lusiani
80
22 Lilik Kristianingsih
79
Muhammad Arif K.
74
23 Lilik Mustikowati
77
Nanda Suhendro
73
24 Liya Siti Fatmawati
77
Nurul Anifah
83
25 Qomarul Huda
78
Parnawi
77
26 Raharjo Setiawan
72
Pujiati
76
27 Randhika Eka Wahyu .M
74
Putri Ahadiyah
73
28 Risang Ade Saputra
75
Roso Wibowo
72
29 Rita Ariyani
73
Setya Yulkarnain W.K.
74
30 Rofi' Ainunnisa
73
Siti Nur Janah
77
31 Rubiyanto
77
Siti Susilowati
73
32 Rudi Sujianto
72
Siti Yuliana
73
33 Shiela Nur Afriza
77
Sri Murwati
79
34 Shinta Dwi Jayanti
80
Teguh Riyanto
76
35 Silvianika Latul Herlina
77
Vika Nirvita Sari
73
36 Siti Masyithoh Amiri
75
Wahyu Agung Susanto
73
37 Siti Nur Halimah
74
Wiwik Purwaningsih
74
38 Sri Bekti Rahayu
74
Yeni Utami
76
39 Sunarti
73
Yunia Aldo Nanda Putra
75

73

74

No. KELAS X.3
NAMA
1 Aditya Habibullah
2 Aris Wijanarko
3 Aulia Risdakawa
4 Ayu Ariantika
5 Bekti Hartiwi
6 Beny Setiawan
7 Cynthia Yuni Astuti
8 Deny Wiharyati
9 Desi Feriana Putri
10 Dewi Anggraeni
11 Elien Nira Permatasari
12 Handi Wahyu Sisworo
13 Hariyanti
14 Hasar Sul 'Ulmam
15 Iin Yulianawati
16 Indah Ade Candra
17 Ines Tasia Agustin
18 Intan Gustiana
19 Jumiana
20 Karsiti
21 Linta Farida
22 Nanang Kunarso
23 Nur Cahyo
24 Nur Hanikmah
25 Nur Rizal Syahreza
26 Puguh Prasetya Asmara
27 Puput Pujiastutik
28 Ratna Meylani
29 Randika Widya
30 Reneyda Putri Rediyarni
31 Rini Wulandari
32 Riza Zulkarnain
33 Setiyo Prambudi
34 Siti Hanifah
35 Siti Nur Aisiyah
36 Sukma Yunia
37 Sulipah
38 Tri Ariani

NILAI
65
75
76
68
81
72
77
80
76
72
73
79
71
76
71
70
72
66
70
82
76
77
81
74
81
78
79
79
65
77
72
74
83
71
77
79
74
81

No. KELAS X.4
NAMA
NILAI
1 Ana Fitri Wahyuni
73
2 Andika Dian Saputra
69
3 Astutik
76
4 Ciko Andriati
74
5 Denis Nurhidayat
72
6 Dewi Nur Aini
71
7 Diah eko Wahyuni
71
8 Dini Nur Utari
74
9 Dwi Wiwik Setyohadi
73
10 Emylia Widyastuti
70
11 Eni Sutini
70
12 Fatimah Fitri Irawati
76
13 Hana Sari Gumuratih
75
14 Hayyu Ana Tri Utami
73
15 Ika Dian Lestari
78
16 Indah Setyoningrum
81
17 Komala Indumukha
81
18 Luthfiya Nur Laili
76
19 Maulida Wardana
78
20 Mira Setiana
81
21 Nofita Rahmawati
78
22 Novi Wijaya
75
23 Rani Khalifah
77
24 Rini Dwi Setiyana
76
25 Risa Ratna Sari
79
26 Saiful Anwar
74
27 Setian Ringga Danang P
71
28 Shofia Nur Widayah
78
29 Silmi Azifah
76
30 Siti Nasiroh
76
31 Sri Mulyani Agustina
87
32 Sukirno
81
33 Susi Erma Wati
82
34 Usman Fadli
78
35 wahyu novita
77
36 Widya Purwaningsih
81
37 Wirananda Wahyu H
71
38 Yuli Mulyani Puspitasari
77
39 Yeti Kristianti
79

75

No. KELAS X.5
NAMA
1 Adi Candra Leksana
2 Andrean Catur Aprianto
3 Agustinus Sapto Adi
4 Amanda Novita Sari
5 Anis Nur Aisah
6 Anis Sayekti
7 Ari Kuswinarto
8 Ari Widodo
9 Cephi Prasintasari
10 Dani Setyo Wahyudi
11 David Hermawan C
12 Dika Setya Puspita
13 Dwi Obi Oktavianto
14 Edho Kristanto
15 Eko Rudianto
16 Erika Ratna
17 Febriani Widyastuti
18 Fina Nisya Marcelia
19 Hana Shildina
20 Heti
21 Ikke Lestari
22 Indrawan Maulana A
23 Maryani
24 Mega Sasmita
25 Noor Khoirina
26 Nor Yuliyanti
27 Novy Susanti
28 Nur Ani Irawati
29 Nur Hidayah
30 Ovi Ariyanti
31 Ricky Yunanto Kirta P
32 Rika Pamuji
33 Rina Puspita Sari
34 Romi Arfidiansa
35 Sofiatun
36 Sony Setyawan
37 Sri Wahyuningsih
38 Sri Wulansari
39 Yelly Vanhodi

NILAI
70
71
71
75
75
74
71
72
74
71
70
76
73
74
70
73
72
75
71
72
74
74
78
78
76
77
77
75
75
74
74
76
73
72
76
72
77
72
74

No. KELAS X.6
NAMA
1 Afifa Tri Sutanti
2 Agustina Lindri Saputri
3 Ahmad Rifa'i
4 Bimo Aryohusodo B.
5 Cahyo Dwi Priyo W.
6 Dedi Pranoto
7 Desi Indah Sari
8 Dessy Kristianti
9 Donna Ayuk Tryanto
10 dwi arianti
11 Eka Putri Yanurita Sari
12 Ibtida Fauziyah
13 Idaliani Prikadiastuti
14 Iis Sutiyani
15 Ika Oktafiana Rifanti
16 Ima Fitriasya
17 Joko Sutrisno
18 Ken Triyanti
19 Kisnia Winarni
20 Krisna Adi Wibowo
21 Kurniawati
22 Leo Justicia Aidin B
23 Lilik Erawati
24 Linda Ayu Tiarawati
25 Marlina
26 Martha Asmidewati
27 Mohammad Thobi'i
28 Niken Dwi Ratnasari
29 Nindi Fektaningrum
30 Novi Wulandari
31 Nuning Rokhayati
32 Octafiana Ambarwati
33 Pambuka Vita Rhesa A
34 Retno Putriyanti
35 Riska Devi Sulistianti
36 Twenty Ningrum Desi A
37 Ulin Nafi'ah
38 Winarso

NILAI
73
73
71
74
73
69
77
76
77
77
76
78
80
75
80
78
77
80
72
78
78
72
73
73
75
76
74
72
80
77
77
76
75
76
72
72
74
79

76

No. KELAS X.7
NAMA
1 Anis Fuad
2 Anita Hardyanti
3 Arlinda Ayu Puspita
4 Budi Sulistiyo
5 Candra Adi Krisna
6 Devi Kurnia Aprilianti
7 Dhimas Choiril Rachmajanu
8 Diyan Sutiyani
9 Dwi Kristianto
10 Dwi Okta Winarto
11 Dwi Pusporini
12 Dwi Setyo Rini
13 Elsa Chassandra
14 Endang Puji Lestari
15 Erlinda Hesti Paraela
16 Fajar Kurniawan
17 Guntur Aditya
18 Ifa Mei Listiyani
19 Ika Nurjannah
20 Iramaya Devita Sari
21 Irfan Hardhiansyah
22 Kisnawan Agung Widodo
23 Muhammad Solikin
24 Muryati
25 Norma Mulyani
26 Novita Wahyu Anggraeni
27 Nur Nuriana
28 Rennie
29 Reny Pamuji
30 Rival Armandani
31 Sari Murdiyani
32 Siska Widyastuti
33 Sri Martini
34 Sri Wulandari
35 Sumarni
36 Suminah
37 Wahyu Sri Ningsih
38 Wisny Sinta Agustiani
39 Yuliyanti
40 Yuni Restaji

NILAI
76
74
74
76
77
76
76
74
71
72
76
76
74
77
76
78
74
74
72
72
73
76
75
73
72
75
74
75
73
73
71
76
70
71
76
75
73
73
71
74

No. KELAS X.8
NAMA
1 Airul Liawati Paramita
2 amalia desi roheni
3 Anton Rudi Hartono
4 Ari Tika Pratama
5 Ayu Hartati
6 Edi Susanto
7 Fatkur Rahman
8 Fenti Wulan Sari
9 Fitria Khairunnisa
10 Harmiati
11 Hilda Aprilia Ningsih
12 Imas Agil Prastika
13 Indah Puspitasari
14 Indri Yulianti
15 Isma Murtiana
16 Ita Budiarti
17 Khoiroh Isnaini
18 Leni Setiyaningsih
19 minduarina nuryanti
20 Muhcholilurrohman
21 Muh Tristianto Aji
22 Muh Zaenuddin Arif
23 Nisrina Iffa Karimah
24 Nur Inayah
25 Nur Mey Pujianti
26 Oking Rengga Nanda
27 Ridfan Trisnanda
28 Rindya Aryani Rosanti
29 Risqa Wida Aulia
30 Risqi Rahmawan
31 Rudy Krispriyanto
32 Ryan Prasetyo Aji
33 Septiyani Laili Niswa
34 Setiyono
35 Shopin Mubarrok
36 Sodik Marzuki
37 Tri Nur Laida
38 Wachid Farizqi

NILAI
76
80
70
71
75
70
70
71
78
80
78
74
73
75
74
80
76
77
73
75
74
73
79
78
77
70
72
75
73
72
71
73
73
74
80
70
71
69

77

No. KELAS X.9
NAMA
1 Aditya Ikka Prabowo
2 Agnendhy
3 Anis Sri Wahyuni
4 Anjar Sukmono Aji
5 Desi Rosita Sari
6 Devi Rizka Rahmawati
7 Dewi Setiyani
8 Dewi Pergiwati
9 Eny Ayu Yunitasari
10 Fadzli Bagus Setyawan
11 Febriawan Satria Wibawa
12 Fitri Wahyuni
13 Hanif Asyahid Ramadhan
14 Hendro Kiswanto
15 Ira Yustina
16 Khumaidah
17 Kukuh Nugroho
18 Lagang Eka Laga
19 Novia Kumalasari
20 Nur Ventira Khiqmah
21 Nur Yuniawati
22 Pas Faisal Haniq
23 Puji Susanti Lestari
24 Saputri Salim Wibianti
25 Siswanto
26 Sonita Ristian Nova
27 Sri Ana
28 Sri Ningsih
29 Sri Wahyuni
30 Sriyanti
31 Teguh
32 Tri Puji Anjarani
33 Ulya Kanti Laksita Sari
34 Uteh Wulansari
35 Vera Ayu Prima Handiny
36 Wiwin Sunisih
37 Yanuarti Citra Dewi
38 Karlina Sari

NILAI
75
73
79
74
76
82
78
80
75
65
73
67
70
72
70
74
85
75
68
82
73
78
79
67
72
76
73
73
81
80
78
70
76
78
83
68
71
82

78

Lampiran 2
TABEL PERHITUNGAN HOMOGENITAS
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80
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81
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Lampiran 6
SILABUS

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
1. Menganalisis
dinamika dan
kecenderunga
n perubahan
lithosfer serta
dampaknya
terhadap
kehidupan di
muka bumi

: SMA Negeri 1 Juwana
: Geografi
:X
: 2 (dua)
: 6 x 45 menit
: 1. Menganalisis unsur-unsur geosfer
Kegiatan
Pembelajaran

Materi Pembelajaran
•

Lithosfer
1. struktur lapisan
kulit bumi
2. tenaga endogen
¾ tektonisme
¾ vulkanisme

•

•

•

Mengamati
gambar/model
batuan pembentuk
lapisan kulit bumi
dari media vieo
Secara individu
menjelaskan
pengertian tenaga
endogen dari
berbagai referensi
Secara individu
menunjukkan
contoh-contoh
tenaga endogen
dari berbagai
tenaga endogen

Indikator
•

•

Mengidentifikasi
jenis batuan
pembentuk
lapisan bumi
Menjelaskan
pengertian tenaga
endogen

•

Mengidentifikasi
tenaga endogen

•

Menunjukkan
bentuk lipatan

•

Menunjukkan

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

Alokasi
Waktu
(menit)
3 x 45

Sumber / Bahan /
Alat
Sumber :
• Kwardiyatmoko
, 2006,
Erlangga,
Jakarta
Bahan/ alat :
• Globe
• Video tentang
Litosfer
• LCD/projector
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•

•

•

•
3. tenaga eksogen
¾ pelapukan
¾ pengikisan
¾ pengendapan
•

Secara individu
menganalisis
bentuk-bentuk
lipatan dari
berbagai sumber
pembelajaran
Secara individu
menganalisis
bentuk-bentuk
patahan dari
berbagai sumber
literature
Secara individu
mengamati gambar
struktur instruksi
dan ekstruksi
magma dari video
Secara individu
tentang erupsi, tipe
letusan dan bahan
yang dikeluarkan
gunung berapi dari
video
Secara kelompok
mengamati
gambar/film rupa
bumi sebagai
akibat proses
pelapukan,

bentuk patahan
•

•

Menunjukkan
bentuk-bentuk
intrusi dan
ekstruksi magma
pada skema
Mendiskripsikan
erupsi, tipe
letusan, dan
bahan yang
dikeluarkan
gunung api

•

Memaparkan
proses terjadinya
gempa bumi dan
tsunami (gempa
laut dan gempa
darat)

•

Mendiskripsikan
pengaruh tenaga
eksogen
(pelapukan,
pengkisan,
pengendapan dan
perombakan/denu
dasi) terhadap
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•

•

•

pengikisan dan
pengendapan serta
Melalui kajian
berbagai referensi
membedakan
jenis-jenis
pelapukan
berdasarkan
pelaku yang
berbeda
Menggali
informasi dari
berbagai referensi
tentang jenis-jenis
pengikisan secara
mandiri
Secara kelompok
siswa berdiskusi
tentang litosfer

•

bentuk muka
bumi
Membedakan
jenis-jenis
pelapukan

•

Mengidentifikasi
jenis-jenis
pengikisan
berdasarkan
pelaku utama
yang berbeda

•

Mengklasifikasik
an jenis-jenis
pengendapan
berdasarkan
tenaga
pengangkutnya

Lampiran 7
KISI-KISI SOAL TES UJI

Satuan pendidikan
Bidang Studi
Materi pembelajaran
Kelas
Waktu

= SMA N 1 Juwana
= Geografi
= Litosfer
=X
= 60 menit

Tujuan Pembelajaran Khusus
1, 3

Variabel
C2
C3
2, 5
4

JUMLAH
5

6, 7, 9, 11

8, 12

10, 13

8

15, 17, 19

16, 18, 21 14, 20

8

24, 25, 29

23, 27, 28 22, 26

8

C1
1. Mendeskripsikan lapisan
litosfer dan bagian ‐
bagiannya.
2. Mengklasifikasikan jenis
batuan serta
pemanfaatannya.
3. Mendeskripsikan tenaga
endogen tektonisme dan
bentukan lahannya
4. Mendeskripsikan tenaga
endogen vulkanisme dan
bentukan lahannya

5. Mendeskripsikan tenaga
37, 38, 39
eksogen dan bentukan
lahannya serta manfaatnya
bagi kehidupan

Jumlah
Keterangan :
C1 = ingatan / pengetahuan
C2 = pemahaman
C3 = penerapan / aplikasi

15

30, 31, 32, 33, 35, 40 11
34, 36
15

85

10

40

86

Lampiran 8
SOAL TES UJI
POKOK BAHASAN LITOSFER

Satuan pendidikan
Bidang Studi
Materi pembelajaran
Kelas
Waktu

= SMA N 1 Juwana
= Geografi
= litosfer
=X
= 60 menit

Pilih satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada a, b, c, d
maupun e
1. Lapisan kerak terluar bumi berbentuk padat adalah…

a. litosfer
b. hidrosfer
c. biosfer

d. atmosfer
e. glasosfer

2. Rumus kimia dari senyawa pembentuk lapisan sial adalah…
a. SiO2 dan Mg O2 d. SiO2 dan ALO3
b. SiO2 dan AL1O2 e. SiO2 dan H5N1
c. SiO2 dan AL2O3
3. Benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku
basalt di bagian bawahnya disebut...
a. kerak samuderad. kerak benua
b. kerak pulau
e. kerak bumi
c. kerak pantai
4. Pengertian paling singkat dari lapisan sima adalah…
a. lapisan elastic
d. lapisan silium aluminium
e. lapisan mautle
b. lapisan plastic
c. lapisan beku
5. Kandungan lapisan sima adalah…
a. silisium dan magnesium
b. silisium dan mangan
c. silicon dan magnesium
d. silicon dan mangan
e. silisium dan maron
6. Ilmu yang mempelajari tentang batuan adalah…

a. hidrologi
b. glasiologi
c. oseanografi

d. limnologi
e. geologi

7. Geologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang …

a. Air
b. Hewan

d. Kehutanan
e. Batuan
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c. Laut dan samudra
8. Batuan sejenis marmer terjadi karena. . . .
a. suhu tinggi
b. suhu rendah dan tekanan tinggi
c. suhu rendah
d. suhu tinggi tekanan rendah
e. suhu tinggi tekanan tinggi
9. Bantuan sedimen yang diendapkan oleh tenaga air disebut….
a. Aeris
d. glascial
b. marin
e. fluvial
c. akuatis
10. Dibawah ini merupakan batuan besar hasil‐hasil intrusi magma, kecuali….
a. batolit
d. sills
b. lakolit
e. bom
c. ekstrusi
11. Batuan yang berasal dari hasil pendinginan magma dengan komposisi batuan terdiri
dari kuarsa dan felsfar adalah ….
a. batuan granit
d. batuan lime
b. batuan breksi
e. batuan konglomerat
c. batuan marmer
12. Jenis batuan yang dominan terjadi di daerah dengan litologi karst adalah
pelapukan...
a. kapur
d. marmer
b. andesit
e. mangan
c. kuarsa
13. Gambar batuan sedimen yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah batu….
a. batu granit
b. batu breksi
c. batu akik
d. batu konglomerat
e. batu pasir

14. Di daerah pertemuan dua lempeng, terjadi beberapa fenomena. Salah satu contoh
fenomena itu kecuali….
a. terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi
b. aktifitas gempa di dasar laut dan sekitarnya
c. perenggangan lempeng yang disertai pertumbuhan kedua tepi lempeng
d. pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat perenggangan
lempeng
e. aktifitas vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basa berstruktur bantal
dan lava yang encer
15. Gempa yang tanda‐tandanya tidak dapat diketahui secara langsung jika tanpa
dibantu dengan alat khusus, disebut gempa....
a. makroseisme
d. vulkanik
b. mikroseisme
e. vulkano tektonik
c. tektonik
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16. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi tektonik
adalah….
a. banyaknya gunung api di Indonesia
b. pertemuan tiga lempeng tektonik di Indonesia
c. pertemuan dua lempeng tektonik di Indonesia
d. Indonesia merupakan negara kepulauan
e. Indonesia diantara dua benua
17. Gempa bumi yang kedalamannya antara 100‐300 km disebut gempa….
a. dangkal
d. jauh
b. menengah
e. setempat
c. dalam
18. Getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi disebut...
a. geyser
d. mofet
b. mahdani
e. gas bumi
c. solfater
19. Tenaga dari dalam bumi yang sifatnya membangun disebut….
a. eksogen
d. erosi
e. pelapuklan
b. endogen
c. sedimentasi
20. Tenaga Endogen akan menyebabkan terbentuknya :
1) Peneplain
3) Stalaktit
2) Pegunungan
4) Pataham
Yang bukan hasil bentukan tenaga endogen adalah nomor….
a. 2)
d. 4)
b. 1)
e. semua benar
c. 3)
21. Gempa besar yang sering terjadi di Indonesia merupakan gempa yang berpusat di
daerah...
a. darat
d. pantai
b. laut
e. dataran tinggi
c. dataran rendah
22. Berikut ini merupakan gejala‐gejala vulkanik, kecuali….
a. adanya sumber air panas
b. adanya geyser
c. adanya makdani
d. kering sumber air
e. adanya plowing
23. Getaran di permukaan bumi yang diakibatkan oleh gunung meletus, berdasarkan
episentrumnya disebut….
a. sentral
d. garis
b. linier
e. memanjang
c. areal
24. Pembentukan pegunungan dikenal dengan istilah….
a. epirogenetik
d. eksogenetik
b. epigenetic
e. orogenetik
c. endogenetik
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25. Letak dapur magma yang kecil dan encer akan mneghasilkan jenis gunung api….
a. perisai
d. vulkano
b. maar
e. strato
c. paleo
26. Dibawah ini merupakan hasil‐hasil intrusi magma, kecuali….
d. batolit
d. sills
e. lakolit
e. bom
f. ekstrusi
27. Gunung api yang ditandai dengan lereng yang sangat landai merupakan bentuk
gunung api...
a. maar
d. perret
b. perisai
e. pelee
c. strato
28. Proses geologi yang melatarbelakangi terbentuknya Danau Toba seperti saat ini
adalah….
a. Vulkanik
d. dislokasi
b. Tektonik
e. tektonik vulkanik
c. patahan
29. Ekstrusi Magma akan menghasilkan….
a. erupsi
d. batolit
b. aflata
e. lakolit
c. diatrema
30. Di bawah ini yang tergolong tenaga eksogen adalah . . . .
a. erosi, gempa bumi, masswasting
b. masswasting, vulkanisme, tektonisme
c. gempa bumi, pelapukan, vulkanisme
d. sedimentasi, erosi, tektonisme
e. pelapukan, erosi, masswasting
31. Jenis palapukan yang dominan terjadi di daerah dengan litologi karst adalah
pelapukan...
d. kimia
d. organis
e. fisis
e. mekanis
f. biologis
32. Akibat adanya kemiringan lereng antara pegunungan dan daratan, maka hasil erosi
akan diendapkan menjadi….
a. delta
d. pematang
b. tanggul alam
e. dataran kipas
c. bikit
33. Akibat adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya akan
menyebabkan….lahan.
d. ingresi
a. degradasi
b. agradasi
e. kongresi
c. agregasi
34. Upaya pengendalian erosi tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode
mekanis, kecuali . . . .
a. pembuatan teras pada lahan terjal
b. penanaman tumbuhan penguat teras
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

c. penanaman tanaman penutup tanah
d. pembenaman sisa‐sisa tumbuhan penutup tanah
e. penanaman tumbuhan dalam jalur
Pengendalian erosi tanah secara vegetatif antara lain dapat dilakukan melalui . . . .
a. penanaman tanaman penutup dan pergiliran tanaman
b. penanaman tanaman penguat teras dan terassering
c. rotasi tanaman dan saluran pembuatan air
d. pembuatan Dam penahan dan sistem tumpang sari
e. penanaman sejajar garis kontur dan sistem terasering
Terbentuknya stalaktit dan stalakmit pada gua di daerah Karst akibat proses ….
a. pelapukan mekanis
b. pelapukan kimiawi
c. pelapukan organik
d. edimentasi marine
e. sedimentasi fluvial
Salah satu bentuk erosi oleh angin adalah ….
a. meandes
d. skeren
b. ngarai
e. sand dune
c. cliff
Sedimentasi adalah ….
a. hancurnya batuan oleh panas matahari
b. hasil pengikisan yang dilakukan oleh air
c. proses pengendapan material hasil erosi dan karasi
d. peristiwa menyusupnya magma ke permukaan bumi
e. penangkutan material oleh tenaga air
Dibawah ini merupakan bentukan alam hasil pengendapan yaitu ….
a. bukit sisa
d. peneplin
b. canyon
e. jembatan alam
c. dataran banjir
Peran matahari dalam pembentukan tanah adalah mempercepat ….
a. pelapukan
b. perubahan warna
c. perubahan bentuk
d. pembetukan bahan organik
e. pembentuk unsur hara
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Lampiran 9
KUNCI JAWABAN SOAL UJI

Satuan Pendidikan
Bidang Studi
Materi Pembelajaran
Standar Kompetensi
Kelas
Jumlah Soal
Waktu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A
C
D
A
A
C
C
C
E
E
B
A
A
D
B
C
D
E
B
C

= SMA N 1 Juwana
= Geografi
= Litosfer
= Menganalisis unsur-unsur geosfer
=X
= 40 butir
= 60 menit
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

B
E
A
C
B
A
A
A
E
E
C
B
A
D
B
A
A
C
E
A

92

Lampiran 10

93

94

95

96

Lampiran 11

97

Lampiran 12

98

Lampiran 13

99

Lampiran 14

100

Lampiran 15
REKAPITULASI SKOR KINERJA GURU SETIAP PERTEMUAN
* KELAS EKSPERIMEN
No.

f
3

PERTEMUAN I
Komponen
2
a b c d e
3 1 3 2 2

f
3

PERTEMUAN II
Komponen
2
a b c d e f
3 2 3 2 3 3

1
a
Skor 3

b c d e
3 3 3 3

No.
a
Skor 3

1
b c d e
3 3 3 3

No.
1
a
Skor 3

b c d e
3 3 3 3

Jumlah
3
f
2

PERTEMUAN III
Komponen
2
f a b c d e f
3 4 3 4 3 3 3

g a
2 2

b c
1 1

d
3 40
Jumlah

g a
3 3

3
b c
3 2

d
3 48
Jumlah

3
g a
4 4

b c
3 3

d
4 56

* KELAS KONTROL

No.
a
Skor 3

f
3

PERTEMUAN I
Komponen
2
a b c d e
2 1 3 2 1

b c d e
3 3 3 3

f
3

PERTEMUAN II
Komponen
2
a b c d e f
2 1 2 2 1 2

1
b c d e
3 3 3 3

PERTEMUAN III
Komponen
2
f a b c d e f
3 3 2 3 2 3 2

1
b c d e
3 3 3 3

No.
1
a
Skor 3
No.
a
Skor 3

Jumlah
f
2

g a
1 2

3
b c
2 3

d
2 39
Jumlah

3
g a
2 3

b c
2 2

d
2 39
Jumlah

g a
3 3

3
b c
2 3

d
2 46
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Lampiran 16
LEMBAR PENILAIAN KINERJA GURU
* Kelas
* Pertemuan
* Nama
* NIP/Mapel

:
:
:
:

No

Jumlah/
Ket

Skor

Komponen
1

2

3

4

1.

Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran
a. Merumuskan indikator kompetensi siswa (menjabarkan
kompetensi dasar)
b. Menenlukan cara mencapai tujuan
c. Menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan
d. Merencanaka alokasi waktu pada kegiatan yang digunakan
e. Menentukan media dalam pelaksanaan kegiatan
f. Menentukan alat penilaian
2.
Keterampilan melaksanakan kegiatan pembelajaran
a. Membuka kegiatan pembelajaran
b. Menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran, kepada
siswa
c. Menggunakan media pembelajaran
d. Menyelenggarakan heirarki isi materi pada kegiatan
pembelajaran
e. Menentukan sistem pengelompokan anak dalam
pelaksanaan kegiatan
f. Melaksanakan proses penilaian
g. Menutup kegiatan dengan tepat
3.
Kemampuan menjalin hubungan dengan siswa
a. Membantu anak menyadari kelebihan dan kelemahan
dalam proses pembelajaran
b. Mendorong dan/ membantu kemampuan anak dalam.
Mengemukakan pendapat
c. Menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap anak
d. Memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti
kegiatan
Rata-rata

Kreteria penskoran
1= Kurang Baik
2= Cukup Baik
3= Baik
4= Sangat Baik
Juwana,
Observer

2010

(.............................)
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Lampiran 17
RUBRIK LEMBAR PENILAIAN KINERJA GURU
I. KEMANPUAN GURU DALAM MERENCANAKAN PEMBELAJARAN
NO
1

2

3

4

5

6

JENIS KEGIATAN
Merumuskan indikator
kompetensi siswa
(menjabarkan
kompetensi dasar)
Menenlukan cara
mencapai tujuan

Menentukan langkahlangkah dalam
mencapai tujuan

Merencanaka alokasi
waktu pada kegiatan
yang digunakan

Menentukan media
dalam pelaksanaan
kegiatan

Menentukan alat
penilaian

INDIKATOR PENGAMATAN
Guru tidak merumuskan indikator
Rumusan indikator tidak sesuai KD
Rumusan indikator kurang operasional
Rumusan indikator sesuai KD dan
operasional
Tidak menggunakan cara untuk
mencapai tujuan
Cara yang digunakan kurang
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
Cara yang digunakan terlalu rumit
J
Cara yang digunakan mudah
dilakukan siswa
Langkah unutuk mencapai tujuan tidak
jelas
Langkah yang digunakan tidak berurutan
Langkah urut tapi kurang jelas
Langkah urut dan jelas sasarannya
Alokasi waktu tidak sessuai dengan
jumlah pokok bahasan
Alokasi waktu sessuai dengan pokok
bahasan tapi kurang sesuai dengan sub
pokok bahasan
Alokasi waktu mendekati kesesuaian
antara pokok bahasan dan sub pokok
bahasan
Alokasi waktu sessuai dengan pokok
bahasan dan sub pokok bahasan
Tanpa menggunakan media
Media yang digunakan tidak sesuai
dengan kondisi kelas
Media banyak memakan waktu
Media tepat sasaran dan waktu
Tidak mengguanakan alat penilaian
Alat penilaian tidak sesuai dengan tujuan
Alat sesuai dengan tujuan tapi tidak
efektif
Alat sesuai dengan tujuan dan efektif

KRITERIA
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
Kurang baik

SKOR
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Cukup baik
2
Baik
3
Sangat baik

4

Kurang baik
Cukup baik

1

Baik
Sangat baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik

3
4
1
2

Sangat baik

4

2

3
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II. KETERAMPILAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
NO
1

2

3

4

5

6

JENIS KEGIATAN
Membuka kegiatan
pembelajaran

Menjelaskan prosedur
kegiatan pembelajaran,
kepada siswa

Menggunakan media
pembelajaran

Menyelenggarakan
heirarki isi materi pada
kegiatan pembelajaran

Menentukan sistem
pengelompokan anak
daiam pelaksanaan
kegiatan

Melaksanakan proses
penilaian

INDIKATOR PENGAMATAN
Langsung membahas materi
Presensi siswa dan memberi
motivasi
Appersepsi dan memberikan
motivasi
Appersepsi motivasi dan
menerangkan tujuan mempelajari pokok
bahasan
Langsung mulai kegiatan tanpa
menerangkan caranya
Memberi petunjuk secara singkat
Memberi petunjuk secara urut
Memberi petunjuk secara
sistematis dan jelas
Tanpa menggunakan media
pembelajaran
Hanya menggunakan alat
pembelajaran
Media dan alat pembelajaran
kurang sesuai dengan tujuan
Media dan alat pembelajaran
digunakan sangat sesuai dengan tujuan
pembelajaran
Kegiatan tidak heirarki dengan
tingkat perkembangan anak
Heirarki tetapi kurang logis
Heirarki logis tetapi tidak sesuai
dengan tingkat perkembangan
anak
Heirarki, logis dan sesuai dengan tingkat
perkembangan anak
Tidak, menentukan kriteria
pengelompokan dalam kegiatan
Menentukan jumlah dalam,
kelompok kegiatan
Menentukan jumlah dalam
kelompok kegiatan dan kriteria
Menentukan jumlah dalam
kelompok kegiatan, kriteria dan
peranan masing-masing
Tidak melakukan penilaian selama
proses kegiatan
Melakukan penilaian tetapi bukan
penilaian proses
Melakukan penilaian dengan
format tetapi belum sesuai

KRITERIA
Kurang baik
Cukup baik
Baik

SKOR
1
2
3

Sangat baik
4
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik

1
2
3
4
1
2
3

Sangat baik
4
Kurang baik
Cukup baik
Baik

1
2
3

Sangat baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik

4
1
2
3

Sangat baik
4
Kurang baik
Cukup baik
Baik

1
2
3
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7

Menutup kegiatan
dengan tepat

Melakukan penilaian selama.
proses berlangsung don sesuai
dengan format penilaian
Asal diakhiri / ditutup
Hanya menyimpulkan
Memberi tugas dan menyimpulkan
Memberikan kesimpulan, refleksi dan
pemberian togas

III. KEMAMPUAN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN SISWA
NO JENIS KEGIATAN
INDIKATOR PENGAMATAN
1
Membantu anak
Guru tidak membantu siswa dalam
menyadari kelebihan
menggali kelebihan dan
dan kelemahan
menunjukkan kelemahnnya
Guru hanya membantu melihat
kelebihan
Guru hanya membantu anak untuk
menyadari kelemahannya
Guru dapat membantu menunjukkan
kelemahan dan
membimbing anak dalam,
menggali kelebihan yang dimiliki anak
2
Mendorong dan/
Tidak membantu anak
membantu kemampuan mengutarakan pendapat
anak dalam.
Hanya memancmg anak mengutarakan
mengemukakan
pendapat
pendapat
Memotivasi anak supaya
mengutarakan pendapat
Memotivasi, memancing dan
memberikan desempatan anak
untuk berani mengutarakan pendapat
dengan kemampuan
optimal anak
3
Menunjukkan sikap
Tidak menunjukkan rasa simpati
simpati dan empati
Hanya simpati pada anak tertentu
terhadap anak
Sudah menunjukkan rasa simpati
Dapat menunjukkan rasa simpati dan
empati / sensitif kepada semua anak
4
Memotivasi anak
Tidak tampak memberikan
untuk
motivasi
berpartisipasi aktif
Sedikit sekali memotivasi anak
dalam mengikuti
Hanya sebagian anak yang
kegiatan
nampak diberikan motivasi
Semua anak nampak merasa
termotivasi oleh guru dan ikut
berpartisipasi aktif dalam. kegiatan

Sangat baik
4
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik

1
2
3

KRITERIA
Kurang baik

SKOR

4

1
Cukup baik
Baik

2
3

Sangat baik
4
Kurang baik
Cukup baik
Baik

1
2
3

Sangat baik
4
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik

1
2
3
4
1
2
3

Sangat baik
4
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Lampiran 18
REKAPITULASI SKOR AKTIVITAS SISWA SETIAP PERTEMUAN
No Resp.
Hasil Pertemuan
No Resp.
Hasil Pertemuan
Eksperimen I
Kontrol
II
III
I
II
III
1
R-1
19
20
20 1
R-1
16
16
16
18
18
18 2
18
19
19
2
R-2
R-2
3
R-3
15
18
18 3
R-3
17
16
16
4
R-4
16
16
15 4
R-4
18
18
18
20
21
20 5
16
16
16
5
R-5
R-5
6
R-6
20
22
21 6
R-6
15
15
15
15
18
18 7
20
21
21
7
R-7
R-7
8
R-8
19
20
20 8
R-8
16
13
16
18
19
18 9
23
24
24
9
R-9
R-9
10 R-10
18
20
20 10 R-10
20
21
21
11 R-11
19
19
19 11 R-11
20
20
20
16
17
19
17
17
17
12 R-12
12 R-12
13 R-13
21
22
20 13 R-13
20
21
21
18
18
18 14 R-14
16
16
16
14 R-14
15 R-15
20
22
22 15 R-15
22
20
20
18
19
19 16 R-16
20
20
21
16 R-16
17 R-17
17
18
18 17 R-17
18
19
19
18 R-18
18
18
18 18 R-18
14
17
19
19
21
21
17
17
18
19 R-19
19 R-19
20 R-20
20
20
20 20 R-20
17
18
19
16
17
19 21 R-21
16
16
16
21 R-21
22 R-22
19
20
20 22 R-22
16
18
19
13
12
14 23 R-23
19
19
20
23 R-23
21
21
18 24 R-24
18
20
20
24 R-24
25 R-25
20
20
20 25 R-25
19
20
20
14
14
14
17
17
19
26 R-26
26 R-26
27 R-27
17
18
18 27 R-27
17
19
19
13
19
21 28 R-28
18
17
17
28 R-28
29 R-29
18
20
20 29 R-29
19
19
19
30 R-30
16
18
18 30 R-30
19
19
19
14
15
15 31 R-31
17
19
19
31 R-31
32 R-32
22
22
22 32 R-32
21
21
22
20
22
22 33 R-33
20
20
20
33 R-33
34 R-34
22
22
20 34 R-34
21
21
21
18
22
21 35 R-35
20
20
23
35 R-35
36 R-36
17
22
22 36 R-36
22
22
22
37 R-37
19
19
57 37 R-37
23
22
22
18
17
18 38 R-38
17
21
21
38 R-38
Jummlah
681
726
761 Jummlah
699
714
730
18.03 19.34 20.03 Rata-rata
18.47 18.79 19.21
Rata-rata
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Lampiran 19
LEMBAR OBSERVASI
KEAKTIFAN SISWA SELAMA PROSES PEMBELAJARAN
* Pertemuan :
* Kelas

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

:

Nama

Variabel Keaktifan Siswa
a

b

c

d

e

Jumlah
f
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Keterangan :
Variabel Keaktifan Belajar Siswa
1 = Siswa yang memprhatikan (Komponen a, b,dan c)
2 = Siswa yang mengajukan pertanyaan (Komponen a, b,dan c)
3 = Siswa yang menjawab pertanyaan (Komponen a, b,dan c)
4 = Siswa yang mencatat (Komponen a, b,dan c)
5 = Siswa yang melakukan diskusi (Komponen a, b,dan c)
6 = Siswa yang menyelesaikan tugas (Komponen a, b,dan c)
Kreteria Penskoran
1= Kurang Aktif
2= Cukup Aktif
3= Aktif
4= Sangat Aktif

juwana,
Observer

(………………)

2010
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Lampiran 20
RUBRIK LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA
No
1

2

3

4

5

6

Jenis Kegiatan
Perhatian siswa

Mengajukan
pertanyaan

Menjawab
pertanyaan

Mencatat

Melakukan
diskusi

Menyelesaikan
tugas

Kreteria Penskoran
1= Kurang Aktif
2= Cukup Aktif
Lampiran 21

Indikator Pengamatan
Nampak tidak memperhatikan selama
kegiatan pembelajaran
Hanya memperhatikan pada awal
kegiatan
Memperhatikan penjelasan guru
dan pendapat teman
Memperhatikan penjelasan guru
dan pendapat teman dan memberi
respon atau tanggapan
Pertanyaan tidak jelas dan tidak sesuai
materi pelajaran
Pertanyaan tidak jelas dan sedikit
mengenai materi
Pertanyaan jelas dan sedikit mengenai
materi
Pertanyaan jelas dan tentang materi
pelajaran yang disampaikan
Menjawab pertanyaan dengan
Buku

Kriteria
Kurang aktif

Menjawab pertanyaan secara
sederhana/ kurang lengkap
Menjawab pertanyaan secara luas tapi
kurang sistematis
Menjawab pertanyaan secara
singkat, sistematis, logis dan jelas
Tidak mencatat
Mencatat tapi hanya sebagian
Mencatat secara tidak urut
Mencatat semua bagian yang penting
dan sistematis
Bahan sajian/materi disusun asal
jadi
Bahan sajian materi disusun oleh
ketua kelompok
Bahan sajian disusun dengan
cukup rind oleh sebagian anak
Semua terlibat aktif dalam proses
pembuatan materi diskusi
Tidak terselesaikan
Terselesaikan tapi nilai kurang baik
Terselesaikan tapi nilaicukup baik
Terselesaikan dengan nilai yang baik

Cukup aktif

3= Aktif
4= Sangat Aktif

Cukup aktif
Aktif

Skor

1
2
3

Sangat aktif
4
Kurang aktif
Cukup aktif
Aktif
Sangat aktif

1
2
3
4

Kurang aktif
1

Aktif
Sangat aktif
Kurang aktif
Cukup aktif
Aktif
Sangat aktif
Kurang aktif
Cukup aktif
Aktif
Sangat aktif
Kurang aktif
Cukup aktif
Aktif
Sangat aktif

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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Lampiran 26
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PERT. 1

Mata Pelajaran

: Geografi

Satuan Pendidikan

: SMA N 1 Juwana

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi Pokok

: Litosfer

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. STANDAR KOMPETENSI

Menganalisis unsur-unsur geosfer
B. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan lithosfer dan pedosfer
serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi.
C. Alokasi Waktu

2 X 45 menit
D. Indikator

Mengidentifikasi jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi
E. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu mengidentifikasi jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi
F. Materi Pelajaran

1. Struktur Lapisan Litosfer
Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar berupa batuan padat. Litosfer
tersusun atas 2 lapisan yaitu kerak dan selubung yang tebalnya sekitar 50-100km.
litosfer merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan
pergeseran benua.
Batuan Pembentuk Permukaan Bumi
a. Batuan Beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang
membeku. Secara umum batuan beku mempunyai ciri-ciri homogen dan
kompak, tidak ada lapisan, dan umumnya tidak mengandung fosil.
b. Batuan Sedimen. Batuan sediment adalah batuan yang terbentuk karena
adanya proses pengendapan. Butir-butir batuan sediment berasal dari berbagai
macam batuan melalui proses pelapukan, baikpelapukan oleh angin maupun
air.
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c. Batuan Malihan (metamorf). Batuan metamorf adlaah batuan yang telah
mengalami perubahan, baik secara fisik maupun secara kimiawi sehingga
menjadi berbeda dari batuan indiknya. Factor-faktor yang mempengaruhi
proses perubahan batuan beku adalah suhu yang tinggi, tekanan yang kuat,
dan waktu yang lama.
G. Metode Pembelajaran

Ceramah
Diskusi
Tanya jawab
H. Langkah‐langkah Kegiatan Pembelajaran;
5.

Pembukaan

Memberi salam, mengecek kesiapan siswa, presensi
6.

Apersepsi

Menanyakan kepada siswa lapisan litosfer
7.

I.

Kegiatan Inti
o Menjelaskan struktur lapisan litosfer
o Memutar movie tentang litosfer
o Menjelaskan batuan pembetnuk permukaan bumi
o Siswa diberi kesempatan untuk tanya jawab
8.
Penutup
o Menanyakan kepada siswa materi yang telah disampaikan
o Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan
Sumber Belajar

Yusman Hestiyanto. 2006. Geografi SMA kelas X. Jakarta : Yudistira
Video Movie Maker Litosfer
J.

Penilaian

Keaktifan siswa dalam kelas
Tugas individu
Jabaran video
Jenis Visual
Teks

Audio Narasi

Durasi

Teks

-

65
detik
40
detik
5
detik

Teks

Audio
Pengiring
SK, KD, indikator, Musik
tujuan
instrumental
Susunan bumi (barisfer, Musik
asthenosfer, litosfer)
instrumental
Musik
instrumental

-

Gambar kartun
bumi
-

Musik
instrumental

10
detik
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Gambar struktur
lapisan bumi
-

Musik
instrumental

10
detik

Batu granit

Robbie W
(STS)

-

10
detik

Batu konglomerat

Robbie W
(STS)

-

9
detik

Batu pasir

Robbie W
(STS)

-

4
detik

Batu giok

Robbie W
(STS)

-

7
detik

Sirkulasi perubahan
batuan

Robbie W
(STS)

-

15
detik

Batuan metamorf awal

Robbie
(STS)

W -

4
detik

Batuan metamorf akhir

Robbie
(STS)

W -

3
detik

Gambar struktur
lapisan bumi

Gambar batuan

Gambar batuan

Gambar batuan

Bambar batuan

Gambar

Gambar batuan

Gambar batuan
End…..

2
detik

PERT. 2

Mata Pelajaran

: Geografi

Satuan Pendidikan

: SMA N 1 Juwana

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi Pokok

: Litosfer

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. STANDAR KOMPETENSI

Menganalisis unsur-unsur geosfer
B. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan lithosfer dan pedosfer
serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi.
C. Alokasi Waktu

2 X 45 menit
D. Indikator

Mengidentifikasi tenaga endogen
Mendeskripsikan erupsi, tipe letusan dan bahan yang dikeluarkan gunung
berapi
E. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu mengidentifikasi tenaga endogen
Siswa mampu mendeskripsikan erupsi, tipe letusan dan bahan yang dikeluarkan
gunung berapi
F. Materi Pelajaran
Bentuk muka bumi sebagai akibat proses vulkanisme dan diatropisme.
1. Gejala vulkanisme.
• Intrusi magma
• Ekstrusi magma
• Tipe letusan gunung berapi
• Ciri cirri gunung api yang akan meletus,
• Manfaat dan kerugian vulkanisme
2. Bentuk muka bumi akibat diatropisme
• Gerak orogenetik
• Gerak epirogenetic
G. Metode Pembelajaran

Ceramah
Diskusi
Tanya jawab
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H. Langkah‐langkah Kegiatan Pembelajaran;
5.

Pembukaan

Memberi salam, mengecek kesiapan siswa, presensi
6.

Apersepsi

Menanyakan kepada siswa lapisan litosfer dan tenaga endogen
7.

I.

Kegiatan Inti
o Menjelaskan tenaga endogen
o Memutar movie tentang tenaga endogen
o Menjelaskan proses vulkanisme dan macam bentukannya
o Menjelaskan proses diatropisme dan macam bentukannya
o Siswa diberi kesempatan untuk tanya jawab
8.
Penutup
o Menanyakan kepada siswa materi yang telah disampaikan
o Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan
Sumber Belajar

Yusman Hestiyanto. 2006. Geografi SMA kelas X. Jakarta : Yudistira
Video Movie Maker Litosfer
J.

Penilaian

Keaktifan siswa dalam kelas
Tugas individu
Jabaran video
Jenis Visual

Teks

Teks

SK dan KD
-

Gambar bumi
Teks
Teks

Penjabaran endogen

Audio
Pengiring
Airport
Radio (SL)
Airport
Radio (SL)

Audio Narasi Durasi
-

Airport
Radio (SL)
Airport
Radio (SL)
Airport
Radio (SL)

-

-

Airport
Radio (SL)

-

Penjabaran intrusi
magma
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Airport
Radio (SL)

Penjabaran
vulkanisme
-

-

12
detik
1
detik

21
detik
19
detik
1
detik

Gambar peta

Video tentang gerak
lempeng dan vulkanisme
Teks

30
detik

30
detik
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-

Gambar intrusi
Teks

Video tipe gunung api
Teks

Teks

Gambar lipatan dan
patahan
Teks

Airport
Radio (SL)

-

5
detik

Airport
Radio (SL)
Jenis-jenis erupsi dan tipe gunung api

-

25
detik
437
detik

Penjabaran ekstrusi

Ciri gunung api yang
akan meletus,
manfaat dan
kerugian akibat
letusan
Penjabaran
diatropisme dan
macamnya
-

Penjabaran gerak
epirogenetik
-

Gambar epiro +/End…..

Robbie W
(STS)

Penjabaran

-

Robbie W
(STS)
Robbie W
(STS)

36
detik

25
detik
-

10
detik

Robbie W
(STS)
Robbie W (STS)

30
detik
7
detik
2
detik
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PERT. 3

Mata Pelajaran

: Geografi

Satuan Pendidikan

: SMA N 1 Juwana

Kelas/Semester

: X/Genap

Materi Pokok

: Litosfer

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. STANDAR KOMPETENSI

Menganalisis unsur-unsur geosfer
B. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan lithosfer dan pedosfer
serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi.
C. Alokasi Waktu

2 X 45 menit
D. Indikator

Mengidentifikasi tenaga eksogen
Mendeskripsikan proses terjadinya erosi
Mengidentifikasi jenis pengikisan berdasarkan pelaku utama yang berbeda
Menganalisis pelapukan
E. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu mengidentifikasi tenaga endogen
Siswa mampu mendeskripsikan erupsi, tipe letusan dan bahan yang dikeluarkan
gunung berapi
F. Materi Pelajaran
Bentuk muka bumi sebagai akibat proses eksogen.
1. Pengikisan, pelapukan dan pengendapan
2. Bentuk muka bumi akibat proses eksogen
G. Metode Pembelajaran

Ceramah
Diskusi
Tanya jawab
H. Langkah‐langkah Kegiatan Pembelajaran;
1.

Pembukaan

Memberi salam, mengecek kesiapan siswa, presensi
2.

Apersepsi

Menanyakan kepada siswa lapisan litosfer dan tenaga eksogen
3.

Kegiatan Inti
o Menjelaskan tenaga eksogen
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I.

o Memutar movie tentang tenaga eksogen
o Menjelaskan proses terjadinya erosi
o Menjelaskan proses terjadinya pelapukan
o Siswa diberi kesempatan untuk tanya jawab
4.
Penutup
o Menanyakan kepada siswa materi yang telah disampaikan
o Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan
Sumber Belajar

Yusman Hestiyanto. 2006. Geografi SMA kelas X. Jakarta : Yudistira
Video Movie Maker Litosfer
J.

Penilaian

Keaktifan siswa dalam kelas
Tugas individu
Penjabaran video
Jenis Visual

Teks

Teks
Teks

SK dan KD
Bentang alam akibat
pengikisan dan
pengendapan
Kau memandang
sungai yang mengalir
lembut…

Video apersepsi
Teks

Gambar
pelapukan
Teks

Audio Pengiring

Penjabaran pelapukan
fisik
-

Penjabaran pelapukan
organik
-

Gambar
pelapukan
121

Audio
Narasi
Airport Radio (SL) Airport Radio (SL) -

Durasi
12 detik

Airport Radio (SL) -

51 detik

Airport Radio (SL)

43 detik

Airport Radio (SL) -

9 detik

Robbie W (STS)

-

8 detik

Robbie W (STS)

-

20 detik
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Teks
Teks

Gambar
Teks

Gambar
terjun
Teks

Penjabaran pelapukan
kimia
Contoh bentukan alam
daerah kars
-

Robbie W (STS)

-

10 detik

Robbie W (STS)

-

20 detik

Robbie W (STS)

-

15 detik

Bentang alam akibat
pengikisan
Pengikisan air deras

Robbie W (STS)

-

35 detik

Robbie W (STS)

-

5 detik

Musik
instrumental
Musik
instrumental

-

20 detik

-

5 detik

Erosi oleh angin

Musik
instrumental

-

5 detik

Penjabaran
pengendapan atau
sedimentasi
Pengendapan danau

Musik
instrumental

-

27 detik

Musik
instrumental

-

5 detik

air
Penjabaran erosi
Erosi oleh air laut

Gambar erosi

Gambar erosi
Teks

122
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Gambar
pengandapan
Pengendapan di sungai

Musik
instrumental

-

4 daetik

oleh Musik
instrumental

-

5 detik

Gamabar
pengendapan
Pengendapan
angin

Gambar
pengandapan
End…..

2 detik
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Lampiran 27
PEMBUATAN MOVIE DENGAN PROGRAM WINDOWS MOVIE MAKER

Berikut ini cara menggunakan Windows Movie Maker, antaralain:
1. Pada desktop komputer kamu,
• klik START
• klik PROGRAMS , lalu pilih ACCESSORIES, dan terkhir adalah
• pilih WINDOWS MOVIE MAKER. Maka kamu akan masuk ke aplikasi
tersebut, kemudian, ikuti langkah berikut.

2. Jika aplikasi sudah mendukung, klik FILE dan klik NEW PROJECT (ctrl+N) , untuk
memulai aplikasi tersbut.
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3. Kemudian klik FILE lalu klik OPEN PROJECT untuk mengambil gambar di folder yang
akan kita edit di Windows Movie Maker .

4. Sesudah itu, maka muncullah kotak dialog. Pilih gambar yang akan di edit lalu klik
OPEN. Maka muncullah gambar tersebut di Windows movie maker .

Dalam Windows Movie Maker, Anda merekam atau mengimpor dari media lain dan
Anda dapat mengeditnya secara langsung sebelum hasil rekaman tersebut disimpan.
Proses editing ini di lakukan dalam tampilan STORYBOARD atau TIMELINE.
5. Dalam menggunakan Windows Movie Maker ini, saya sering menggunakan proses
editing dalam tampilan STORYBOARD. Dengan cara klik kanan, dan klik ADD
STORYBOARD, maka akan menampilkan gambar tersebut dalam dalam tampilan
storyboard. Perhatikan gambar di bawah ini.
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6. Sesudah itu, jika kita ingin mengeditnya lebih bagus lagi, Anda bisa menambahkan
Video Transitions dalam movie Anda, dengan cara klik COLLECTIONS, lalu klik VIDEO
TRANSITIONS. Maka akan muncul kotak dialog yang berisi macam – macam video
transitions dalam berbagai bentuk .
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7. Pilih salah satu bentuk, misalnya transitions BARS atau CHECKERBOARD ACROSS,
dan contohnya akan muncul, seperti yang di bawah ini :
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8. Kemudian dalam bentuk transitions checkerboard across, klik kanan lalu copy ke
tampilan Storyboard dan akan sendirinya bentuk itu terpaste ke tampilan tersebut .

9. Sesudah itu jika kita ingin melihat hasil dari bentuk transitions tersebut, lihatlah di
samping, maka hasilnya adalah sebagai berikut .
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10. Setelah itu, movie telah selesai. Apabila Anda ingin menyimpannya, maka langkah‐
lagkahnya adalah sebagai berikut:
• KlikFILE
• Klik SAVE MOVIE FILE, maka akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini.
• Dan terakhir, klik NEXT dan maka movie yang Anda buat akan tersimpan
secara otomatis.
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11. Dan terakhir, sesudah Anda menyimpan movie yang Anda buat, secara otomatis
akan muncul WINDOWS MEDIA PLAYER, dan akan menampilkan movie yang telah
Anda buat.
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Lampiran 28
DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Pendopo SMA N 1 Juwana

Gambar 2. Pembelajaran kelas X.9

Gambar 3. Pembelajaran kelas X.3

(menggunakan media WMM)

Gambar 4. Pembelajaran kelas X.9

(menggunakan media PP)

Gambar 5. Pembelajaran kelas X.3

(Siswa Memperhatikan)

(Siswa Menjawab pertanyaan)
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Gambar 6. Pembelajaran kelas X.9

Gambar 7. Pembelajaran kelas X.3

(Siswa Mencatat)

Gambar 8. Pembelajaran kelas X.9

(Siswa Berdiskusi)

Gambar 9. Pembelajaran kelas X.3

(Siswa Menuntaskan Tugas)

(Siswa Menuntaskan Tugas)
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