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SARI 
 

Khofia, Nur. 2010. Penerapan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok 
Menggunakan Media Question Card Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar IPS Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah 
Kabupaten Demak Tahun 2010. Skripsi, Jurusan Geografi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. R. 
Sugiyanto, SU. Pembimbing II: Drs. Saptono Putro, M.Si.  

 
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Diskusi Kelompok, Question Card, 

Prestasi Belajar. 
 

Selama ini kegiatan pembelajaran IPS yang terjadi di SMP Negeri 1 
Karangtengah Demak masih dilaksanakan dengan model pembelajaran 
konvensional (ekspositori), dimana guru menerangkan, siswa mencatat dan 
mengerjakan latihan. Kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi ini 
menyebabakan sebagian siswa merasa kurang bersemangat dalam belajar IPS, 
akibatnya prestasi belajar siswa kurang memuaskan. Untuk meningkatkan siswa 
dalam belajar serta meningkatkan prestasi belajar siswa, bukan hanya diperlukan 
model pembelajaran saja, melainkan suasana pembelajaran yang cukup 
menyenangkan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan 
menerapkan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question 
Card. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
penerapan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question 
Card dalam meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Karangtengah Demak Tahun 2010. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
cluster random sampling dan terpilih kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan 
kelas VII H sebagai kelas kontrol. Sedangkan untuk kelas uji coba adalah kelas 
VII D. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, 
metode eksperimen, dan metode tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 
kelas eksperimen dapat mencapai ketuntasan belajar yaitu dengan 8,29503 > 1,68 
atau  dengan KKM 65, sehingga Ho ditolak. Artinya rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen ≥  65 atau tuntas.. Dari 
perhitungan, diperoleh rata-rata kemampuan siswa pada kelas eksperimen adalah 
75,275 dan rata-rata kemampuan siswa pada kelas kontrol adalah 69,825. Artinya 
rata-rata prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 
dengan kelas kontrol. 

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi 
belajar kelompok eksperimen telah mencapai batas ketuntasan minimal yang 
ditentukan. Selain itu rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen secara 
signifikan lebih baik dari pada kelas kontrol. Artinya, penerapan model 
pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card dapat 
digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah Demak Tahun 2010. 
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Disarankan kepada guru mata pelajaran IPS SMP hendaknya 
mengembangkan proses belajar mengajar yang mengarah pada penggunaan model 
pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card. Bagi siswa 
hendaknya memiliki referensi lebih dari satu sumber agar memiliki pengetahuan 
yang lebih dan dapat mempersiapkan diri sebelum pembelajaran. Hal ini sebagai 
penunjang materi Geografi selain dari guru, yang nantinya diharapkan dapat 
membantu siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Dan kepada para peneliti 
yang akan melakukan penelitian yang sejenis disarankan untuk melaksanakan 
model pembelajaran diskusi kelompok dengan lebih intensif, sehingga diperoleh 
hasil yang lebih baik dan diperoleh gambaran yang lebih lengkap dari variabel-
variabel yang mempengaruhi keberhasilan model pembelajaran diskusi kelompok 
menggunakan media Question Card. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, menempatkan kegiatan 

belajar mengajar sebagai kegiatan paling utama. Proses belajar mengajar inilah 

yang menjadi tempat bermuaranya semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. 

Melalui proses belajar mengajar akan dicapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan 

pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab 

(Munib, 2004:142). 

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat mendorong para pelaku 

pendidikan terutama guru untuk bekerja keras memperbaiki proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran banyak komponen yang mempengaruhi prestasi 

belajar antara lain bahan atau materi yang dipelajari, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru sebagai subyek belajar 

(Sugandi, 2004:28-30). Komponen tersebut saling terkait satu sama lain sehingga 

melemahnya satu komponen akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran 

secara optimal. 
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Proses belajar mengajar sangat menentukan dalam pencapaian 

keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan belajar dapat dilihat dari antusias 

siswa dalam mengikuti pelajaran, yang nanti pada akhirnya akan terwujud dalam 

bentuk prestasi belajar yang diperoleh siswa bisa meningkat dan memenuhi 

standar kriteria belajar. Dalam proses belajar tidak selamanya selalu berhasil, 

bahkan banyak proses belajar yang tidak berhasil. Ada banyak faktor yang 

menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian prestasi siswa dalam belajar. 

Hasil observasi di SMP N 1 Karangtengah Demak menunjukkan bahwa 

metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya cukup 

bervariasi, antara lain dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Hasil 

pengamatan di kelas menunjukkan bahwa kegiatan guru dalam mengelola kelas 

sudah cukup baik. Tetapi masih ditemukan beberapa masalah di dalam proses 

pembelajaran ini kurang menarik, siswa hanya duduk menyimak LKS dan 

mendengarkan guru ceramah. 

Usia SMP (12-14 tahun) merupakan usia anak-anak, lebih menyukai 

bahan bacaan yang di dalamnya terdapat cerita bergambar yang menarik dan 

bersifat menghibur dari pada membaca bacaan buku yang bersifat verbal. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas perpustakaan didapatkan hasil bahwa 

siswa lebih suka meminjam buku cerita dibandingkan dengan meminjam buku 

pelajaran IPS. 

Tidak tercapainya ketuntasan belajar terjadi karena berbagai hal yang 

bersumber dari siswa, guru, maupun sekolah. Siswa tidak terlibat aktif dalam 

pembelajaran yang disebabkan oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. 
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Faktor intrinsik berasal dari diri siswa yang beranggapan bahwa mata pelajaran 

IPS Geografi sulit dan membosankan. Faktor ekstrinsik dapat berasal dari guru 

dan sekolah. Guru kurang mengarahkan siswa pada kondisi pembelajaran yang 

lebih menarik dan membangkitkan semangat belajar atau motivasi siswa karena 

metode pembelajaran lebih cenderung pada metode ceramah. 

Tidak adanya ketertarikan siswa pada proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat menyebabkan siswa tidak memiliki semangat dalam belajar. 

Semangat belajar merupakan kunci utama bagi siswa agar dapat menerima 

pelajaran dengan baik. Dalam meningkatkan ketertarikan siswa untuk mengikuti 

pelajaran diperlukan suatu strategi. Penggunaan strategi yang tepat dalam 

pembelajaran akan membawa dampak positif pada prestasi belajar siswa. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan membentuk Learning 

Community. Masyarakat Belajar (Learning Community) merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. 

Oleh karena itu yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 

memanfaatkan model pembelajaran diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen, yang pandai mengajari yang 

kurang pandai, yang sudah tahu memberi tahu yang belum tahu, yang cepat 

tanggap mendorong temannya yang belum tanggap. 

Model pembelajaran ini dapat mengurangi masalah verbalisme atau 

komunikasi satu arah pada metode ceramah, sehingga diharapkan dapat terjadi 

komunikasi dua arah yang antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. 
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Siswa diberi kesempatan untuk dapat mencari, menemukan, dan bekerjasama 

dengan temannya. 

Salah satu cara agar pembelajaran menarik yaitu dengan disertai media 

pembelajaran. Media dalam kegiatan belajar mempunyai peran penting, 

disamping peran seorang guru yang menjadi faktor utama. Adanya media akan 

memudahkan guru dalam mengajarkan materi yang akan disampaikan kepada 

siswa. Melalui penggunaan media yang tepat, proses belajar menjadi menarik dan 

menyenangkan sehingga siswa menjadi termotivasi dan aktif, dimana pada 

akhirnya nanti berdampak pada pencapaian prestasi yang diharapkan memenuhi 

kriteria. Question Card adalah salah satu media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran, terasa lebih tepat dengan diskusi kelompok. Question Card 

merupakan kartu yang berisi serentetan soal yang nantinya akan dijawab oleh 

siswa. Untuk lebih menarik pada Question Card ini juga disediakan kartu kosong 

yang warnanya sesuai dengan warna Question Card sebagai wadah siswa dalam 

menjawab soal. 

Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran IPS Geografi kelas VII 

SMP adalah keragaman bentuk muka bumi. Materi pokok ini mendeskripsikan 

keragaman bentuk bumi, proses pembentukan, dan dampaknya bagi kehidupan. 

Banyak siswa yang beranggapan bahwa mata pelajaran ini sulit, membosankan, 

dan kurang menarik. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketertarikan siswa pada 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 
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Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISKUSI 

KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA QUESTION CARD UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS VII 

SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 

2010”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah yang diungkapkan adalah: 

1. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2010? 

2. Apakah ada perbedaan signifikan prestasi belajar siswa dengan menerapkan 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card 

dengan prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional (ekspositori)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card untuk meningkatkan prestasi belajar 
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IPS pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah Kabupaten Demak 

Tahun 2010? 

2. Mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card dengan 

prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

(ekspositori)? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

4. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam membantu meningkatkan 

prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. 

5. Bagi Guru 

Sebagai motivasi meningkatkan keterampilan yang bervariasi yang dapat 

memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang 

terbaik bagi siswa. 

6. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang berarti bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran di sekolah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

motivasi siswa serta memberikan masukan baru mengenai model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan pemberdayaan 

siswa. 
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7. Bagi Peneliti 

Sebagai calon guru memperoleh pengalaman baru yang dapat dijadikan 

acuan dalam perbaikan pembelajaran. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Penegasan 

istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1180) penerapan 

diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menerapkan. Penerapan juga 

diartikan sebagai pemanfaatan dalam hal mempraktikkan. Dalam penelitian ini 

media Question Card diterapkan pada siswa agar prestasi belajar meningkat. 

1.5.2 Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok adalah kegiatan belajar mengajar yang 

menitikberatkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam suatu kelompok 

guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama (Majid, 2006:127). 

Pada penelitian ini yang diamati adalah bagaimana kerjasama  siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar. 

1.5.3 Media Question Card 

Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan 

semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 
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proses pembelajaran pada diri siswa (Angkowo, 2007:11). Media Question Card 

adalah kartu warna-warni yang berisi permasalahan berupa soal-soal latihan yang 

diselesaikan secara berkelompok. Pada penelitian ini, yang dimaksud Question 

Card adalah kartu warna-warni yang terbuat dari kertas karton yang didalamnya 

terdapat soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. 

1.5.4 Meningkatkan 

Meningkatkan diartikan menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya), 

mempertinggi atau memperhebat (KBBI, 2002:1198). Dalam penelitian ini yang 

perlu ditingkatkan adalah prestasi belajar, minat, dan motivasi belajar IPS 

Geografi dimana nantinya akan berguna bagi diri siswa. 

1.5.5 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah kemampuan seseorang untuk mencapai 

pengetahuan yang didapat melalui pengalaman belajar (Sudjana, 1990:21). 

Prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar akademik yang 

ditunjukkan oleh nilai tes yang merupakan hasil belajar berupa kemampuan 

kognitif atau perubahan kemampuan siswa setelah mengalami proses belajar 

dalam waktu tertentu. 

1.5.6 Geografi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks 

keruangan (Semlok, 1988:3). Jika geografi diajarkan dan dipelajari secara terarah 

dan baik, dapat membina anak didik berfikir integratif untuk dirinya sendiri dan 

untuk kepentingan kehidupan pada umumnya. 
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Geografi dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam penyampaian pokok 

bahasan oleh guru kepada siswa melalui penggunaan media Question Card yang 

bertujuan agar prestasi belajar siswa meningkat dan siswa lebih termotivasi untuk 

belajar geografi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, pengesahan, motto 

dan persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran, daftar 

gambar, dan daftar tabel. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut: 

Bab I :   Pendahuluan 

Berisi tentang latar balakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II :  Landasan Teori dan Hipotesis 

Berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan 

permasalahan. Teori tersebut meliputi pengertian belajar, 

prestasi belajar, diskusi kelompok, media pembelajaran, media 
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Question Card, pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi, 

kerangka berfikir, dan hipotesis. 

Bab III: Metode Penelitian 

Berisi tentang jenis dan rencana penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, metode analisis instrumen,dan 

metode analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V  : Penutup 

Berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar mempunyai pengertian yang sangat komplek sehingga banyak 

ahli yang mengemukakan pengertian belajar dengan ungkapan dan pandangan 

yang berbeda. Berikut ini ada beberapa pendapat tentang pengertian belajar: 

a. Mengutip pernyataan Skiner, belajar adalah suatu perilaku pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, 

maka responnya menurun (Dimyati, 1994:8). 

b. Mengutip pernyataan Gagne, belajar adalah seperangkat proses kognitif 

yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi 

menjadi kapabilitas baru (Dimyati, 1994:9). 

c. Mengutip pernyataan Pieget, belajar merupakan pengembangan aspek 

kognitif sebagai bekal untuk memecahkan persoalan yang dihadapi siswa 

dalam kehidupannya dan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik 

(Dimyati, 1994:13). 

d. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Moh Suryo,1984:13). 
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Secara psikologis pengertian belajar adalah suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai 

pengertian diatas, kesimpulan yang diperoleh peneliti mengenai pengertian belajar 

adalah sebagai berikut: 

“Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti yang dialami seseorang sejak ia 

lahir berdasarkan pengalaman yang diperolehnya”. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri 

atas komponen atau unsur: tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. 

Sebagai suatu sistem, unsur-unsur pembelajaran tersebut saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi. Secara khusus, pengertian pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Menurut pandangan behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan stimulus. 

2. Menurut pandangan kognitif, pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari. 

3. Menurut pandangan gestalt, pembelajaran adalah usaha guru untuk 

memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik 

lebih mudah mengorganisirnya menjadi gesalt (pola bermakna). 

4. Menurut pandangan humanistik, pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan cara 
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mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Darsono dkk, 

2000:24-25). 

Darsono dkk (2000:25) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta didik 

dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi peserta didik. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 

f. Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima pelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 

Ada tiga prinsip penting pembelajaran, yaitu: pertama, proses 

pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau 

mengubah struktur kognitif siswa. Tujuan pengaturan lingkungan ini 

dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberi latihan-

latihan penggunaan fakta-fakta. Menurut Pieget struktur kognitif akan tumbuh 

manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran menuntut siswa lebih aktif secara penuh untuk mencari dan 

menemukan sendiri. 
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Kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. 

Ada tiga tipe pengetahuan yang masing-masing memerlukan situasi yang berbeda 

dalam mengajarinya. Pengetahuan tersebut menurut Bruce Well (1980) adalah 

pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Ketiga, pembelajaran dalam kontekstual 

harus melibatkan peran lingkungan sosial. Anak akan lebih baik mempelajari 

pengetahuan logika dan sosial dari temannya sendiri. Melalui pergaulan dan 

hubungan sosial itulah anak berinteraksi dan berkomunikasi berbagai pengalaman 

dan sebagainya yang memungkinkan mereka berkembang secara wajar (Sanjaya 

Wina, 2006:81-82). 

 

2.2 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar menggambarkan kemampuan siswa dalam mempelajari 

sesuatu. Prestasi adalah tingkat khusus dari perolehan atau hasil keahlian dalam 

karya akademis. Prestasi belajar adalah hasil karya berupa kemampuan kognitif 

atau perubahan kemampuan siswa setelah mengalami proses belajar dalam waktu 

tertentu. Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran tercermin dari 

prestasi belajarnya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa prestasi belajar 

adalah suatu hasil kecakapan atau kemampuan seseorang pada bidang tertentu 

dalam mencapai tingkat pemahaman yang dapat diukur dengan tes. Penilaian ini 

dapat berupa angka/huruf dan kalimat. 
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Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara ringkas faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu 

faktor dari dalam dan faktor dari luar. 

1. Faktor dari dalam 

a. Faktor biologis yang terdiri atas faktor kesehatan, supaya seseorang 

dapat belajar dengan baik dan meningkatkan prestasi belajarnya, 

hendaknya diusahakan agar kesehatan badannya tetap terjamin. Cacat 

tubuh juga termasuk faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

b. Faktor psikologis meliputi intelegensi yaitu kecakapan yang terdiri dari 

tiga jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

dengan situasi yang baru dengan tepat, mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif dan mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Didalam situasi yang lama siswa 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih banyak berhasil 

daripada mereka yang intelegensinya rendah. Namun demikian belum 

tentu siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi pasti lebih 

berhasil dalam belajarnya, karena belajar merupakan proses yang 

kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhinya. 

2. Faktor dari luar 

a. Faktor keluarga, mengutip pernyataan Sucipto Wiro Widjojo, keluarga 

adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang 

sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat 

menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan 
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bangsa, negara, dan dunia (Slameto, 2003:62). Orang tua yang tidak 

memperhatikan kebutuhan belajar anaknya akan berakibat anak tidak 

akan berhasil dalam belajarnya. 

b. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan disiplin sekolah. Sekolah 

sangat menentukan keberhasilan siswa dalam mengajar. 

c. Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan dan membentuk perkembangan pribadinya. Namun 

apabila siswa mengambil bagian kegiatan masyarakat terlalu banyak 

akan menyita waktu untuk belajar (Slameto, 2003:74). 

Berdasarkan beberapa faktor diatas, faktor yang dominan adalah faktor 

sekolah karena faktor ini berhubungan langsung dengan siswa. Sekolah yang 

mempunyai tenaga pengajar profesional, kurikulum yang baik secara aturan-

aturan disiplin akan mendorong minat siswa belajar untuk mendapatkan prestasi 

yang baik. Perlu dilakukan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui prestasi 

belajar siswa. Definisi dari evaluasi pendidikan itu sendiri menurut Edwind Wandt 

dan Gerald W. Brown adalah suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses 

menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan (Sudjiono Anas, 

2008:2). Lembaga Administrasi Negara dalam Sudjiono Anas (2008:2) 

mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan yaitu (1) proses/kegiatan 

untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditentukan, (2) usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feet back) 
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bagi penyempurnaan pendidikan. Dari beberapa keterangan mengenai evaluasi 

pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat 

diketahui mutu atau hasil-hasilnya. 

Oemar Hamalik (2003:147-148) mengemukakan fungsi evaluasi dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu: 

1. Fungsi edukatif. Evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem dan 

atau salah satu subsistem pendidikan. Bahkan dengan evaluasi dapat 

diungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam proses pendidikan. 

2. Fungsi institusional. Evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat 

tentang input dan output pembelajaran disamping proses pembelajaran itu 

sendiri. Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana siswa mengalami 

keajuan dalam proses belajar setalah mengalami proses pembelajaran. 

3. Fungsi diagnostik. Dengan evaluasi dapat diketahui kesulitan/masalah-

masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam proses belajarnya. Dengan 

informasi tersebut maka dapat dirancang dan diupayakan menanggulangi 

atau membantu yang bersangkutan mengatasi kesulitannya atau 

memecahkan masalahnya. 

4. Fungsi administratif. Evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar 

siswa yang berguna untuk memberikan sertifikat dan untuk melanjutkan 

studi lebih lanjut atau untuk kenaikan kelas. Evaluasi yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan guru-guru dalam proses belajar mengajar. 
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5. Fungsi kurikuler. Evaluasi berfungsi menyediakan data dan informasi yang 

akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum. 

6. Fungsi manajemen. Komponen evaluasi merupakan bagian integral dalam 

sistem manajemen, hasil evaluasi berdaya guna sebagai bahan bagi 

pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada siswa jenjang 

manajemen. 

Suatu alat yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar adalah tes. 

Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) 

dalam rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan, yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab, atau perintah-perintah yang harus dikerjakan, sehingga dapat 

dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi (Sudjiono, 

2008:66). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah tes obyektif bentuk pilihan 

ganda. Tes pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes yang obyektif yang terdiri 

atas pertanyaan atau pernyataan yang belum selesai, dan untuk menyelesaikannya 

harus dipilih salah satu (atau lebih) dari beberapa kemungkinan jawaban yang 

telah disediakan pada tiap-tiap butir soal yang bersangkutan (Sudjiono, 2008:118). 

 

2.3 Diskusi Kelompok 

Bentuk atau format belajar mengajar bisa juga dilakukan dalam 

kelompok kecil dengan membentuk masyarakat belajar (Learning Community). 

Pada dasarnya learning community menurut Nurhadi (2003:47-48) mengandung 

arti sebagai berikut: 
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1. Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagai gagasan dan 

pengalaman. 

2. Adanya kerjasama dalam memecahkan masalah. 

3. Upaya membangun motivasi belajar bagi anak yang belum mampu dapat 

diadakan. 

4. Menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang anak belajar 

dengan anak yang lainnya. 

5. Ada rasa tanggung jawab dan kerjasama antar anggota kelompok untuk 

saling memberi dan menerima. 

6. Harus ada komunikasi dua arah atau multi arah. 

7. Ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik. 

8. Adanya kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain. 

9. Pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik daripada kerja secara 

individual. 

10. Ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab yang sama. 

Format ini banyak mendorong guru untuk mengurangi format 

komunikasi satu arah seperti yang nampak jelas pada format ceramah yang sampai 

sekarang masih menjadi dominasi dalam proses pembelajaran. Dengan belajar 

dalam kelompok kecil guru dapat secara intensif dan maksimal dalam 

menumbuhkan aktifitas individual siswa. Lebih dari itu ada kesempatan bagi 

siswa untuk lebih mengenal dirinya, mengenal teman-temannya, mengenal 

kelompoknya dalam konteks interaksi sosial yang merupakan satu kondisi bagi 
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terciptanya hubungan yang baik, bekerjasama yang harmonis dalam satu team 

yang kompak. 

Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari hasil 

sharing antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. 

Learning Community baik digunakan untuk materi yang memerlukan kerjasama 

untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pola berfikir siswa sehingga 

mereka berani mengemukakan pendapat pada saat berlangsungnya diskusi 

kelompok. 

Diskusi kelompok bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah, 

bukan komunikasi yang hanya terjadi satu arah, yaitu informasi yang hanya 

datang dari guru ke arah siswa. Dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam 

komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang yang terlibat dalam diskusi 

kelompok memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya sekaligus 

juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. 

Diskusi mempunyai beberapa bentuk variasi seperti yang diungkapkan 

oleh Rochman Natawijaya (1983:74-76) adalah sebagai berikut: 

1. Diskusi yang dikontrol secara ketat (Controlled Discussion). Sesudah guru 

menyajikan suatu bahan informasi kemudian mengambil bagian yang 

dianggap penting untuk didiskusikan. Dalam diskusi semacam ini, jalannya 

diskusi betul-betul dibawah pengawasan dan pengaruh guru secara ketat. 

Guru berusaha menumbuhkan inisiatif siswa dalam memecahkan masalah, 

memimpin diskusi, memberikan informasi, memberikan pendapat, 
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mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, mengkoordinasi 

sebuah fikiran dan sumbangan pendapat siswa dan secara sistematis 

menggiring pemikiran peserta diskusi ke arah satu kesimpulan. 

2. Diskusi setahap demi setahap (Step by Step Discussion). Cara diskusi 

semacam ini dilaksanakan dengan melontarkan suatu masalah atau 

pertanyaan yang berurutan yang telah disiapkan oleh guru. Para siswa 

dibawah bimbingan guru mencoba mendiskusikan topik-topik yang ada satu 

persatu yang nantinya sampai pada kesimpulan terakhir. 

3. Diskusi kasus (Case Discussion). Kegiatan diskusi kasus dimulai dengan 

presentasi dari anggota kelompok tentang satu kasus dan para siswa 

kemudian mendiskusikan tentang cara pemecahan yang dapat ditempuh 

dalam membantu kasus tersebut mengatasi kesulitan yang dihadapinya. 

4. Diskusi kelompok bebas (Free Group Discussion). Dalam diskusi belajar 

mengajar dimana siswa secara bebas melakukan kegiatan diskusi. Topik 

dipilih oleh para siswa sendiri sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

Fungsi guru hanyalah melakukan observasi dan sekali waktu memberikan 

komentar terhadap proses jalannya diskusi. 

Thomas F. Staton (1978:111-118) mengemukakan bahwa sebelum 

melakukan diskusi, seorang pengajar harus mempersiapkan segala sesuatu yang 

antara lain: (a) membacakan subyek yang akan didiskusikan, (b) memisahkan 

murid-murid ke dalam kelompok yang sama, (c) merumuskan tujuan diskusi, (d) 

menyebutkan satu persatu hasil belajar yang hendak dicapai, (e) merumuskan 

subyek yang tepat dari diskusi ini, (f) memberikan penjelasan-penjelasan yang 
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sesuai dengan hal yang akan didiskusikan, (g) menyiapkan sebuah agenda, (h) 

membereskan tempat untuk diskusi. 

Manfaat diskusi kelompok bagi siswa menurut Rochman Natawijaya 

(1983:73-74) adalah: 

1. Siswa akan memiliki kemampuan menyatakan fikiran dan perasaannya 

secara teratur. 

2. Siswa memiliki sikap yang baik dan sangat berguna dalam kehidupan di 

masyarakat luas seperti sikap terbuka untuk menerima saran-saran dan 

pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya, berlapang dada, 

sabar dan sikap jujur terhadap diri sendiri dan terhadap diri orang lain. 

3. Siswa dapat menangkap pendapat dan fikiran orang lain kemudian diolah 

menjadi pendapat dan fikiran sendiri dan kemudian disampaikan pada orang 

lain bila dianggap bermanfaat. 

4. Siswa mampu menggunakan akal sehat (common sense) secara lebih positif, 

bermanfaat, berdaya guna, konstruktif, dan kreatif. 

5. Siswa memiliki pandangan yang lebih luas terhadap satu masalah ditinjau 

dari berbagai segi, belajar bertanggung jawab, mengembangkan 

kepemimpinan, mengembangkan kepribadian, membina akhlak yang baik, 

dan belajar mengontrol diri sendiri. 

Kelebihan diskusi kelompok dalam Learning Community telah diungkap 

diatas, pembelajaran diskusi kelompok juga mempunyai kelemahan yang antara 

lain: 
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a. Sangat memerlukan keterampilan dan kemampuan guru waktu pembelajaran 

berlangsung, guru melakukan intervensi secara maksimal. 

b. Menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan 

permasalahan yang sesuai dengan taraf berfikir anak. 

c. Memperhatikan waktu sebaik-baiknya. 

d. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkan 

masalah secara kelompok yang kadang-kadang memerlukan berbagai 

sumber belajar yang merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. 

 

2.4 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menurut Arsyad (2003:4) adalah media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan 

semangat, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses pembelajaran pada diri siswa (Angkowo, 2007:11). 

Menurut Edgar Dale, media pembelajaran merupakan klasifikasi 

pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak, 

dimana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang diterima siswa. Penyampaian 

suatu konsep pada siswa akan tersampaikan dengan baik jika konsep tersebut 
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mengharuskan siswa terlibat langsung didalamnya bila dibandingkan dengan 

konsep yang hanya melibatkan siswa untuk mengamati saja. Edgar Dale terkenal 

dengan Kerucut Pengalaman (Cone of Experience) mengemukakan bahwa 

pengalaman belajar seseorang 75% diperoleh melalui indera lihat (mata) dan 13% 

melalui indera dengar (telinga). Untuk lebih jelasnya pengalaman seseorang yang 

berlangsung dari tingkat konkrit menuju  ke tingkat abstrak, dapat dikemukakan 

secara singkat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Pemanfaatan Media 

Pembelajaran) 

Pengalaman Langsung 

Pengalaman Melalui Benda Tiruan

Pengalaman dramatisasi 

Melalui Demontrasi 

Melalui Karyawisata

Pameran 

Televisi

Gambar hidup/film

Gambar  tetap 

Gambar/foto 

Visual/peta 

 Verbal

Konkrit 

Abstrak 

Gambar/foto 
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Dapat dirumuskan bahwa media pembelajaran adalah jenis-jenis 

komponen atau alat dalam lingkungan siswa untuk memberikan perangsang agar 

terjadi proses belajar yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada 

diri siswa. 

 

2.5 Media Question Card 

Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Sugandi (2004:30) mendefinisikan media 

pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Miarso 

(2004:458) menambahkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

Ibrahim mengungkapkan: “Media pengajaran membawa dan 

membangkitkan rasa senang, serta gembira bagi murid-murid dan memperbaharui 

semangat mereka, membantu menetapkan pengetahuan pada benak para siswa 

serta menghidupkan pelajaran” (Arsyad, 2007:16). 

Peranan media dalam proses pembelajaran sangatlah besar. Miarso 

(2004:458-460) menyebutkan bahwa berbagai kajian teoritik maupun empirik 

menunjukkan kegunaan media dalam pembelajaran sebagai berikut: 
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a. Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita, 

sehingga otak kita dapat berfungsi secara optimal. 

b. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para 

siswa. 

c. Media dapat melampaui batas ruang kelas. 

d. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. 

e. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu yang 

konkrit maupun abstrak. 

i. Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, pada 

tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 

j. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new literacy). 

k. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi. 

l. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru/dosen maupun 

siswa/mahasiswa. 

Perlu diperhatikan juga dalam pemilihan media. Adapun kriteria dalam 

memilih media yang diungkapkan oleh Arsyad (2007:75-76) adalah sebagai 

berikut: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 



27 

 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

dan generalisasi. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. 

4. Guru terampil menggunakannya. 

5. Pengelompokkan sasaran. 

6. Mutu teknis. 

Media Question Card adalah kartu yang berisi permasalahan berupa 

materi/soal-soal latihan yang diselesaiakan secara berkelompok, dan siswa harus 

memasangkan soal dengan jawaban secara berkelompok. Kelebihan dalam 

penggunaan Question Card antara lain: bahannya murah dan mudah diperoleh, 

siswa dapat langsung menggunakannya, dapat menarik perhatian siswa, metode 

mengajar akan lebih bervariasi, dan bahan pengajaran akan lebih jelas. Selain 

kelebihan, media inipun tidak lepas dari kelemahan yaitu membutuhkan waktu 

yang cukup lama, perlu menjelaskan kepada siswa terlebih dahulu bagaimana 

aturan permainan. 

Kartu soal dalam penelitian ini adalah kartu warna-warni yang berukuran 

11x8 cm yang berisi permasalahan baik berupa soal-soal latihan pada suatu materi 

tertentu yang harus dikerjakan atau diselesaikan secara kelompok dalam waktu 

yang ditentukan. Dalam pembelajaran menggunakan media kartu soal yang dapat 

dimodifikasi sesuai keperluan, modifikasi ini perlu dilakukan agar siswa tidak 

bosan dalam proses belajarnya. Modifikasi yang dilakukan adalah penggunaan 

kartu jawaban yang digabung dengan kartu soal sehingga siswa tidak harus 

mencocokkan kartu soal dengan kartu tempat mengisi jawaban. 
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Gambar 2. Contoh Question Card 

Gambar 2. Merupakan contoh dari Question Card, dari pernyataan 

tersebut kemudian siswa menjawabnya dilembar yang telah disediakan. Dalam 

mengisi jawaban harus disesuaikan dengan warna pada soal. 

 

2.6 Pokok Bahasan Keragaman Bentuk Muka Bumi 

a. Tenaga endogen dan tenaga eksogen 

• Tenaga endogen 

Adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi (di bawah lapisan 

kerak bumi) yang sifatnya membangun. Berdasarkan penyebabnya 

tenaga endogen dibedakan atas tiga jenis yaitu tektonisme, vulkanisme, 

dan seisme (gempa). 

• Tenaga eksogen 

Adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berperan 

mengubah bentuk permukaan bumi. Tenaga eksogen meliputi pelapukan, 

erosi, dan pengendapan (sedimentasi). 

 

GEMPA BUMI 

Ungkapkan hasil pengamatan 
Anda tentang jenis-jenis 
kerusakan akibat gempa bumi! 
 



29 

 

b. Gejala vulkanisme dan peristiwa gempa 

• Gejala vulkanisme 

Adalah proses keluarnya magma ke permukaan. Berdasarkan 

kekuatan letusan, erupsi gunung api dibedakan atas tiga jenis yaitu erupsi 

effusif, erupsi eksplasif, dan erupsi campuran. 

Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya terdiri atas tiga jenis 

yaitu gunung api kerucut (strato), gunung api perisai, dan gunung api 

corong (maar). Akibat pergerakan lempeng-lempeng kerak bumi 

terbentuk dua sirkum pegunungan yaitu sirkum mediterania dan sirkum 

pasifik. 

• Peristiwa gempa 

Adalah getaran yang terjadi akibat adanya pergeseran lapisan 

kerak bumi atau lapisan batuan di dalam bumi. Faktor penyebab 

terjadinya peristiwa gempa bumi antara lain: 

- Tumbukan lempeng-lempeng litosfer 

- Aktivitas gunung  berapi 

- Longsor 

Jenis-jenis gempa berdasarkan faktor penyebab terjadinya 

dibedakan atas tiga jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan 

gempa longsoran atau tanah terban. Alat pencatat gempa bumi adalah 

seismograf. 
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c. Gejala diastropisme dan jenis-jenis batuan 

• Gejala diastropisme 

Adalah proses pembentukan kembali kulit bumi melalui 

penampakan berupa patahan atau retakan, serta membentuk lipatan 

seperti gunung, bukit, dan lembah. Jenis diastropisme ada dua yaitu 

patahan dan lipatan. 

Berdasarkan penyebabnya ada tiga jenis patahan yaitu sesar naik, 

sesar turun, dan sesar mendatar. Lipatan terdiri dari dua unsur dasar yaitu 

sinklin dan antiklin. Secara umum dikenal lima jenis lipatan yaitu lipatan 

tegak, lipatan  miring, lipatan sesar sungkup, sesar rebah, dan sesar 

isoklin. 

• Jenis-jenis batuan 

Batuan adalah benda alam yang keras terbuat dari berbagai 

macam unsur dan mineral yang saling melekat, dapat pula terbentuk dari 

jasad makhluk hidup. Berasarkan proses pembentukannya batuan dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu batuan beku, batuan sedimen 

(endapan), dan batuan malihan (metamorf). 

d. Pelapukan, erosi, dan sedimentasi 

• Pelapukan 

Adalah proses penghancuran batuan yang menghasilkan berbagai 

jenis tanah dan material terlarut yang kemudian dihanyutkan air ke laut. 

Menurut penyebabnya, proses pelapukan dapat dibedakan mnjadi tiga 

jenis yaitu pelapukan kimiawi dan pelapukan biologi. 
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• Erosi 

Adalah peristiwa perpindahan material yang mengalami 

pelapukan dari satu tempat ke tempat lain. Proses pemindahan material 

yang mengalami pelepasan massa batuan dapat dilakukan oleh air, angin, 

dan gletser. 

• Sedimentasi 

Adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dari erosi 

oleh air, angin, atau gletser di suatu wilayah. Sedimentasi dibedakan 

menjadi 3 jenis yaitu sedimentasi fluvial, sedimentasi terrestrial, dan 

sedimentasi pantai. 

e. Dampak tenaga endogen dan tenaga eksogen terhadap relief muka bumi 

• Dampak positif tenaga endogen dan tenaga eksogen 

1) Proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi 

tanah pertanian. Abu vulkanik dapat menyuburkan tanah. 

2) Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang yang sangat 

kaya. 

3) Bentukan hasil tenaga endogen dan eksogen dapat dijadikan objek 

wisata alam yang menarik 

4) Bentukan tenaga endogen dapat dijadikan daerah resapan air dan 

bermanfaat bagi irigasi 

5) Pelapukan batuan memungkinkan terbentuknya tanah 
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• Dampak negatif tenaga endogen dan tenaga eksogen  

1) Proses alam endogen dapat menimbulkan gempa dan letusan gunung 

api yang dapat  menelan korban jiwa dan materi, serrta 

membahayakan kesehatan 

2) Hasil erosi yang diendapkan di sungai menyebabkan terjadinya 

pendangkalan sungai. Akibatnya daerah sekitar sungai akan 

mengalami banjir 

3) Abrasi mengakibatkan punahnya hutan bakau, sehingga dapat 

membahayakan masyarakat pesisir pantai. 

 

2.7  Kerangka Berfikir 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan atau kewilayahan. Sedangkan 

objek kajiannya adalah fenomena dipermukaan bumi (geosfer) yang meliputi 

atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer dalam konteks kelingkungan , 

kewilayahan atau keruangan. Oleh karena itu dalam pembelajaran geografi, 

penggunaan media pembelajaran sangatlah diperlukan untuk menunjang 

afektifitas proses belajar mengajar di sekolah. Dalam hal ini, media Question 

Card merupakan salah satu dari berbagai media pembelajaran yang cocok dan 

sesuai untuk pembelajaran geografi. 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran saat itu. Prestasi 

belajar akan tercapai secara optimal apabila media pembelajaran yang diberikan 
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oleh guru tepat dan juga untuk menunjang pemahaman siswa terhadap isi 

pelajaran. Materi yang diberikan pada saat proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dan ketepatan penggunaan media secara tidak langsung akan 

menimbulkan rangsangan dari diri siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut 

sehingga hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi baik buruknya hasil belajar 

siswa, jadi dalam hal ini media pembelajaran juga menentukan prestasi belajar 

siswa.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengalami 
kebosanan dan 
keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran rendah 

Pembelajaran 
cenderung menghafal 

Prestasi belajar 
siswa rendah

Pembelajaran diskusi 
kelompok dengan media 
question card 

• Siswa merasa senang 
• Siswa menjadi aktif dan 

terlibat dalam pembelajaran 

Pemahaman siswa 
terhadap materi 
pembelajaran rendah 

Siswa 

Motivasi siswa 
rendah 

Guru 

Pembelajaran 
kurang bervariasi 

Prestasi belajar siswa 
meningkat, ditunjukkan dengan 
nilai ketuntasan klasikal siswa. 

Bagan 1. Alur kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian 
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2.8 Hipotesis 

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu diberi dugaan 

sementara. Dugaan sementara itu lebih dikenal dengan sebutan hipotesis. Dengan 

demikian hipotesis sering diartikan sebagai satu jawaban yang sifatnya sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbuktinya data (Arikunto, 2002: 64). 

Berdasarkan permasalahan dan teori yang dikumpulkan maka hipotesis yang 

peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

Ha: “Ada perbedaan prestasi belajar IPS antara pengajaran yang menerapkan 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card 

dengan yang tidak pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah 

Demak Tahun 2010”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rencana Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2010. 

Rancangan penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus surat ijin, observasi lapangan, dan 

menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian yang 

diperlukan meliputi rencana pembelajaran, pembuatan media pembelajaran, 

pembuatan soal tes, dan lembar pengamatan aktivitas guru. 

2. Tahap Lapangan 

Tahap lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian, melakukan 

uji coba, dan melakukan penelitian yaitu kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan menerapkan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan 

media Question Card untuk meningkatkan prestasi belajar IPS, sedangkan 



36 

 

kelas kontrol diberi perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran 

konvensional. 

3. Tahap Pelaksanaan Tes Hasil Belajar 

Setelah semua materi pelajaran selesai disajikan kepada siswa maka 

langkah selanjutnya adalah pengukuran peningkatan prestasi belajar. 

Dari penjelasan diatas maka alur penelitian penerapan pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card untuk meningkatkan 

prestasi belajar IPS adalah sebagai berikut: 
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Bagan 2. Diagram Alur Penelitian 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan alasan pemilihan judul skripsi, berikut ini akan diuraikan 

mengenai tempat dan waktu penelitian skripsi. 

1. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Negeri 1 

Karangtengah Kabupaten Demak dengan alamat Jalan Sultan Patah Buyaran 

Demak 59561. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian di SMP Negeri 1 Karangtengah ini dilakukan mulai 

tanggal 20-31 Juli 2010, yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan 

pengamatan terhadap siswa kelas VII di tahun sebelumnya. Tahap 

pelaksanaan penelitian antara lain: penerapan pengajaran dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card pada 

kelas eksperimen, penerapan pengajaran dengan model pembelajaran 

konvensional (ekspositori) pada kelas kontrol, uji coba soal tes pada pokok 

bahasan keragaman bentuk muka bumi, dan penilaian tes siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada pokok bahasan keragaman bentuk muka 

bumi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Karangtengah Demak Tahun 2010. 
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Tabel 1. Data Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah 

No Kelas Jumlah 

1 VII A 40 

2 VII B 39 

3 VII C 39 

4 VII D 42 

5 VII E 40 

6 VII F 39 

7 VII G 40 

8 VII H 40 

JUMLAH 319 

Sumber: Hasil Penelitian, 2010. 

 

3.3.2 Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik 

cluster random sampling atau sampel yang diambil secara acak, yaitu 2 kelas VII 

SMP Negeri 1 Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2010, dengan masing-

masing kelas 40 siswa sehingga jumlah siswa 80 orang. 

Dua kelas ini dipandang sebagai satu kesatuan populasi yang homogen 

karena adanya kesamaan-kesamaan. Alasan ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang 

relatif sama yang dimilki populasi, antara lain sebagai berikut: 

a. Siswa yang terdapat dalam populasi tersebut adalah siswa yang berada pada 

tingkat kelas yang sama yaitu kelas VII. 

b. Seluruh siswa tersebut memperoleh materi pelajaran geografi berdasarkan 

kurikulum yang sama. 

c. Siswa diampu oleh guru yang sama. 
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d. Siswa diajarkan dengan jumlah jam pelajaran yang sama. 

e. Siswa terletak di kota yang sama dengan daerah yang sama. 

f. Buku yang digunakan siswa relatif sama. 

Dalam penelitian ini akan diambil dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas 

VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII H sebagai kelas kontrol. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto, 2002:104). Variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Jadi variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi (Sugiyono, 2007:3). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

penerapan model diskusi kelompok menggunakan media Question Card. 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang besarnya tidak dapat ditentukan. 

Variabel dalam penelitian ini adalah prestasi belajar IPS pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2010. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil 

penelitian, karena dengan penggunaan atau pemilihan metode pengumpulan data 
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akan dapat memperolaeh data yang relevan, akaurat, dan reliabel. Dalam penelitia 

ini metode pengumpulan data meliputi: 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis (Arikunto, 2002:206). Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

dipergunakan untuk mendapatkan data-data tertulis, seperti: daftar nama siswa 

dan daftar-daftar lainnya yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian 

selanjutnya. 

3.5.2 Metode Eksperimen 

Metode eksperimen ini bersifat eksperimen sesungguhnya (True 

Eksperimental) yaitu jenis eksperimen yang telah memenuhi persyaratan. 

Persyaratan dalam eksperimen yang dimaksud adalah adanya kelompok lain yang 

dikenai eksperimen dan juga adanya kelompok lain yang disebut kelompok 

kontrol, ini merupakan akibat yang diperoleh dari perlakuan yang dapat diketahui 

secara pasti karena dibandingkan dengan yang tidak mendapat perlakuan. 

3.5.3 Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Karangtengah Demak Tahun 2010 dengan pengajaran 

menggunakan media Question Card dan siswa yang diajar tanpa menggunakan 

media tersebut. 

 

3.6 Metode Analisis Instrumen 

3.6.1 Analisis Perangkat Tes 
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Materi yang digunakan dalam tes ini adalah materi pelajaran IPS 

Geografi pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi. Adapun bentuk tes adalah 

obyektif pilihan ganda dengan empat pilihan. Alat tes (alat ukur) yang digunakan 

dapat menghasilkan data yang akurat dan sesuai yang diharapkan, maka dalam 

pembuatannya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

1) Menentukan tujuan mengadakan tes 

2) Merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan 

3) Menderetkan semua tujuan pembelajaran khusus ke dalam tabel 

persiapan yang memuat pola aspek tingkah laku yang terkandung dalam 

tujuan pembelajaran khusus tersebut. 

b. Uji Coba Instrumen 

Setelah instrumen disusun kemudian diujicobakan untuk dianalisis 

tingkat kevalidan, reabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Uji 

coba dilakukan pada siswa diluar penelitian. 

c. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen  

Instrumen hasil belajar berupa tes objektif berjumlah 30 butir soal. 

Instrumen hasil belajar diujicobakan terlebih dahulu sebelum digunakan. Uji 

coba instrumen dilakukan pada siswa lain yang tidak dijadikan sampel 

dimana siswa tersebut mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan 

kelas yang dijadikan sampel untuk mengerjkakan soal-soal yang diberikan. 

Uji coba yang dimaksud untuk menguji validitas, reabilitas, daya pembeda, 
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dan tingkat kesukaran soal. Hasil tes ini digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dilihat dari aspek pengetahuan. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:64). Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. Rumus yang digunakan untuk mencari validasi soal adalah rumus point 

biseral correlation  yaitu: 

  rpbis =  

Keterangan : 

rpbis = koefisien korelasi point biserial 

Mp = mean skor dari sunyek-subyek yang menjawab benar item yang dicapai 

korelasinya dengan tes 

Mt     = mean skor total (skor rata-rata seluruh pengikut tes) 

St = standar deviasi dari skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (1-p) 

 

Kriteria: 

Jika rpbis  rtabel maka soal valid. 
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Berdasarkan analisis uji coba soal dengan N= 42 pada taraf signifikan 

5%, maka diperoleh rtabel = 0,304. Sedangkan hasil perhitungan diperoleh rpbis= 

0,587 kriteria butir soal yang valid apabila rpbis  rtabel. Dari 30 butir soal yang 

diujikan diperoleh 26 soal yang valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Sedangkan 4 soal 

yang tidak valid yaitu soal nomor 4, 16, 18, dan 19. Sebagai tindak lanjutnya, soal 

yang tidak valid tidak digunakan lagi untuk mengukur prestasi belajar kelas 

sampel, pada soal yang valid ada satu nomor soal yang tidak digunakan yaitu soal 

nomor 26. 

3.6.1.2 Uji Reabilitas 

Reabilitas artinya dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu tes dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi, jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Arikunto, 2002:86). Reabilitas menunjukkan bahwa korelasi 

point biserial dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data. Dalam arti 

suatu perangkat tes setiap kali digunakan akan memberi skor yang relatif sama. 

Untuk memperoleh indeks reabilitas soal digunakan rumus K-R 21 

(Arikunto, 2002:103), yaitu sebagai berikut: 

 r11=  

Keterangan: 

r11  = reabilitas instrumen 

k = n = banyaknya butir soal/ pertanyaan 

Vt =  = standar deviasi dari tes/ varian total 

M  = rata-rata skor total 
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Kriteria: 

Apabila r11  rtabel maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

Taraf signifikan 5% dengan N=42, diperoleh rtabel= 0,304. Sedangkan perhitungan 

koefisien reabilitas instrumen r11= 0,768. Dengan demikian, berdasarkan kriteria 

instrumen tes dapat dikatakan reliabel (lihat Lampiran 6). 

3.6.1.3 Tingkat Kesukaran Soal 

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

sulit. Soal yang terlalu mudah tiak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

untuk memecahkan soal tersebut, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (Arikunto, 2002:208). 

Rumusnya sebagai berikut: 

IK =  

Keterangan: 

IK = indeks kesukaran (P) 

JBA = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA = jumlah siswa pada kelompok atas 

JSB = jumlah siswa pada kelompok bawah 
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Klasifikasi tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 

Tabel 2 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal 

Interval Kriteria 
IK  0,00 

0,00 < IK  0,30 
0,30 < IK  0,70 
0,70 < IK  1,00 

IK = 1,00 

Soal terlalu sukar 
Soal sukar 
Soal sedang 
Soal mudah 
Soal terlalu mudah 

Sumber: Suherman, 1990. 

Hasil uji coba tingkat kesukaran soal menunjukkan bahwa soal yang diuji 

cobakan termasuk dalam kategori sukar, sedang, dan mudah. Soal yang termasuk 

sukar yaitu soal nomor 20. Soal yang termasuk sedang yaitu soal nomor 8, 10, 14, 

16, 19, 21, 29. Sedangkan soal yang termasuk mudah yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 (lihat Lampiran 7). 

3.6.1.4 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Adapun yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi maka semakin tinggi daya pembeda soalnya, semakin baik 

kualitasnya (Arikunto, 2002:213). 

Untuk menghitung daya pembeda digunakan rumus: 

DP  =   

Keterangan: 

DP = indeks deskriminasi/daya pembeda 

JBA = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 
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JBB = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

Klasifikasi daya pembeda soal sebagai berikut: 

Tabel 3 

Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Interval Kriteria 
DP  0,00 

0,00 < DP  0,20 
0,20 < DP  0,40 
0,40 < DP  0,70 
0,70 < DP  1,00 

Sangat jelek 
Jelek 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

Sumber: Suherman, 1990. 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal, maka diperoleh kategori soal 

yang jelek sampai dengan soal yang sangat baik. Soal dengan kategori jelek terdapat 

pada soal nomor 4, 6, 16, 18, 26. Kategori soal yang cukup terdapat pada soal nomor 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. 

Sedangkan kategori soal yang baik terdapat pada soal nomor 30 (lihat Lampiran 8). 

3.6.2 Analisis lembar Aktivitas Siswa 

Dilakukan setelah selesai penelitian di kelas, digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana keaktivan siswa dalam pembelajaran di kelas. 

Untuk kejelasan penskoran dalam lembar pengamatan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 = sangat kurang 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 
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5 = sangat baik 

Setelah dilakukan penskoran, tahap berikutnya yaitu analisis 

menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

keaktivan siswa dalam pembelajaran di kelas. 

Rumus yang digunakan adalah: 

Persentase (%) jawaban =  

Keterangan: 

n = jumlah skor 

N = jumlah total skor 

Untuk kategori rata-rata nilai adalah sebagai berikut: 

≥80 = sangat baik 

60-79 = baik 

40-59 = cukup 

20-39 = kurang 

<20 = sangat kurang 

3.6.3 Analisis Lembar Aktivitas Guru 

Lembar aktivitas guru/lembar pengamatan dilakukan setelah selesai 

penilaian di kelas. Lembar aktivitas guru/lembar pengamatan digunakan untuk 

mengambil data kinerja guru dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. 

Untuk kejelasan penskoran dalam lembar pengamatan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 = sangat kurang 

2 = kurang 
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3 = cukup 

4 = baik 

5 = sangat baik 

Setelah dilakukan penskoran, tahap berikutnya yaitu analisis 

menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai kinerja 

guru dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. 

Rumus yang digunakan adalah: 

Persentase (%) jawaban =   (M. Ali, 1993:184) 

Keterangan: 

n = jumlah jawaban responden 

N = jumlah seluruh jawaban 

Untuk kategori rata-rata nilai adalah sebagai berikut: 

≥80 = sangat baik 

60-79 = baik 

40-59 = cukup 

20-39 = kurang 

<20 = sangat kurang 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Awal 

Analisis tahap awal dilakukan untuk megetahui kedua sampel (kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol) berasal dari populasi yang sama. Adapun data 

yang digunakan untuk uji tahap awal ini diperoleh dari hasil nilai ulangan harian. 
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3.7.1.1  Uji Normalitas 

Setelah mendapat data awal yang didapat dari nilai ulangan harian, maka 

data tersebut diuji normalitasnya apakah data kedua kelompok tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. 

Adapun rumus yang digunakan adalah uji kuadrat, yaitu: 

 (Sudjana, 2005:273) 

Keterangan: 

k   = banyaknya kelas interval 

Oi  = frekuensi hasil pengamatan 

Ei   = frekuensi yang diharapkan 

X2 = nilai Chi Kuadrat 

3.7.1.2   Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

F =  

Keterangan: 

S1
2 = varians kelompok 1 

S2
2 = varians kelompok 2 
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Kriteria pengujian: jika F dihitung pada  maka 

dikatakan kedua kelompok memiliki kesamaan varians (Sudjana, 2005:249). 

3.7.2 Pemberian Perlakuan 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan 

awal yang sama (mempunyai varians dan rata-rata yang sama), selanjutnya dapat 

dilakukan perlakuan/eksperimen. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card, 

sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

3.7.3 Analisis Tahap akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan 

tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar 

dalam menguji hipotesis penelitian. 

3.7.3.1  Uji Normalitas 

Uji kenormalan ini digunakan untuk mengetahui apakah data nilai tes 

hasil belajar pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card dan 

kelompok dengan model pembelajaran konvensional berdistribusi normal atau 

tidak. 

Adapun rumus yang digunakan adalah uji chi kuadrat: 

  (Sudjana, 2005:273) 

Keterangan: 

k   = banyaknya kelas interval 
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Oi  = frekuensi hasil pengamatan 

Ei   = frekuensi yang diharapkan 

X2 = nilai Chi Kuadrat 

Kriteria pengujian jika  < dengan dk = k – 3 dan taraf 

signifikan 5% maka gejala diamati berdistribusi normal. 

Dalam menganalisis normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov berbantuan program SPSS 16 . Kolom yang dilihat pada 

printout ialah kolom Asymp. Sig (2-tailed). Jika nilai yang diperoleh pada kolom 

Asymp. Sig (2-tailed). > 0,05 maka Ho diterima (Priyatno, 2008:28). 

3.7.3.2 Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card dan 

kelompok dengan model pembelajaran konvensional mempunyai tingkat varians 

yang sama. 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut rumus yang digunakan adalah: 

F =   (Sudjana, 2005:249) 

Keterangan: 

S1
2 = varians kelompok 1 

S2
2 = varians kelompok 2 

Dalam menganalisis homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Independent Sample T-Tes dengan bantuan program SPSS 16. Kolom yang dilihat 
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pada printout ialah kolom Sig. Jika nilai pada kolom Sig > 0,05 berarti Ho diterima 

(Priyatno, 2008:31). 

3.7.3.3  Uji Ketuntasan Belajar 

Dalam penelitian ini standar ketuntasan yang digunakan sesuai dengan 

kebijakan dari sekolah yaitu minimal 65 untuk setiap siswa dan sekurang-

kurangnya 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas. 

Ho : µ < 65 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

Ha  :  µ ≥ 65 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

Rumus yang digunakan adalah: 

t =        (Sudjana, 2005:227) 

Keterangan: 

 = rata-rata hasil belajar 

S = simpangan baku 

n = banyaknya siswa 

Kriteria pengujian adalah ditolak Ho jika thitung > ttabel dan diterima Ha 

dalam hal lainnya. Dengan taraf nyata α = 5%, dk = (n – 1) (Sudjana, 2005:227). 

 

3.7.3.4  Uji Hipotesis 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

Ho: “Tidak ada perbedaan prestasi belajar IPS antara pengajaran yang 

menerapkan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 
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Question Card dengan yang tidak pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Karangtengah Demak Tahun 2010”. 

Ha: “Ada perbedaan prestasi belajar IPS antara pengajaran yang menerapkan 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card 

dengan yang tidak pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah 

Demak Tahun 2010”. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata yaitu uji 

satu pihak, yaitu pihak kanan dengan rumus uji t. 

Hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha  : µ1 ≥ µ2 

dengan, 

µ1 = rata-rata kelompok eksperimen 

µ2 = rata-rata kelompok kontrol 

Uji t dipengaruhi oleh hasil kesamaan varians antara kedua kelompok, 

yaitu: 

1) Jika varians kedua kelompok sama maka rumus t yang digunakan adalah: 

t  =  

dengan, 

s2  =  

dimana, 

t = uji t 
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S = simpangan baku gabungan 

S1 = simpangan baku kelompok eksperimen 

S2 = simpangan baku kelompok kontrol 

x1 = mean sampel kelompok eksperimen 

x2 = mean sampel kelompok kontrol 

n1 = banyaknya sampel kelompok eksperimen 

n2 = banyaknya sampel kelompok kontrol 

dk = (n1 + n2) 

Kriteria pengujian adalah: terima Ho jika t < t1-α dan tolak jika t 

mempunyai harga-harga yang lain. t1-α didapat dari daftar distribusi t dengan 

dk = (n1 + n2) dan peluang (1 – α). 

2) Jika varians dua kelompok tidak sama maka rumus yang digunakan adalah: 

t` =  

Kriteria pengujian hipotesis Ho ditolak apabila 

 t` ≥   

dengan, 

W1 =  

W2 =  

t1 = , (n1 – 1) 

t2   = , (n2 – 1)  (Sudjana, 2005:241). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian skripsi ini memaparkan hasil penelitian mulai dari tahap 

awal penelitian sampai dengan hasil pengujian tahap akhir penelitian di SMP 

Negeri 1 Karangengah Demak Tahun 2010. 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Lokasi Penelitian 

Pada BAB III telah dikemukakan bahwa dalam penelitian ini yang 

dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah SMP Negeri 1 Karangtengah 

Demak yang terletak di Jalan Sultan Patah Buyaran Kabupaten Demak 59561. 

Dilihat dari letak astronominya SMP Negeri 1 Karangtengah berada pada 

6055’14” LS dan 1100 34’35” BT. 

Adapun batas wilayah kecamatan adalah sebagai berikut: 

• Sebelah utara : kecamatan Bonang 

• Sebelah timur : kecamatan Wonosalam 

• Sebelah selatan : kecamatan Guntur 

• Sebelah barat : kecamatan Sayung 

(Lihat peta halaman 60) 
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b. Kondisi Sekolah 

1) Jumlah Kelas 

Jumlah kelas yang terdapat di SMP Negeri 1 Karangtengah Demak 

terutama untuk kelas VII ada 8 kelas yaitu kelas VIIA sampai dengan 

VIIH, dengan jumlah siswa sebanyak 319 orang. Kedelapan kelas VII 

inilah yang dijadikan populasi dalam penelitian ini. 

2) Sarana Prasarana 

Sarana prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran yang 

terdapat di SMP Negeri 1 Karangtengah Demak yaitu ruang 

perpustakaan, ruang komputer, laboratorium elektronika, dan 

laboratorium IPA. Dari sarana prasarana tersebut yang menunjang dalam 

proses pembelajaran IPS Geografi adalah ruang komputer. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya memanfaatkan ruang kelas untuk proses 

belajar. 

3) Kurikulum 

Dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran khususnya mata 

pelajaran IPS Geografi di SMP Negeri 1 Karangtengah Demak mengacu 

pada kurikulum KTSP atau menerapkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dalam proses belajar mengajarnya. Pada mata pelajaran IPS 

Geografi mempunyai standar ketuntasan belajar yaitu 65. 
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4.1.2 Pelaksanaan Penelitian   

Pengambilan data primer dengan cara mengajar dikelas dimulai 20 Juli 

sampai dengan 31 Juli 2010. Data diambil berdasarkan data tahun sebelumnya 

dimana pada tahun sebelumnya pembelajaran yang dilaksanakan kurang efektif. 

Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya untuk itu perlu adanya 

perbaikan metode pengajaran dimana metode diskusi kelompok dipandang lebih 

efaktif. Data tahun ajaran sebelumnya didapat berdasarkan hasil observasi awal 

yang dilaksanakan pada beberapa waktu sebelum pelaksanaan penelitian. 

Pelaksanaan obeservasi awal bertujuan untuk mencari permasalahan-

permasalahan yang muncul dalam proses belajar mengajar di sekolah. Adapun 

jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4 
Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tanggal Kegiatan 
16 – 17 Juli 2010 Menganalisis data jumlah seluruh siswa kelas 

VII untuk menentukan sampel penelitian. 
Hasilnya terbentuk kelas eksperimen (VIIA) dan 
kelas kontrol (VIIH). 

20 Juli 2010 Uji coba soal di kelas yang diajar oleh guru 
geografi yaitu kelas VIID dengan 30 butir soal 
pilihan ganda. 

22 – 29 Juli 2010 
(6 x pertemuan) 

Proses belajar mengajar pada kelas eksperimen 
dengan model pembelajaran diskusi kelompok 
menggunakan media Question Card dan kelas 
kontrol dengan model pembelajaran 
konvensional. 

31 Juli 2010 Tes hasil belajar (post tes) pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. 

Sumber : Hasil Penelitian, 2010. 
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4.2 Hasil Analisis Data 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, yaitu sampel berdistribusi normal dan 

homogen, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yang telah diajukan 

dengan menggunakan: 

4.2.1 Analisis Data Awal 

4.2.1.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas atau analisis dua varians digunakan untuk mengetahui 

bahwa kedua kelompok antara hasil nilai ulangan harian kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol memiliki varians yang sama atau tidak. Untuk menganalisis 

homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Independent Sample T-Tes 

dengan bantuan program SPSS 16. Kolom yang dilihat pada printout ialah kolom 

Sig. Jika nilai pada kolom Sig > 0,05 berarti Ho diterima. 

Hasil pengujian homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Perhitungan Uji Homogenitas 

Nilai Sig  kriteria Keterangan 

0, 285 0,05 Sig  >  H0 diterima 

 

Berdasarkan tabel 5 diperoleh bahwa nilai Sig  pada kedua kelas sebesar 

0,285 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima yang berarti bahwa data pada 

kedua kelas homogen. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam lampiran 15 

halaman 106. 
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4.2.1.2 Uji Normalitas 

Data dari hasil penelitian terlebih dahulu diadakan uji prasyarat data 

sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat yang 

digunakan adalah uji normalitas. Dalam menganalisis normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov berbantuan program SPSS 16 . Kolom 

yang dilihat pada printout ialah kolom Asymp. Sig (2-tailed).  Jika nilai yang 

diperoleh pada kolom Asymp. Sig (2-tailed). >  (0,05) maka Ho diterima. Hasil 

uji normalitas data kedua variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6. Perhitungan Uji Normalitas 

Kelas Nilai Asymp. Sig (2-tailed)   Keterangan 

Eksperimen  0,954 
0,05 

H0 diterima 

Kontrol 0,981 H0 diterima 

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh bahwa pada kolom Asymp. Sig (2-tailed). 

untuk kelas eksperimen adalah 0,954 dan kelas kontrol adalah 0,981 yang lebih 

dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hasil tersebut Ho diterima artinya data 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 13 dan 

14, halaman 104 dan 105. 

 

4.2.2 Analisis Data Akhir 

4.2.2.1 Analisis Deskriptif 

Penggunaan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card pada pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi. Hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa: 
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a. Analisis Lembar Aktivitas Siswa 

Lembar keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 7. Lembar Aktivitas Siswa 

Pertemuan ke- Prosentase (%) Kriteria 

1 61,90% Baik 

2 67,62% Baik 

3 77,62% Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok menggunaan media Question Card 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. (Lihat Lampiran 45 sampai 47) 

b. Analisis Lembar aktivitas Guru 

Analisis lembar aktivitas guru/lembar pengamatan terhadap guru 

dilakukan setelah selesai penelitian di kelas. Lembar aktivitas guru/lembar 

pengamatan terahadap guru digunakan untuk mengambil data kinerja guru 

dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: 

• aktivitas guru dengan menggunakan model pembelajaran diskusi 

kelompok menggunakan media Question Card pada kelas eksperimen 

diperoleh skor 75% yang termasuk dalam kategori baik. 

• aktivitas guru dengan menggunakan model konvensional pada kelas 

kontrol diperoleh skor 69% yang termasuk dalam kategori baik. 
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Dengan demikian aktivitas guru dalam mendukkung keberhasilan 

prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran diskusi kelompok dan model 

konvensional tidak jauh berbeda. Karena kesemuanya termasuk dalam kategori 

baik. Dalam hal ini, berarti guru telah berhasil melaksanakan model pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card. 

Jadi ketika guru telah melaksanakan model pembelajaran diskusi 

kelompok menggunakan media Question Card dengan kategori baik maka model 

pembelajaran ini cukup efektif untuk diterapkan pada pokok bahasan keragaman 

bentuk muka bumi. Adapun aktivitas guru dalam pembelajaran pada kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card dapat dilihat pada lampiran 38 sampai 40, halaman 166-172. 

4.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas atau analisis dua varians digunakan untuk mengetahui 

bahwa kedua kelompok antara hasil nilai ulangan harian kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol memiliki varians yang sama atau tidak.  

Hipotesis yang di ajukan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut: 

H0 : σ1
2 = σ 22 (varians homogen) 

Ha : σ1
2 ≠ σ 22 (varians tidak homogen) 

Dengan perhitungan menggunakan SPSS 16 (uji Independent Sample T-

Tes), diperoleh nilai Sig. = 0,114 > 0,05 = α (taraf signifikan). Maka dapat 

disimpulkan Ho diterima artinya data kedua kelompok mempunyai varian yang 

sama homogen. Untuk  hasil perhitungannya terdapat pada lampiran 34. 
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4.2.2.3 Uji Normalitas  

Data dari hasil penelitian terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data 

sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat analisis 

yang digunakan adalah uji normalitas.  

Dengan perhitungan menggunakan SPSS 16 (uji Kolmogorov-Smirnov) 

untuk kelas kontrol di peroleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,980 > 0,05 = α (taraf 

signifikan), maka dapat disimpulkan Ho diterima artinya data untuk kelas kontrol 

berdistribusi normal. Untuk kelas eksperimen di peroleh nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0,814 > 0,05 = α (taraf signifikan), maka dapat disimpulkan Ho diterima 

artinya data untuk kelas eksperimen berdistribusi normal. Untuk  hasil 

perhitungannya terdapat pada lampiran 32 dan 33, halaman 160 dan 161. 

4.2.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.2.4.1 Ketuntasan Belajar 

Berdasarkan nilai tes akhir kelas eksperimen pada tabel 8 terlihat bahwa 

banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 sebanyak 36 

siswa. 

Tabel 8. Ketuntasan Belajar Individu 

No Kode Nilai Keterangan 

1 E-01 88 Tuntas 

2 E-02 72 Tuntas 

3 E-03 70 Tuntas 

4 E-04 74 Tuntas 

5 E-05 74 Tuntas 
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6 E-06 72 Tuntas 

7 E-07 76 Tuntas 

8 E-08 83 Tuntas 

9 E-09 77 Tuntas 

10 E-10 80 Tuntas 

11 E-11 77 Tuntas 

12 E-12 75 Tuntas 

13 E-13 90 Tuntas 

14 E-14 72 Tuntas 

15 E-15 83 Tuntas 

16 E-16 86 Tuntas 

17 E-17 78 Tuntas 

18 E-18 73 Tuntas 

19 E-19 78 Tuntas 

20 E-20 68 Tuntas 

21 E-21 75 Tuntas 

22 E-22 78 Tuntas 

23 E-23 70 Tuntas 

24 E-24 70 Tuntas 

25 E-25 88 Tuntas 

26 E-26 86 Tuntas 

27 E-27 60 Tidak Tuntas 

28 E-28 70 Tuntas 

29 E-29 68 Tuntas 

30 E-30 60 Tidak Tuntas 

31 E-31 80 Tuntas 

32 E-32 58 Tidak Tuntas 

33 E-33 73 Tuntas 

34 E-34 75 Tuntas 

35 E-35 80 Tuntas 
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36 E-36 84 Tuntas 

37 E-37 70 Tuntas 

38 E-38 60 Tidak Tuntas 

39 E-39 80 Tuntas 

40 E-40 80 Tuntas 

∑tuntas 36 

Sumber: Hasil Penelitian,2010 

 

4.2.2.4.2 Uji Beda Rata-rata 

Setelah proses pembelajaran selesai dilakukan, dimana kelompok 

eksperimen dikenai pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card sedangkan kelompok kontrol dikenai 

pembelajaran dengan model konvensional maka tahap berikutya adalah test 

kemampuan siswa yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Test kemampuan 

siswa ini digunakan untuk mencari prestasi belajar siswa. Untuk menganalisisnya 

dilakukan dengan uji t test. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho = µ1 ≤ µ2 , artinya rata-rata prestasi belajar IPS Geografi siswa kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata prestasi belajar IPS 

Geografi siswa kelas kontrol. 

Ha = µ1 > µ2 , artinya rata-rata prestasi belajar IPS Geografi siswa kelas 

eksperimen lebih dari rata-rata prestasi belajar IPS Geografi siswa kelas 

kontrol. 
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Keterangan : 

µ1 = rata-rata prestasi belajar siswa kelas eksperimen 

µ2  = rata-rata prestasi belajar siswa kelas kontrol 

Dengan menggunakan SPSS 16 (uji Independent Sample T-Tes), 

diperoleh thitung = 2,561 dengan df = 78. Karena 2,561 > 1,68, ini berarti thitung > 

ttabel dan nilai Sig. (2-tailed) = 0,008 < 0,05, jadi Ho ditolak. Artinya rata-rata 

prestasi belajar siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Dari tabel 

group statistic tampak bahwa rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen lebih 

besar daripada kelas kontrol. Untuk analisis ketuntasan belajar dapat dilihat ada 

tabel 9. 

Tabel 9. Output Uji Beda Rata-rata 

                                                         Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances 

assumed 
2.561 .114 2.729 78 .008 5.450 1.997 1.475 9.425

Equal variances 

not assumed 

  
2.729 74.095 .008 5.450 1.997 1.471 9.429
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis pertama, yaitu mengetahui sejauh mana penerapan 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Karangtengah Demak Tahun 2010. Ditinjau dari proses pembelajaran 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card dikatakan efektif pada pokok bahasan 

keragaman bentuk muka bumi karena ada aspek yang terpenuhi yaitu kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran untuk mendukung keberhasilan pembelajaran 

termasuk dalam kategori “baik”. 

Peran guru dalam pembelajaran model diskusi kelompok menggunakan 

media Question Card termasuk dalam kriteria “baik” karena peran guru dalam 

proses pembelajaran cukup maksimal dalam memotivasi siswa untuk belajar, 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan mengungkapkan gagasan 

masing-masing. 

Penggunaan media pembelajaran sangat berperan dalam pembelajaran 

terutama pembelajaran yang bersifat abstrak sehingga dapat dilihat dalam bentuk 

yang konkret melalui media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran dengan 

model diskusi kelompok menggunakan media Question Card ini ternyata siswa 

lebih mudah memahami materi yang diajarkan sehingga prestasi belajar siswa 

meningkat. 
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Berdasarkan tiga sub variabel yaitu persiapan (pembuatan RPP dan 

silabus, menyiapkan materi, menyiapkan evaluasi, menyiapkan media 

pembelajaran), proses pembelajaran (pengelolaan kelas, pembuatan kelompok 

siswa yang dilaksanakan dalam pembelajaran), dan tindak lanjut (evaluasi, 

refleksi) maka penerapan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan 

media Question Card dalam ilmu pengetahuan sosial (IPS) Geografi di SMP 

Negeri 1 Karangtengah Demak termasuk dalam kriteria “baik” ini terbukti dari 

hasil kinerja guru yang termasuk dalam kriteria “baik”. 

Dari sub variabel persiapan guru telah melaksanakannya yaitu dengan 

menyusun RPP yang sudah mencakup aspek persiapan, proses pembelajaran, dan 

tindak lanjut yang sudah mencerminkan model pembelajaran diskusi kelompok. 

Dari sub variabel proses pembelajaran guru sudah menggunakan media 

pembelajaran yaitu media Question Card, sudah menggunakan sumber belajar, 

dan peran gurupun sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan model 

pembelajaran diskusi kelompok. 

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran termasuk dalam kategori baik. 

Ini dibuktikan dengan hasil prestasi belajar siswa yang meningkat dan mencapai 

tujuan atau menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dalam pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut penggunaan model pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card pada IPS Geografi pokok 

bahasan keragaman bentuk muka bumi mempunyai prospek kedepan yang baik 

karena bagi guru dapat mempermudah dalam menjelaskan materi sehingga akan 
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lebih terarah. Siswapun lebih cepat paham dengan materi yang diajarkan karena 

semua tergambar dengan jelas. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Pembelajaran diskusi kelompok merupakan belajar bersama dengan 

saling membantu dalam pembelajaran agar setiap anggota kelompok dapat 

mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Secara 

spesifik belajar diskusi kelompok sebagai teknik yang melibatkan siswa untuk 

bekerjasama dalam kelompok yang heterogen. Strategi pengajarannya yang 

terstruktur dan sistematis dapat digunakan pada berbagai jenjang pendidikan dan 

hampir pada semua materi. Semua metode belajar diskusi kelompok melibatkan 

pengaturan siswa oleh guru menjadi kelompok sehingga kelompok ini mewakili 

susunan kelas dalam hal tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan etnis. Pendapat 

mengenai jumlah anggota kelompok ini beragam, dapat terdiri dari 4-5 orang atau 

lebih. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t untuk 

mengetahui adanya perbedaan prestasi belajar antara penggunaan model 

pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question Card dengan yang 

tidak. Hasil analisis uji t diperoleh thitung = 2,561 dengan df = 78. Karena 2,561 > 

1,68, ini berarti thitung > ttabel dan nilai Sig. (2-tailed) = 0,008 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan diterimanya Ha berarti “Ada perbedaan prestasi 

belajar IPS antara pengajaran yang menerapkan model pembelajaran diskusi 

kelompok menggunakan media Question Card dengan yang tidak pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah Demak Tahun 2010”. 
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Pembelajaran diskusi kelompok membangkitkan siswa dalam berbagai 

level kemampuan untuk bekerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai 

tujuan kelompok, bukannya berkompetisi untuk memperoleh jenjang yang lebih 

baik atau penghargaan lain yang bersifat individual. Dengan adanya kerjasama 

tersebut, siswa dengan kemampuan yang rendah akan bekerjasama dengan siswa 

yang pandai, sehingga siswa yang lemah tersebut akan dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya. Hasil penelitian untuk mengetahui prestasi belajar diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. Prestasi Belajar IPS Geografi 

Data 
Pembelajaran Diskusi Kelompok 

Menggunakan Media QC 

Nilai Tertinggi 90,00 

Nilai Terendah 58,00 

Nilai Rata-rata 75,27 

Standar Deviasi 7,84 

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 

Pengujian hipotesis kedua, penggunaan model pembelajaran diskusi 

kelompok menggunakan media Question Card menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran 

pada IPS Geografi pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa pada penggunaan kedua model pembelajaran memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar IPS Geografi pada pokok 

bahasan keragaman bentuk muka bumi. 

Hal ini ditunjukkan oleh harga thitung = 2,561 lebih besar dibandingkan 

ttabel = 1,68, berarti Ho ditolak (lampiran 35 halaman 163). Ditolaknya Ho berarti 
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diterimanya Ha maka secara statistik hipotesis penelitian teruji kebenarannya. 

Penggunaan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question 

Card mengahasilkan prestasi belajar yang lebih baik, artinya siswa yang 

mengikuti pelajaran dengan penyajian model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran pada prestasi 

belajar IPS Geografi pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi pada kelas VII 

SMP Negeri 1 Karangtengah Demak Tahun 2010. 

Hal ini dikarenakan pada pembelajaran dengan model pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card menekankan kerjasama 

antar anggota kelompok akibatnya keberhasilan prestasi belajar siswa tercapai. 

Dimana dalam proses bekerjasama akan terjadi relasi, interaksi, partisipasi, 

kontribusi, dan dinamika, artinya setiap siswa saling berhubungan antar anggota 

kelompoknya, setiap siswa memberikan sumbangan pikiran, saling 

mempengaruhi, ikut aktif, dan setiap siswa mendapatkan pembagian tugas yang 

sama, hal tersebut menjadikan suasana menjadi dinamis. 

Hal ini dapat dilihat dari aktivitas kelompok belajar mereka, diawali dari 

bekerjasama dalam kelompoknya, sehingga tugas dapat selesai tepat waktu, 

akibatnya aktivitas belajar menjadi lebih efektif. Di dalam model pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card guru harus bisa 

memperhatikan siswa secara ekstra agar siswa mampu untuk melakukan proses 

ketrampilan diskusi karena keberhasilan belajar diskusi kelompok terletak pada 

ketrampilan kerjasama. Selain itu model pembelajaran diskusi kelompok 



73 

 

menggunakan media Question Card ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, 

sehingga guru harus mempersiapkan bahan ajar dalam setiap sub pokok bahasan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran IPS 

Geografi kelas VII dan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah Demak 

didapatkan hasil bahwa penggunaan model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card menghasilkan prestasi belajar lebih baik 

dibandingkan yang tidak menggunakan, ternyata model pembelajaran ini jarang 

sekali digunakan oleh guru-guru yang ada. Kurangnya penggunaan model 

pembelajaran ini di lapangan disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: 

1. Sebagian guru masih khawatir dengan penggunaan model pembelajaran 

diskusi kelompok menggunakan media Question Card, karena akan terjadi 

kekacauan di kelas dan siswa tidak belajar jika mereka ditempatkan dalam 

kelompok. 

2. Banyak siswa tidak senang bila disuruh bekerjasama dengan siswa yang lain, 

siswa yang tekun harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam kelompok 

mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder ditempatkan 

dalam satu kelompok dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang tekun 

merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang hasil jerih 

payahnya saja. 

3. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau 

keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. 
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4. Banyak siswa yang takut dengan pekerjaan atau tugas tidak akan terbagi rata 

atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan 

tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card dalam pembelajaran IPS SMP Negeri 1 Karangtengah Demak 

Tahun 2010 dalam kriteria “baik”. Karena ketiga sub variabel yaitu persiapan 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan tindak lanjut (evaluasi, refleksi) 

sudah ada dalam pembelajaran IPS dan sudah mencerminkan model 

pembelajaran diskusi kelompok. Seperti RPP yang sudah mencerminkan 

model pembelajaran diskusi kelompok, penggunaan media pembelajaran 

yaitu media Question Card, penggunaan sumber belajar, dan peran guru yang 

sudah mulai menerapkan model ini untuk pembelajaran di kelas. Evaluasi 

yang dilakukan sudah mulai disesuaikan dengan model pembelajaran diskusi 

kelompok. 

2. Bahwa penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi 

kelompok menggunakan media Question Card ternyata lebih efektif dan 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran yang tidak menggunakan pada pokok bahasan keragaman 

bentuk muka bumi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karangtengah Demak 
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Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tes akhir (post tes) pada 

pokok bahasan keragaman bentuk muka bumi dimana pada kelas eksperimen 

rata-rata nilai post tes adalah 75,275 sedangkan pada kelas kontrol rata-rata 

nilai post tes adalah 69,825. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan penulis setelah melakukan penelitian 

yaitu: 

1. Kepada guru mata pelajaran IPS Geografi SMP hendaknya mengembangkan 

proses belajar mengajar yang mengarah pada teori kontruksivisme, salah 

satunya adalah menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card. 

2. Bagi siswa hendaknya lebih memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar 

Geografi baik di perpustakaan sekolah maupun menggunakan media lain 

(misalnya surat kabar dan internet), karena sumber informasi yang aktual 

mengenai mata pelajaran Geografi terdapat di berbagai literatur perpustakaan 

dan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Hal ini sebagai bahan 

penunjang materi IPS Geografi selain dari guru, yang nantinya diharapkan 

dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan hasil belajar siswa. 

3. Kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis disarankan 

untuk meneliti model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card dilihat dari sikap siswa terhadap ketrampilan berdiskusi, 

sehingga diperoleh gambaran yang lengkap dari variabel-variabel yang 
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mempengaruhi keberhasilan model pembelajaran diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (VII D) 

 

No Nama Kode 

1 Anis Setiani UC-01 

2 Ayuk Mifawati UC-02 

3 Akso Setyono UC-03 

4 Amma Putri Riskiani UC-04 

5 Ainun Na'im UC-05 

6 Alim Bukhori UC-06 

7 Dani Susilawati UC-07 

8 Dwi Astuti UC-08 

9 Dewi Fatimah UC-09 

10 Eni Farida UC-10 

11 Ely Susanti UC-11 

12 Endang Widianingsih UC-12 

13 Fitri Khikmawati UC-13 

14 Fitriana UC-14 

15 Heru Susanto UC-15 

16 Khikmawati UC-16 

17 Ida Royani UC-17 

18 Ika Maftul Khuro UC-18 

19 Imam UC-19 

20 Imam Miftahul farid UC-20 

21 Khairul Sulistiana UC-21 

22 Lu'luul Maknunah UC-22 

23 Munasiroh UC-23 

24 Miftahul Ulfa UC-24 

25 Mirza Armunanto UC-25 

26 Miftah Farid UC-26 

27 Mustaghfirin UC-27 
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28 Nur Khamidah UC-28 

29 Nurul Qomar UC-29 

30 Setyowati UC-30 

31 Titik Sunira UC-31 

32 Toto Budiarso UC-32 

33 Ulfa Riskiyati UC-33 

34 Umar Said UC-34 

35 Uswatun Chasanah UC-35 

36 Vito Marco UC-36 

37 Vina Kumalasari UC-37 

38 Wawan Harjo P UC-38 

39 Yayang Putri S UC-39 

40 Zaenal Arifin UC-40 

41 Zaenal Mahmud UC-41 

42 Zumi Asma D UC-42 
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                Skor  Uji Coba Hasil Belajar Kelas Uji Coba 

No. Kode Nilai 
1 UC-01 86 
2 UC-02 90 
3 UC-03 90 
4 UC-04 43 
5 UC-05 86 
6 UC-06 90 
7 UC-07 53 
8 UC-08 90 
9 UC-09 56 

10 UC-10 83 
11 UC-11 90 
12 UC-12 90 
13 UC-13 86 
14 UC-14 83 
15 UC-15 83 
16 UC-16 83 
17 UC-17 50 
18 UC-18 93 
19 UC-19 83 
20 UC-20 86 
21 UC-21 86 
22 UC-22 53 
23 UC-23 50 
24 UC-24 80 
25 UC-25 53 
26 UC-26 80 
27 UC-27 80 
28 UC-28 56 
29 UC-29 86 
30 UC-30 80 
31 UC-31 56 
32 UC-32 80 
33 UC-33 90 
34 UC-34 80 
35 UC-35 76 
36 UC-36 43 
37 UC-37 66 
38 UC-38 86 
39 UC-39 93 
40 UC-40 63 
41 UC-41 53 
42 UC-42 70 
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ANALISIS ITEM UJI COBA 

No Soal Validitas Tingkat 
Kesukaran Daya Pembeda Keterangan 

1 Valid mudah cukup Dipakai  
2 Valid mudah cukup Dipakai  
3 Valid mudah cukup Dipakai  
4 Tidak Valid mudah jelek Dibuang 
5 Valid mudah cukup Dipakai  
6 Valid mudah jelek Dipakai  
7 Valid mudah cukup Dipakai  
8 Valid sedang cukup Dipakai  
9 Valid mudah cukup Dipakai  

10 Valid sedang cukup Dipakai  
11 Valid mudah cukup Dipakai  
12 Valid mudah cukup Dipakai  
13 Valid mudah cukup Dipakai  
14 Valid sedang cukup Dipakai  
15 Valid mudah cukup Dipakai  
16 Tidak Valid sedang jelek Dibuang 
17 Valid mudah cukup Dipakai  
18 Tidak Valid mudah jelek Dibuang 
19 Tidak Valid sedang cukup Dibuang 
20 Valid sukar cukup Dipakai  
21 Valid sedang cukup Dipakai  
22 Valid mudah cukup Dipakai  
23 Valid mudah cukup Dipakai  
24 Valid mudah cukup Dipakai  
25 Valid mudah cukup Dipakai  
26 Valid mudah jelek Dipakai  
27 Valid mudah cukup Dipakai  
28 Valid mudah cukup Dipakai  
29 Valid sedang cukup Dipakai  
30 Valid mudah baik Dipakai  
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

 

No Kode Nama 
1 E-01 Abdullah Syifak 
2 E-02 Agung Subarkah 
3 E-03 Ahmad Syaifudin 
4 E-04 Achmad Choirul U 
5 E-05 Aida Ulfah 
6 E-06 Ajay Setyo Tri W 
7 E-07 Al Irsyad Praka P.B 
8 E-08 Anik Setyani 
9 E-09 Apriliani Tri A 

10 E-10 Ayu Assiyatus S 
11 E-11 Bima Sakti 
12 E-12 Febri Candra F 
13 E-13 Hartatik  
14 E-14 Heni Yuliyanti 
15 E-15 Hermanto 
16 E-16 Heru Dwi L 
17 E-17 Ika Zuliyanti 
18 E-18 Ikta Novinta 
19 E-19 Johan Andri Y 
20 E-20 Lilik Ardiyanto 
21 E-21 Lukman Ali 
22 E-22 Maghfirotun 
23 E-23 Muhamad Arif S 
24 E-24 Muhamad Rizal F 
25 E-25 Muhamad Hilmi H 
26 E-26 Mukhamad hendra P 
27 E-27 Nur Aini 
28 E-28 Nur Khasan 
29 E-29 Nurul Arifin 
30 E-30 Putri Puji U 
31 E-31 Sandhi Irawan 
32 E-32 Shanty Aji S 
33 E-33 Siska Riana 
34 E-34 Siti Soimatul Q 
35 E-35 Siti Yuliyanti 
36 E-36 Sokhibah 
37 E-37 Sri Pujiyati 
38 E-38 Ulfatun Nia 
39 E-39 Uma Munfaatun 
40 E-40 Wahyu Nugroho 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (VIIH) 

 

No Kode Nama 
1 K-01 Adi Prastyo 
2 K-02 Aena Fikria 
3 K-03 Ahmad Khoirudin 
4 K-04 Andi Prasetyo 
5 K-05 Anisa Kartiko S 
6 K-06 Anita Saraswati 
7 K-07 Ari Handoko 
8 K-08 Budi Cahyono 
9 K-09 Eko Sadewo 
10 K-10 Erik Kurniawan 
11 K-11 Evi Afriani 
12 K-12 Fani Nurul Aini 
13 K-13 Herri Triyono 
14 K-14 Ida Ariful Janah 
15 K-15 Imanuddin Febriyanto 
16 K-16 Indah Srimurti 
17 K-17 Ita Novitasari 
18 K-18 Khoeron Mahfudh 
19 K-19 Khomsatun 
20 K-20 Lailatul Fitriyani 
21 K-21 Luthfi Mahendra 
22 K-22 Muhamat Arif 
23 K-23 Niken Dwi W 
24 K-24 Novi Setyorini 
25 K-25 Nur Hayanti 
26 K-26 Puji Indah L 
27 K-27 Radita Hana K 
28 K-28 Rajab Hartanto 
29 K-29 Retno Winarsih 
30 K-30 Richa Asyifatul L 
31 K-31 Riyadi 
32 K-32 Sigit Sugiharso 
33 K-33 Siti Ulfah 
34 K-34 Suharno 
35 K-35 Suyikno 
36 K-36 Tri Wiyoto 
37 K-37 Trubus Dwijo P 
38 K-38 Wahyu Sri H 
39 K-39 Wahyudi 
40 K-40 Yunita Sholekhatul R 
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DAFTAR KELOMPOK SISWA KELAS VII A 

(KELAS EKSPERIMEN)  

 

 

Kelompok 1 : 

1. Abdullah Syifak 

2. Bima Sakti 

3. Febri Candra F 

4. Lukman Ali 

5. Maghfirotun 

6. Sandhi Irawan 

 

 

 

Kelompok 2 : 

1. Agung Subarkah 

2. Hartatik 

3. Heni Yuliyati 

4. Muhamad  Arif 

5. Shanti Aji S 

6. Siska Riana 

 

Kelompok 3 : 

1. Ahmad Syaifudin 

2. Ikta Novinta 

3. Nurul Arifin 

4. Siti Yuliyanti 

5. Uma Munfaatun 

6. Wahyu Nugroho 

 

Kelompok 4 : 

1. Ajay Setyo T 

2. Anik Setyani 

3. Heru Dwi L 

4. Mukhamad Hendra 

5. Nur Aini 

6. Sokhibah 

 

Kelompok 5 : 

1. Aida Ulfah 

2. Apriliani Tri 

3. Hermanto 

4. Muhamd Rizal  

5. Sri Pujiyati 

6. Ulfatun Nia 

 

Kelompok 6 : 

1.  Achmat Choirul U 

2. Al Irsyad Praka 

3. Ayu Assiyatus S 

4. Johan Andri Y 

5. Nur Khasan 

 

 

Kelompok 7 : 

1. Lilik Ardiyanto 

2. Muhamad Hilmi H 

3. Ika Yuliyanti 

4. Putri Puji U 

5. Siti Soimatul Q 
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DATA KONDISI AWAL SISWA 
Eksperimen Kontrol

Kode Nilai Kode Nilai 
E-01 86 K-01 54 
E-02 71 K-02 70 
E-03 65 K-03 68 
E-04 68 K-04 75 
E-05 67 K-05 50 
E-06 72 K-06 45 
E-07 67 K-07 73 
E-08 83 K-08 80 
E-09 76 K-09 57 
E-10 75 K-10 63 
E-11 67 K-11 85 
E-12 65 K-12 66 
E-13 90 K-13 65 
E-14 69 K-14 85 
E-15 80 K-15 60 
E-16 80 K-16 85 
E-17 78 K-17 49 
E-18 65 K-18 84 
E-19 70 K-19 66 
E-20 59 K-20 73 
E-21 73 K-21 72 
E-22 71 K-22 65 
E-23 62 K-23 78 
E-24 64 K-24 54 
E-25 87 K-25 82 
E-26 84 K-26 55 
E-27 46 K-27 65 
E-28 64 K-28 65 
E-29 57 K-29 67 
E-30 54 K-30 88 
E-31 70 K-31 58 
E-32 45 K-32 63 
E-33 65 K-33 55 
E-34 70 K-34 92 
E-35 74 K-35 65 
E-36 80 K-36 70 
E-37 63 K-37 69 
E-38 59 K-38 77 
E-39 80 K-39 85 
E-40 76 K-40 73 

Jumlah 2797 Jumlah 2751 
Rata-rata 69,925 Rata-rata 68,775 
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UJI NORMALITAS DISTRIBUSI DATA NILAI AWAL 
SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
 
Hipotesis 
Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 
 
Uji Statistik 
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 
 
NPar Tests 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Nilai Eksperimen 40 69.92 10.237 45 90 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nilai Eksperimen

N 40
Normal Parametersa Mean 69.92

Std. Deviation 10.237
Most Extreme Differences Absolute .081

Positive .058
Negative -.081

Kolmogorov-Smirnov Z .515
Asymp. Sig. (2-tailed) .954
a. Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,954 > 0,05 maka Ho diterima. Artinya 

data berdistribusi normal. 

 

Lampiran 13 



90 

 

UJI NORMALITAS DISTRIBUSI DATA NILAI AWAL 
SISWA KELOMPOK KONTROL 

 
 
Hipotesis 
Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 
 
Uji Statistik 
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 
 
NPar Tests 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Nilai Kontrol 38 68.24 11.711 45 92 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nilai Kontrol 

N 38
Normal Parametersa Mean 68.24

Std. Deviation 11.711
Most Extreme Differences Absolute .076

Positive .076
Negative -.075

Kolmogorov-Smirnov Z .467
Asymp. Sig. (2-tailed) .981
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,981 > 0,05 maka Ho diterima. Artinya 

data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DISTRIBUSI DATA NILAI AWAL 
SISWA 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
 
 
Hipotesis 
Ho : varians homogen 
Ha : varians tidak homogen 
 
Uji Statistik 
Uji Independent Sample T-Tes dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Ho diterima jika nilai Sig > 0,05  
 
T-Test 
 
 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Eks 40 69.92 10.237 1.619 

Kontrol 40 68.78 11.731 1.855 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances 
assumed 1.157 .285 .467 78 .642 1.150 2.462 -3.751 6.051

Equal variances not 
assumed 

  .467 76.595 .642 1.150 2.462 -3.752 6.052

 
Dari tabel diperoleh harga Fhitung = 1,157 dengan signifikansi 0,285 > 0,05. 

Artinya Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan kedua kelompok homogen atau 

mempunyai varians yang sama. 
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KISI-KISI SOAL TES PRESTASI BELAJAR PENELITIAN 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK 

MENGGUNAKAN MEDIA QUESTION CARD UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 

KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 

 

 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/Gasal 

Jumlah Soal  : 30 butir 

Waktu   : 60 menit 

Standar Kompetensi : Kemampuan memahami lingkungan kehidupan manusia 

Kompetensi Dasar :Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

 

Variabel Indikator No. Pertanyaan

Keragaman 

bentuk muka 

bumi, proses 

pembentukan dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan 

- Mendiskripsikan proses alam 

endogen yang menimbulkan 

berbagai bentuk muka bumi dan 

jenis-jenis tenaga endogen 

berdasarkan penyebabnya 

 

- Mendiskripsikan gejala diastropisme 

dan vulkanisme serta sebaran tipe 

gunung api 

- Mendiskripsikan faktor-faktor 

penyebab terjadinya gempa bumi 

dan akibat yang ditimbulkannya 

 

1, 2, 3, 4, dan 5 

 

 

 

 

 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, dan 

15 

16, 17, 18, 19, 

dan 20 
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- Mendiskripsikan jenis batuan 

berdasarkan proses pembentukannya 

 

- Mendiskripsikan peristiwa 

pelapukan erosi dan sedimentasi, 

serta mampu menganalisis 

pengaruhnya terhadap bentuk muka 

bumi 

 

21, 22, 23, 24, 

dan 25 

 

26, 27, 28, 29, 

dan 30 
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SOAL TES UJI COBA PRESTASI BELAJAR PENELITIAN 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK 

MENGGUNAKAN MEDIA QUESTION CARD UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 

KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 

 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Materi Pokok              : Keragaman Bentuk Muka Bumi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Jumlah soal  : 30 butir 

Waktu   : 60 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Kerjakan soal pada lembar yang tersedia 

2. Tulislah indentitas anda pada tempat yang tersedia dilembar jawab 

3. Kerjakan soal-soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu 

4. Selamat mengerjakan! 

 

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

kamu anggap benar! 

1. Proses pengendapan material hasil pelapukan dan pengikisan oleh air, angin 

atau gletser di suatu wilayah disebut…. 

a. tektonisme     c.   seisme 

b. sedimentasi     d.   vulkanisme 

2. Dampak yang disebabkan dari pergeseran lempeng tektonik adalah…. 

a. adanya perubahan iklim global 

b. munculnya gunung api     

c. terjadinya gempa 

d. perubahan kecepatan rotasi bumi 
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3. Pelapukan mekanis disebabkan oleh perbedaan…. 

a. temperatur     c.   ketinggian tempat 

b. curah hujan     d.   topografi 

4. Berikut ini merupakan bentuk tenaga eksogen, kecuali…. 

a. tektonisme     c.   seisme (gempa) 

b. pelapukan     d.   erosi 

5. Lipatan yang berbentuk menyerupai lembah (cekungan) disebut…. 

a. isoklin     c.   antiklin 

b. lipatan cekung    d.   sinklin 

6. Sesar berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi tiga, yaitu…. 

a. sesar naik, sesar menurun, dan sesar menyamping 

b. sesar naik, sesar menurun, dan sesar mendatar 

c. sesar atas, sesar bawah, dan sesar menyamping 

d. sesar atas, sesar bawah, dan sesar tegak lurus 

7. Tiga gaya yang dapat menimbulkan terjadinya sesar adalah…. 

a. tekanan, turunan, dan tegangan  c.   patahan, lipatan, dan 

gesekan 

b. tegangan, gesekan, dan goelogis  d.   tekanan, tegangan, dan 

gesekan 

8. Perhatikan gambar lipatan dibawah ini! 

 

 

 

   

 

 

Gambar tersebut merupakan gambar jenis lipatan…. 

a. tegak      c.   rebah sesar sungkup 

b. miring     d.   isoklin 

9. Material hasil letusan gunung api yang berupa zat padat adalah…. 

a. lava dan lahar    c.   lava dan lapili 
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b. abu vulkanik dan lapili   d.   nitrogen dan asam arang 

10. Berikut adalah merupakan tanda-tanda dari gunung api yang akan meletus, 

kecuali…. 

a. suhu disekitar gunung naik 

b. sumber air disekitar kawah mengering 

c. terjadinya hujan yang sangat lebat selama 7 hari berturut-turut 

d. binatang-binatang berlari menjauhi gunung 

11. Lubang berbentuk mangkuk yang terdapat pada puncak gunung berapi 

disebut…. 

a. kaldera     c.   kubah 

b. kawah     d.   dolina 

12. Berikut ini merupakan jalur pegunungan sirkum mediterania adalah…. 

a. Laut Tengah – Kalimantan – Laut Banda 

b. Pegunungan Andes – Jepang – Philipina – Sungai Talaud – Papua – 

Samudra Pasifik 

c. Laut Mediterania – Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Laut Banda 

d. Laut Mediterania – Jepang – Philipina – Sungai Talaud – Laut Banda 

13. Gunung api yang berada di kepulauan Hawai termasuk tipe gunung api…. 

a. strato      c.   corong 

b. maar      d.   perisai 

14. Gempa bumi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu…. 

a. tumbukan lempeng – lempeng litosfer, aktivitas gunung berapi, dan 

tsunami 

b. tumbukan lempeng – lempeng litosfer, aktivitas gunung berapi, dan 

longsor 

 

c. aktivitas gunung berapi, longsor, dan tsunami 

d. aktivitas gunung berapi, banjir, dan tsunami 

15. Pulau-pulau di Indonesia yang merupakan jalur gempa vulkanik adalah…. 

a. Sumatra – Jawa – Kalimantan   

b. Sumatra – Jawa – Nusa Tenggara 
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c. Bali – Sulawesi – Kalimantan 

d. Sumatra – Kalimantan - Sulawesi 

16. Gempa bumi yang hiposenternya 80 km termasuk gempa bumi…. 

a. dangkal     c.   dalam 

b. menengah     d.   sangat dalam 

17. Gelombang laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi disebut…. 

a. abrasi      c.   rob 

b. tsunami     d.   ombak 

18. Berdasarkan proses pembentukannya batuan dibedakan menjadi tiga 

kelompok yaitu…. 

a. batuan beku, batuan sedimen, dan batuan kapur 

b. batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf 

c. batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan korok 

d. batuan sedimen, batuan kapur, dan batuan beku 

19. Batuan konglomerat merupakan salah satu jenis batuan sedimen…. 

a. biogenik     c.   kimia 

b. klastik     d.   fisik 

20. Batuan beku yang berbentuk akibat proses pembekuan magma yang tidak 

berhasil keluar ke permukaan bumi dan berlangsung dalam waktu yang 

sangat lama disebut…. 

a. batuan beku luar    c.   batuan beku dalam 

b. batuan beku dangkal    d.   batuan beku jauh 

21. Batuan beku luar disebut juga dengan…. 

a. eksplusif     c.   ekstruksif 

b. endogen     d.   eksogen 

22. Proses pelapukan batuan oleh tumbuh-tumbuhan termasuk jenis pelapukan…. 

a. mekanik     c.   campuran 

b. organik     d.   kimiawi 

23. Gua-gua yang terdapat ditepi pantai berbatuan kapur terbentuk karena…. 

a. pelapukan kimiawi    c.   erosi pantai 

b. abrasi      d.   runtuhan 
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24. Pembentukan gosong pasir adalah hasil endapan…. 

a. angin      c.   air laut 

b. gletser     d.   air sungai 

25. Erosi air laut disebut juga dengan…. 

a. deflasi     c.   abrasi 

b. splash erotion    d.   korosi 

26. Plato (dataran tinggi) Dieng merupakan obyek wisata yang terdapat di 

pulau…. 

a. Bali      c.   Jawa 

b. Sumatra     d.   Kalimantan 

27. Delta adalah bentukan endapan yang disebabkan oleh…. 

a. angin      c.   sungai 

b. gletser     d.   air laut 

28. Lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki 

lereng yang curam adalah…. 

a. gunung laut     c.   punggung laut 

b. ambang laut     d.   palung laut 

29. Dibawah ini merupakan bagian dari relief dasar laut, kecuali…. 

a. dangkalan     c.   ambang laut 

b. gunung laut     d.   plato 

 

 

30. Sistem pertanian sabak di Bali merupakan contoh upaya penanggulangan…. 

a. lahan pertanian di lereng yang miring c.   sedimentasi fluvial 

b. tanah longsor     d.   letusan gunung api 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

  1. D    11. A    21. C 

  2. C    12. C    22. B 

  3. A    13. D    23. A 

  4. C    14. B    24. A 

  5. D    15. B    25. C 

  6. B    16. B    26. C 

  7. D    17. B    27. C 

  8. A    18. B    28. D 

  9. B    19. B    29. D 

  10. C    20. A    30.B 
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SILABUS 
 

NAMA SEKOLAH  : SMP N 1 KARANGTENGAH 

MATA PELAJARAN  : IPS GEOGRAFI 

KELAS    : VII 

SEMESTER    : GASAL 

STANDAR KOMPETENSI : 1. Kemampuan memahami lingkungan kehidupan manusia 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK/POKOK 

BAHASAN 

PENGALAMAN 
BELAJAR INDIKATOR 

PENILAIAN
ALOKASI 
WAKTU 
(MENIT) 

SUMBER/BAHAN/ALAT JENIS 
TAGIHA

N 

BENTUK 
INSTRU

MEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

1.1 Mendiskripsi
kan 
keragaman 
bentuk muka 
bumi, proses 
pembentukan 
dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

 
 
 

Tenaga endogen 
dan tenaga 
eksogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mengkaitkan 
pelajaran 
geografi dengan 
masalah  yang 
ada di lapangan. 

 
 
 

- Mendiskusikan 
masalah dan 
pemecahan 
masalah 

 

• Mengidentifi
kasi tenaga 
endogen yang 
menimbulkan 
berbagai 
bentuk muka 
bumi 
 

• Membedakan 
jenis-jenis 
tenaga 
endogen 
berdasarkan 

Tugas 
individu 
 

 Hasil 
diskusi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diskripsi
 Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jelaskan apa yang 
dimaksud dengan 
tenaga endogen 
dan tenaga 
eksogen? 

 
2. Sebutkan jenis 

dari tenaga 
endogen dan 
jelaskan! 
 

3. Sebutkan jenis 
dari tenaga 

2x40 menit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wardiyatmoko, K. 2004. 
Kurikulum 2004 Berbasis 
Kompetensi Geografi 
SMP kelas VII. Jakarta: 
Erlangga. 

2. Drs. Bambang Nianto 
Mulyo M.Ed, Drs. 
Purwadi Suhandini, 
M.Si. 2004. Kompetensi 
Dasar Geografi Untuk 
Kelas VII SMP dan MTs. 
Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri. 

Lam
piran 19 

116 
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Gejala vulkanisme 
dan peristiwa 
gempa bumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Mengkaitkan 
pelajaran 
geografi dengan 
masalah yang 
ada di lapangan 
 

- Mendiskusikan 
masalah dan 
pemecahan 
masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

penyebabnya
 

 
 
• Mendiskripsi

kan gejala 
vulkanisme 
dan 
pengaruhnya 
terhadap 
bentuk muka 
bumi 
 

• Mendiskripsi
kan faktor-
faktor  
terjadinya 
gempa bumi 
dan 
menganalisis 
akibat yang 
ditimbulkan 
nya 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Tugas 
individu 
 Hasil 
diskusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Diskripsi 
 Laporan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eksogen dan 
jelaskan! 

 
 
1. Jelaskan yang 

dimaksud dengan 
gejala 
vulkanisme? 
 

2. Jelaskan apa yang 
dimaksud dengan 
perisiwa gempa? 
 

3. Sebutkan jenis 
erupsi gunung api 
berdasarkan 
kekuatan letusan! 
 

4. Sebutkan jenis-
jenis gempa 
berdasarkan 
penyebab 
terjadinya! 

5. Sebut dan 
jelaskan faktor 
penyebab 
terjadinya 
gempa! 

 
 
 

 
 
 
2x40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Wardiyatmoko, K. 2004. 

Kurikulum 2004 
Berbasis Kompetensi 
Geografi SMP kelas VII. 
Jakarta: Erlangga. 

2. Drs. Bambang Nianto 
Mulyo M.Ed, Drs. 
Purwadi Suhandini, 
M.Si. 2004. Kompetensi 
Dasar Geografi Untuk 
Kelas VII SMP dan MTs. 
Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 
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Gejala 
diastropisme dan 
jenis-jenis batuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelapukan, erosi, 
dan sedimentasi 
serta dampak 
tenaga endogen 
dan tenaga 
eksogen terhadap 
relief muka bumi 

- Mengkaitkan 
pelajaran 
geografi dengan 
masalah yang 
ada di lapangan 

 
- Mendiskusikan 

masalah dan 
pemecahan 
masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengkaitkan 

pelajaran 
geografi dengan 
masalah yang 
ada di lapangan 
 

- Mendiskusikan 
masalah dan 
pemecahan 

• Mendiskripsi
kan dan 
membedakan 
berbagai 
gejala 
diastropisme 
serta 
menganalisis 
pengaruhnya 
terhadap 
bentuk muka 
bumi 
 

• Mengidentifi
kasi jenis 
batuan 
berdasarkan 
proses 
pembentukan
nya 

 
 
• Mendiskripsi

kan peristiwa 
pelapukan, 
erosi, dan 
sedimentasi, 
serta 
menganalisis 
pengaruhnya 
terhadap 

Tugas 
individu 
 
 Hasil 
diskusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tugas 
individu 
 Hasil 
diskusi 

 
 

Diskripsi
 Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diskripsi 
 Laporan 
 

1. Jelaskan yang 
dimaksud dengan 
gejala 
diastropisme! 
 

2. Jelaskan yang 
dimaksud dengan 
batuan! 

 
3. Sebut dan 

jelaskan jenis-
jenis batuan 
berdasarkan 
proses 
pembentukannya! 

 
4. Sebut dan 

jelaskan bentuk 
dari gejala 
diastropisme! 

 
 
1. Jelaskan yang 

dimaksud dengan 
pelapukan, erosi, 
dan sedimentasi! 
 

2. Sebut dan 
jelaskan dampak 
positif dari 
adanya tenaga 

2x40 menit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x40 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wardiyatmoko, K. 2004. 
Kurikulum 2004 
Berbasis Kompetensi 
Geografi SMP kelas VII. 
Jakarta: Erlangga. 

2. Drs. Bambang Nianto 
Mulyo M.Ed, Drs. 
Purwadi Suhandini, 
M.Si. 2004. Kompetensi 
Dasar Geografi Untuk 
Kelas VII SMP dan MTs. 
Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wardiyatmoko, K. 2004. 

Kurikulum 2004 
Berbasis Kompetensi 
Geografi SMP kelas VII. 
Jakarta: Erlangga. 

2. Drs. Bambang Nianto 
Mulyo M.Ed, Drs. 
Purwadi Suhandini, 
M.Si. 2004. Kompetensi 
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120 
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masalah perubahan 
bentuk muka 
bumi 
 

• Mengidentifik
asi dampak 
positif dan 
negatif 
adanya tenaga 
endogen dan 
eksogen 
terhadap 
relief muka 
bumi serta 
upaya 
penanggulang
annya 

endogen dan 
eksogen bagi 
relief muka bumi! 

 
3. Sebut dan 

jelaskan dampak 
negative dari 
adanya tenaga 
endogen dan 
eksogen terhadap 
relief muka bumi! 

Dasar Geografi Untuk 
Kelas VII SMP dan MTs. 
Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri. 

 
 
 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah           Guru IPS Geografi 

SMP N 1 Karangtengah 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H          Dra. Sri Mulyani 

NIP 19590828 198112 1 002         NIP 132192361 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Pertemuan ke-1 

Nama sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata pelajaran  : IPS Geografi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (80 menit) 

Kompetensi dasar        : Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

Indikator                      : 1. Mendiskripsikan tenaga endogen yang menimbulkan 

berbagai bentuk muka bumi 

2.  Membedakan jenis-jenis tenaga endogen berdasarkan 

penyebabnya 

3. Mendiskripsikan gejala vulkanisme dan pengaruhnya 

terhadap bentuk muka bumi 

4. Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya 

gempa bumi dan menganalisis akibat yang 

ditimbulkannya 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mendiskripsikan tenaga endogen yang menimbulkan 

berbagai bentuk muka bumi 

2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis tenaga endogen berdasarkan 

penyebabnya 

3. Siswa dapat mendiskripsikan gejala vulkanisme dan pengaruhnya 

terhadap bentuk muka bumi 

4. Siswa dapat mendiskripsikan faktor-faktor penyebaba terjadinya 

gempa bumi dan menganalisis akibat yang ditimbulkannya 
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II. MATERI AJAR 

Tenaga Endogen dan Tenaga Eksogen 

1. Tenaga endogen 

• Adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi (di bawah lapisan 

kerak bumi) yang sifatnya membangun 

• Berdasarkan penyebabnya tenaga endogen dibedakan atas tiga jenis 

yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme (gempa) 

2. Tenaga eksogen 

• Adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berperan dalam 

mengubah bentuk permukaan bumi 

• Tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan pengendapan 

(sedimentasi) 

 

Gejala Vulkanisme dan Terjadinya Gempa 

1. Gejala vulkanisme 

• Adalah proses keluarnya magma ke permukaan 

• Berdasarkan kekuatan letusan, erupsi gunung api dibedakan atas 

tiga jenis, yaitu erupsi efusif, erupsi eksplasif, dan erupsi 

campuran 

• Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya terdiri atas tiga jenis 

yaitu gunung api kerucut (strato), gunung api perisai, dan gunung 

api corong (maar) 

• Akibat pergerakan lempeng-lempeng kerak bumi terbentuk dua 

sirkum pegunungan yaitu sirkum mediterania dan sirkum pasifik 

 

2. Peristiwa gempa 

• Adalah getaran yang terjadi akibat adanya pergeseran lapisan kerak 

bumi atau lapisan batuan di dalam bumi 

• Faktor penyebab terjadinya peristiwa gempa bumi antara lain: 

- Tumbukan lempeng-lempeng litosfer 

- Aktivitas gunung api 
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- Longsor 

• Jenis-jenis gempa berdasarkan faktor penyebab terjadinya 

dibedakan atas tiga jenis, yaitu gempa tekonik, gempa vulkanik, 

dan gempa longsoran atau tanah terban 

• Alat pencatat getaran gempa bumi adalah seismograf 

 

III. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question 

Card. 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Langkah-langkah Waktu 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan awal 

a. Apersepsi 

b. Menjelaskan materi yang telah dimiliki peserta didik 

dengan bahan atau kompetensi 

Kegiatan inti 

a. Pengorganisasian kelompok kecil 

• Penjelasan singkat 

• Penempatan kelompok 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya sebelum 

diskusi dimulai 

c. Berfikir bersama dalam satu kelompok kecil 

d. Salah satu siswa dalam kelompok mempresentasikan 

materi yang telah didiskusikan 

Kegiatan akhir 

a. Membuat rangkuman 

b. Evaluasi atau latihan mandiri 

 

5’ 

15’ 

 

 

 

5’ 

5’ 

5’ 

 

15’ 

10’ 

 

 

10’ 

10’ 

JUMLAH 80’ 
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V. ALAT/BAHAN/MEDIA/SUMBER BELAJAR 

a. Alat  : - 

b. Bahan  : Kertas Asturo Berwarna sebagai Question Card 

c. Media  : Papan Tulis 

d. Sumber belajar : 

• Drs. Bambang Nianto Mulyo M.Ed, Drs. Purwadi Suhandini, M.Si. 

2004. Kompetensi Dasar Geografi Untuk Kelas VII SMP dan 

MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

• Wardiyatmoko, K. 2004. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi 

Geografi SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

VI. PENILAIAN 

a. Pengetahuan : Tugas individu siswa 

b. Sikap  : Pengamatan individu 

c. Ketrampilan : Pengamatan individu 

 

 

 

Mengetahui 

 

 Kepala Sekolah     Guru IPS Geografi  

 SMP N 1 Karangtengah 

 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H     Dra. Sri Mulyani

 NIP 19590828 198112 1 002    NIP 132192361 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Pertemuan ke-2 

Nama sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata pelajaran  : IPS Geografi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (80 menit) 

Kompetensi dasar        : Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

Indikator                      : 1. Mendiskripsikan dan membedakan berbagai gejala 

diastropisme serta menganalisis pengaruhnya terhadap 

bentuk muka bumi 

2.  Mengidentifikasi jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukannya 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mendiskripsikan dan membedakan berbagai gejala 

diastropisme serta menganalisis pengaruhnya terhadap bentuk muka 

bumi 

2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukannya 

 

II. MATERI AJAR 

Gejala Diastropisme dan Jenis-Jenis Batuan 

1. Gejala diastropisme 

• Adalah proses pembentukan kembali kulit bumi melalui 

penampakan berupa patahan atau retakan, serta membentuk 

lipatan seperti gunung, bukit, dan lembah 

• Jenis diastropisme ada dua yaitu patahan dan lipatan 
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• Berdasarkan penyebabnya patahan ada tiga jenis patahan yaitu 

sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar 

• Lipatan terdiri atas dua unsur dasar yaitu sinklin dan antiklin 

• Secara umum dikenal lima jenis lipatan yaitu lipatan tegak, lipatan 

miring, lipatan sesar sungkup, lipatan rebah, dan lipatan isoklin 

2. Jenis-jenis batuan 

• Batuan adalah benda alam yang keras terbuat dari berbagai macam 

unsur dan mineral yang saling melekat, dapat pula terbentuk dari 

jasad makhluk hidup 

• Berdasarkan proses pembentukannya batuan dapat dibedakan 

menjadi 3 kelompok yaitu batuan beku, batuan sedimen 

(endapan), dan batuan malihan (metamorf) 

 

III. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question 

Card. 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Langkah-langkah Waktu 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan awal 

a. Apersepsi 

b. Guru menjelaskan materi yang telah dimiliki peserta 

didik dengan bahan atau kompetensi 

Kegiatan inti 

a. Pengorganisasian kelompok kecil 

• Penjelasan singkat 

• Penempatan kelompok 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya sebelum 

diskusi dimulai 

c. Berfikir bersama dalam satu kelompok kecil 

 

5’ 

15’ 

 

 

 

5’ 

5’ 

5’ 

 

15’ 
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3. 

d. Salah satu siswa dalam kelompok mempresentasikan 

materi yang telah didiskusikan 

Kegiatan akhir 

a. Evaluasi atau latihan mandiri 

b. Membuat rangkuman 

10’ 

 

 

10’ 

10’ 

JUMLAH 80’ 

 

V. ALAT/BAHAN/MEDIA/SUMBER BELAJAR 

a. Alat  : - 

b. Bahan  : Kertas Asturo Berwarna sebagai Question Card 

c. Media  : Papan Tulis 

d. Sumber belajar : 

• Drs. Bambang Nianto Mulyo M.Ed, Drs. Purwadi Suhandini, M.Si. 

2004. Kompetensi Dasar Geografi Untuk Kelas VII SMP dan 

MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

• Wardiyatmoko, K. 2004. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi 

Geografi SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

VI. PENILAIAN 

a. Pengetahuan : Tugas individu siswa 

b. Sikap  : Pengamatan individu 

c. Ketrampilan : Pengamatan individu 

 

Mengetahui 

 

 Kepala Sekolah     Guru IPS Geografi  

 SMP N 1 Karangtengah 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H     Dra. Sri Mulyani

 NIP 19590828 198112 1 002    NIP 132192361 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Pertemuan ke-3 

Nama sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata pelajaran  : IPS Geografi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (80 menit) 

Kompetensi dasar        : Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

Indikator                      : 1. Mendiskripsikan peristiwa pelapukan, erosi, dan 

sedimentasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap 

perubahan bentuk muka bumi 

2.  Mengidentifikasi dampak positif dan negatif adanya 

tenaga endogen dan tenaga eksogen terhadap relief 

muka bumi serta upaya penanggulangannya 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mendiskripsikan peristiwa pelapukan, erosi, 

dan sedimentasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap 

perubahan bentuk muka bumi 

2. Siswa dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif 

adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen terhadap relief muka 

bumi serta upaya penanggulangannya 

 

II. MATERI AJAR 

Pelapukan, Erosi, dan Sedimentasi 

1. Pelapukan 

Lampiran 22 
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• Adalah proses penghancuran batuan yang menghasilkan berbagai 

jenis tanah dan material terlarut yang kemudian dihanyutkan air 

ke laut 

• Menurut penyebabnya, proses pelapukan dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, dan 

pelapukan biologi 

2. Erosi 

• Adalah peristiwa perpindahan material yang mengalami pelapukan 

dari satu tempat ke tempat lain 

• Proses pemindahan material yang mengalammi pelepasan massa 

batuan dapat dilakukan oleh air, angin, dan gletser 

3. Sedimentasi 

• Adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dari erosi 

oleh air, angin atau gletser di suatu wilayah 

• Sedimentasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sedimentasi fluvial, 

sedimentasi terrestrial, dan sedimentasi pantai 

Dampak Tenaga Endogen dan Tenaga Eksogen Terhadap Relief Muka 

Bumi 

1. Dampak positif tenaga endogen dan tenaga eksogen 

• Proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi 

lahan pertanian, abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah 

• Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang yang 

sangat kaya 

• Bentukan hasil tenaga endogen dan eksogen dapat dijadikan objek 

wisata yang menarik 

• Bentukan tenaga endogen dapat dijadikan daerah resapan air dan 

bermanfaat bagi irigasi 

• Pelapukan batuan memungkinkan terbentuknya tanah 

2. Dampak negatif tenaga endogen dan tenaga eksogen 
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• Proses alam endogen dapat menimbulkan gempa dan letusan 

gunung api yang dapat menelan korban jiwa dan materi, serta 

membahayakan kesehatan 

• Hasil erosi yang diendapkan di sungai menyebabkan terjadinya 

pendangkalan sungai, akibatnya daerah sekitar sungai akan 

mengalami banjir 

• Abrasi mengakibatkan punahnya hutan bakau, sehingga dapat 

membahayakan masyarakat pesisir pantai 

 

III. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media Question 

Card. 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Langkah-langkah Waktu 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan awal 

a. Apersepsi 

b. Menjelaskan materi yang telah dimiliki peserta didik 

dengan bahan atau kompetensi 

Kegiatan inti 

a. Pengorganisasian kelompok kecil 

• Penjelasan singkat 

• Penempatan kelompok 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya sebelum 

diskusi dimulai 

c. Berfikir bersama dalam satu kelompok kecil 

d. Salah satu siswa dalam kelompok mempresentasikan 

materi yang telah didiskusikan 

Kegiatan akhir 

a. Membuat rangkuman 

 

5’ 

15’ 

 

 

 

5’ 

5’ 

5’ 

 

 

15’ 

10’ 
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b. Evaluasi atau latihan mandiri 10’ 

10’ 

JUMLAH 80’ 

 

V. ALAT/BAHAN/MEDIA/SUMBER BELAJAR 

a. Alat  : - 

b. Bahan  : Kertas Asturo Berwarna sebagai Question Card 

c. Media  : Papan Tulis 

d. Sumber belajar : 

• Drs. Bambang Nianto Mulyo M.Ed, Drs. Purwadi Suhandini, M.Si. 

2004. Kompetensi Dasar Geografi Untuk Kelas VII SMP dan 

MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

• Wardiyatmoko, K. 2004. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi 

Geografi SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

VI. PENILAIAN 

a. Pengetahuan : Tugas individu siswa 

b. Sikap  : Pengamatan individu 

c. Ketrampilan : Pengamatan individu 

 

 

 

Mengetahui 

 

 Kepala Sekolah     Guru IPS Geografi  

 SMP N 1 Karangtengah 

 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H     Dra. Sri Mulyani

 NIP 19590828 198112 1 002    NIP 132192361 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

 

Pertemuan ke-1 

Nama sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata pelajaran  : IPS Geografi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (80 menit) 

Kompetensi dasar        : Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

Indikator                      : 1. Mendiskripsikan tenaga endogen yang menimbulkan 

berbagai bentuk muka bumi 

2.  Membedakan jenis-jenis tenaga endogen berdasarkan 

penyebabnya 

3. Mendiskripsikan gejala vulkanisme dan pengaruhnya 

terhadap bentuk muka bumi 

4. Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya 

gempa bumi dan menganalisis akibat yang 

ditimbulkannya 

 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mendiskripsikan tenaga endogen yang menimbulkan 

berbagai bentuk muka bumi 

2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis tenaga endogen berdasarkan 

penyebabnya 

3. Siswa dapat mendiskripsikan gejala vulkanisme dan pengaruhnya 

terhadap bentuk muka bumi 

Lampiran 23 
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4. Siswa dapat mendiskripsikan faktor-faktor penyebaba terjadinya 

gempa bumi dan menganalisis akibat yang ditimbulkannya 

 

II. MATERI AJAR 

Tenaga Endogen dan Tenaga Eksogen 

1. Tenaga endogen 

• Adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi (di bawah lapisan 

kerak bumi) yang sifatnya membangun 

• Berdasarkan penyebabnya tenaga endogen dibedakan atas tiga jenis 

yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme (gempa) 

2. Tenaga eksogen 

• Adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berperan dalam 

mengubah bentuk permukaan bumi 

• Tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan pengendapan 

(sedimentasi) 

Gejala Vulkanisme dan Terjadinya Gempa 

1. Gejala vulkanisme 

• Adalah proses keluarnya magma ke permukaan 

• Berdasarkan kekuatan letusan, erupsi gunung api dibedakan atas 

tiga jenis, yaitu erupsi efusif, erupsi eksplasif, dan erupsi 

campuran 

• Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya terdiri atas tiga jenis 

yaitu gunung api kerucut (strato), gunung api perisai, dan gunung 

api corong (maar) 

• Akibat pergerakan lempeng-lempeng kerak bumi terbentuk dua 

sirkum pegunungan yaitu sirkum mediterania dan sirkum pasifik 

2. Peristiwa gempa 

• Adalah getaran yang terjadi akibat adanya pergeseran lapisan kerak 

bumi atau lapisan batuan di dalam bumi 

• Faktor penyebab terjadinya peristiwa gempa bumi antara lain: 

- Tumbukan lempeng-lempeng litosfer 
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- Aktivitas gunung api 

- Longsor 

• Jenis-jenis gempa berdasarkan faktor penyebab terjadinya 

dibedakan atas tiga jenis, yaitu gempa tekonik, gempa vulkanik, 

dan gempa longsoran atau tanah terban 

• Alat pencatat getaran gempa bumi adalah seismograf 

 

III. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan metode 

konvensional. 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Langkah-langkah Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan awal 

a. Apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari materi keragaman bentuk muka 

bumi 

Kegiatan inti 

a. Guru menjelaskan materi yang telah dimiliki peserta 

didik dengan bahan atau kompetensi 

b. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengajukan 

pertanyaan apabila mengalami kesulitan 

Kegiatan akhir 

a. Evaluasi atau latihan mandiri 

b. Membuat rangkuman 

 

5’ 

5’ 

5’ 

 

 

 

25’ 

 

10’ 

 

 

20’ 

10’ 

JUMLAH 80’ 

 

V. ALAT/MEDIA/SUMBER BELAJAR 

a. Alat  : - 
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b. Media  : Papan Tulis 

c. Sumber belajar : 

• Drs. Bambang Nianto Mulyo M.Ed, Drs. Purwadi Suhandini, M.Si. 

2004. Kompetensi Dasar Geografi Untuk Kelas VII SMP dan 

MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

• Wardiyatmoko, K. 2004. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi 

Geografi SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

VI. PENILAIAN 

a. Pengetahuan : Tugas individu siswa 

b. Sikap  : Pengamatan individu 

c. Ketrampilan : Pengamatan individu 

 

 

Mengetahui 

 Kepala Sekolah     Guru IPS Geografi  

 SMP N 1 Karangtengah 

 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H     Dra. Sri Mulyani

 NIP 19590828 198112 1 002    NIP 132192361 



119 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

 

Pertemuan ke-2 

Nama sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata pelajaran  : IPS Geografi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (80 menit) 

Kompetensi dasar        : Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

Indikator                      : 1. Mendiskripsikan dan membedakan berbagai gejala 

diastropisme serta menganalisis pengaruhnya terhadap 

bentuk muka bumi 

2.  Mengidentifikasi jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukannya 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mendiskripsikan dan membedakan berbagai gejala 

diastropisme serta menganalisis pengaruhnya terhadap bentuk muka 

bumi 

2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis batuan berdasarkan proses 

pembentukannya 

 

II. MATERI AJAR 

Gejala Diastropisme dan Jenis-Jenis Batuan 

1. Gejala diastropisme 

• Adalah proses pembentukan kembali kulit bumi melalui 

penampakan berupa patahan atau retakan, serta membentuk 

lipatan seperti gunung, bukit, dan lembah 

Lampiran 24 
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• Jenis diastropisme ada dua yaitu patahan dan lipatan 

• Berdasarkan penyebabnya patahan ada tiga jenis patahan yaitu 

sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar 

• Lipatan terdiri atas dua unsur dasar yaitu sinklin dan antiklin 

• Secara umum dikenal lima jenis lipatan yaitu lipatan tegak, lipatan 

miring, lipatan sesar sungkup, lipatan rebah, dan lipatan isoklin 

2. Jenis-jenis batuan 

• Batuan adalah benda alam yang keras terbuat dari berbagai macam 

unsur dan mineral yang saling melekat, dapat pula terbentuk dari 

jasad makhluk hidup 

• Berdasarkan proses pembentukannya batuan dapat dibedakan 

menjadi 3 kelompok yaitu batuan beku, batuan sedimen 

(endapan), dan batuan malihan (metamorf) 

 

III. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan metode 

konvensional. 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Langkah-langkah Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Kegiatan awal 

a. Apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari materi keragaman bentuk muka 

bumi 

Kegiatan inti 

a. Guru menjelaskan materi yang telah dimiliki peserta 

didik dengan bahan atau kompetensi 

b. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengajukan 

 

5’ 

5’ 

5’ 

 

 

 

25’ 

 

10’ 
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3. 

pertanyaan apabila mengalami kesulitan 

Kegiatan akhir 

a. Evaluasi atau latihan mandiri 

b. Membuat rangkuman 

 

 

20’ 

10’ 

JUMLAH 80’ 

 

V. ALAT/MEDIA/SUMBER BELAJAR 

a. Alat  : - 

b. Media  : Papan Tulis 

c. Sumber belajar : 

• Drs. Bambang Nianto Mulyo M.Ed, Drs. Purwadi Suhandini, M.Si. 

2004. Kompetensi Dasar Geografi Untuk Kelas VII SMP dan 

MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

• Wardiyatmoko, K. 2004. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi 

Geografi SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga. 

 

VI. PENILAIAN 

a. Pengetahuan : Tugas individu siswa 

b. Sikap  : Pengamatan individu 

c. Ketrampilan : Pengamatan individu 

 

Mengetahui 

 

 Kepala Sekolah     Guru IPS Geografi  

 SMP N 1 Karangtengah 

 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H     Dra. Sri Mulyani

 NIP 19590828 198112 1 002    NIP 132192361 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

 

Pertemuan ke-3 

Nama sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata pelajaran  : IPS Geografi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Alokasi waktu  : 2 X 40 menit (80 menit) 

Kompetensi dasar        : Mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

Indikator                      : 1. Mendiskripsikan peristiwa pelapukan, erosi, dan 

sedimentasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap 

perubahan bentuk muka bumi 

2.  Mengidentifikasi dampak positif dan negatif adanya 

tenaga endogen dan tenaga eksogen terhadap relief 

muka bumi serta upaya penanggulangannya 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mendiskripsikan peristiwa pelapukan, erosi, dan 

sedimentasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap perubahan 

bentuk muka bumi 

2. Siswa dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif adanya 

tenaga endogen dan tenaga eksogen terhadap relief muka bumi serta 

upaya penanggulangannya 

 

II. MATERI AJAR 

Pelapukan, Erosi, dan Sedimentasi 

1. Pelapukan 

Lampiran 25 
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• Adalah proses penghancuran batuan yang menghasilkan berbagai 

jenis tanah dan material terlarut yang kemudian dihanyutkan air ke 

laut 

• Menurut penyebabnya, proses pelapukan dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, dan 

pelapukan biologi 

2. Erosi 

• Adalah peristiwa perpindahan material yang mengalami pelapukan 

dari satu tempat ke tempat lain 

• Proses pemindahan material yang mengalammi pelepasan massa 

batuan dapat dilakukan oleh air, angin, dan gletser 

• Sedimentasi 

• Adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dari erosi 

oleh air, angin atau gletser di suatu wilayah 

• Sedimentasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sedimentasi fluvial, 

sedimentasi terrestrial, dan sedimentasi pantai 

Dampak Tenaga Endogen dan Tenaga Eksogen Terhadap Relief Muka 

Bumi 

1. Dampak positif tenaga endogen dan tenaga eksogen 

• Proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi 

lahan pertanian, abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah 

• Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang yang 

sangat kaya 

• Bentukan hasil tenaga endogen dan eksogen dapat dijadikan objek 

wisata yang menarik 

• Bentukan tenaga endogen dapat dijadikan daerah resapan air dan 

bermanfaat bagi irigasi 

• Pelapukan batuan memungkinkan terbentuknya tanah 

2. Dampak negatif tenaga endogen dan tenaga eksogen 
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• Proses alam endogen dapat menimbulkan gempa dan letusan 

gunung api yang dapat menelan korban jiwa dan materi, serta 

membahayakan kesehatan 

• Hasil erosi yang diendapkan di sungai menyebabkan terjadinya 

pendangkalan sungai, akibatnya daerah sekitar sungai akan 

mengalami banjir 

• Abrasi mengakibatkan punahnya hutan bakau, sehingga dapat 

membahayakan masyarakat pesisir pantai 

 

III. METODE/MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan metode 

konvensional. 

 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Langkah-langkah Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan awal 

a. Apersepsi 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa tentang 

manfaat mempelajari materi keragaman bentuk muka 

bumi 

Kegiatan inti 

a. Guru menjelaskan materi yang telah dimiliki peserta 

didik dengan bahan atau kompetensi 

b. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengajukan 

pertanyaan apabila mengalami kesulitan 

Kegiatan akhir 

a. Evaluasi atau latihan mandiri 

b. Membuat rangkuman 

 

5’ 

5’ 

5’ 

 

 

 

25’ 

 

10’ 

 

 

20’ 

10’ 

JUMLAH 80’ 
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V. ALAT/MEDIA/SUMBER BELAJAR 

a. Alat  : - 

b. Media  : Papan Tulis 

c. Sumber belajar : 

• Drs. Bambang Nianto Mulyo M.Ed, Drs. Purwadi Suhandini, M.Si. 

2004. Kompetensi Dasar Geografi Untuk Kelas VII SMP dan 

MTs. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

• Wardiyatmoko, K. 2004. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi 

Geografi SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

d. PENILAIAN 

d. Pengetahuan : Tugas individu siswa 

e. Sikap  : Pengamatan individu 

f. Ketrampilan : Pengamatan individu 

 

Mengetahui 

 Kepala Sekolah     Guru IPS Geografi  

 SMP N 1 Karangtengah 

 

 

Sarwadi, S.Pd, M.H     Dra. Sri Mulyani

 NIP 19590828 198112 1 002    NIP 132192361 
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QUESTION CARD PERTEMUAN KE-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUSIA DENGAN 
TEKNOLOGINYA TIDAK 
MUNGKIN MENGEBOR 

BUMI INI SAMPAI PADA 
INTI BUMI. MENGAPA 

DEMIKIAN? 

Kenampakan yang terjadi dari 
proses endogen antara satu 

tempat dan tempat lain 
berbeda. Mengapa demikian? 

Menurut pendapatmu, 

jenis gempa apa yang 

paling berbahaya? 

Lampiran 26 

Lampiran 27 
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QUESTION CARD PERTEMUAN KE-2 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTION CARD PERTEMUAN KE-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apabila terjadi patahan yang lebar, 
kenampakan apa yang akan terjadi? 

Jelaskan pendapatmu serta gambarkan 
kenampakan tersebut! 

Kondisi permukaan 
bumi bagaimanakah 
yang memungkinkan 

terjadi patahan? 

Jenis batuan 
manakah yang 
paling banyak 

dieksploitasi oleh 
manusia? 

Mengapa? 

Lampiran 28 
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SOAL TES PRESTASI BELAJAR PENELITIAN 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK 

MENGGUNAKAN MEDIA QUESTION CARD UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 

KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 

 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Pertama 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Materi Pokok              : Keragaman Bentuk Muka Bumi 

Kelas/semester : VII/Gasal 

Jumlah soal  : 30 butir 

Waktu   : 60 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Kerjakan soal pada lembar yang tersedia 

2. Tulislah indentitas anda pada tempat yang tersedia dilembar jawab 

3. Kerjakan soal-soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu 

4. Selamat mengerjakan! 

 

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

kamu anggap benar! 

1. Proses pengendapan material hasil pelapukan dan pengikisan oleh air, 

angin atau gletser di suatu wilayah disebut…. 

c. tektonisme     c.   seisme 

d. sedimentasi     d.   vulkanisme 

 

2. Dampak yang disebabkan dari pergeseran lempeng tektonik adalah…. 

e. adanya perubahan iklim global   

f. munculnya gunung api 

g. terjadinya gempa 

Lampiran 29 
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h. perubahan kecepatan rotasi bumi 

3. Pelapukan mekanis disebabkan oleh perbedaan…. 

c. temperatur     c.   ketinggian tempat 

d. curah hujan     d.   topografi 

4. Lipatan yang berbentuk menyerupai lembah (cekungan) disebut…. 

c. isoklin     c.   antiklin 

d. lipatan cekung    d.   sinklin 

5. Tiga gaya yang dapat menimbulkan terjadinya sesar adalah…. 

c. tekanan, turunan, dan tegangan  c.   patahan, lipatan, dan 

gesekan 

d. tegangan, gesekan, dan goelogis  d.   tekanan, tegangan, dan 

gesekan 

6. Perhatikan gambar lipatan dibawah ini! 

 

 

 

   

 

 

Gambar tersebut merupakan gambar jenis lipatan…. 

c. tegak      c.   rebah sesar sungkup 

d. miring     d.   isoklin 

7. Material hasil letusan gunung api yang berupa zat padat adalah…. 

c. lava dan lahar    c.   lava dan lapili 

d. abu vulkanik dan lapili   d.   nitrogen dan asam arang 

8. Berikut adalah merupakan tanda-tanda dari gunung api yang akan meletus, 

kecuali…. 

e. suhu disekitar gunung naik 

f. sumber air disekitar kawah mengering 

g. terjadinya hujan yang sangat lebat selama 7 hari berturut-turut 

h. binatang-binatang berlari menjauhi gunung 
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9. Lubang berbentuk mangkuk yang terdapat pada puncak gunung berapi 

disebut…. 

c. kaldera     c.   kubah 

d. kawah     d.   dolina 

10. Berikut ini merupakan jalur pegunungan sirkum mediterania adalah…. 

e. Laut Tengah – Kalimantan – Laut Banda 

f. Pegunungan Andes – Jepang – Philipina – Sungai Talaud – Papua – 

Samudra Pasifik 

g. Laut Mediterania – Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Laut Banda 

h. Laut Mediterania – Jepang – Philipina – Sungai Talaud – Laut Banda 

11. Gunung api yang berada di kepulauan Hawai termasuk tipe gunung api…. 

c. strato      c.   corong 

d. maar      d.   perisai 

12. Gempa bumi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu…. 

e. tumbukan lempeng – lempeng litosfer, aktivitas gunung berapi, dan 

tsunami 

f. tumbukan lempeng – lempeng litosfer, aktivitas gunung berapi, dan 

longsor 

g. aktivitas gunung berapi, longsor, dan tsunami 

h. aktivitas gunung berapi, banjir, dan tsunami 

13. Pulau-pulau di Indonesia yang merupakan jalur gempa vulkanik adalah…. 

e. Sumatra – Jawa – Kalimantan 

f. Sumatra – Jawa – Nusa Tenggara 

g. Bali – Sulawesi – Kalimantan 

h. Sumatra – Kalimantan – Sulawesi 

 

14. Gelombang laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi 

disebut…. 

c. abrasi      c.   rob 

d. tsunami     d.   ombak 
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15. Berdasarkan proses pembentukannya batuan dibedakan menjadi tiga 

kelompok yaitu…. 

e. batuan beku, batuan sedimen, dan batuan kapur 

f. batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf 

g. batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan korok 

h. batuan sedimen, batuan kapur, dan batuan beku 

16. Batuan konglomerat merupakan salah satu jenis batuan sedimen…. 

c. biogenik     c.   kimia 

d. klastik     d.   fisik 

17. Batuan beku luar disebut juga dengan…. 

c. eksplusif     c.   ekstruksif 

d. endogen     d.   eksogen 

18. Proses pelapukan batuan oleh tumbuh-tumbuhan termasuk jenis 

pelapukan…. 

c. mekanik     c.   campuran 

d. organik     d.   kimiawi 

19. Gua-gua yang terdapat ditepi pantai berbatuan kapur terbentuk karena…. 

c. pelapukan kimiawi    c.   erosi pantai 

d. abrasi      d.   runtuhan 

20. Pembentukan gosong pasir adalah hasil endapan…. 

c. angin      c.   air laut 

d. gletser     d.   air sungai 

21. Erosi air laut disebut juga dengan…. 

c. deflasi     c.   abrasi 

d. splash erotion    d.   korosi 

 

 

22. Delta adalah bentukan endapan yang disebabkan oleh…. 

c. angin      c.   sungai 

d. gletser     d.   air laut 
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23. Lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki 

lereng yang curam adalah…. 

c. gunung laut     c.   punggung laut 

d. ambang laut     d.   palung laut 

24. Dibawah ini merupakan bagian dari relief dasar laut, kecuali…. 

c. dangkalan     c.   ambang laut 

d. gunung laut     d.   plato 

25. Sistem pertanian sabak di Bali merupakan contoh upaya 

penanggulangan…. 

c. lahan pertanian di lereng yang miring c.   sedimentasi fluvial 

d. tanah longsor     d.   letusan gunung api 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

  1. D    11. D    21. C 

  2. C    12. B    22. C 

  3. A    13. B    23. D 

  4. D    14. B    24. D 

  5. D    15. B    25. B 

  6. A    16. A     

  7. B    17. C     

  8. C    18. B     

  9. A    19. A     

  10. C    20. A     

 

 

 

Lampiran 30 
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DATA KONDISI AKHIR SISWA 

Eksperimen Kontrol
Kode Nilai Kode Nilai 
E-01 88 K-01 64
E-02 72 K-02 75
E-03 70 K-03 74
E-04 74 K-04 75
E-05 74 K-05 58
E-06 72 K-06 56
E-07 76 K-07 78
E-08 83 K-08 82
E-09 77 K-09 65
E-10 80 K-10 65
E-11 77 K-11 85
E-12 75 K-12 66
E-13 90 K-13 69
E-14 72 K-14 85
E-15 83 K-15 50
E-16 86 K-16 85
E-17 78 K-17 54
E-18 73 K-18 84
E-19 78 K-19 66
E-20 68 K-20 78
E-21 75 K-21 69
E-22 78 K-22 70
E-23 70 K-23 70
E-24 70 K-24 60
E-25 88 K-25 80
E-26 86 K-26 58
E-27 60 K-27 65
E-28 70 K-28 55
E-29 68 K-29 70
E-30 60 K-30 75
E-31 80 K-31 63
E-32 58 K-32 70
E-33 73 K-33 50
E-34 75 K-34 85
E-35 80 K-35 65
E-36 84 K-36 78
E-37 70 K-37 78
E-38 60 K-38 77
E-39 80 K-39 69
E-40 80 K-40 72

Jumlah 3011 Jumlah 2793 
Rata-rata 75,275 Rata-rata 69,825 
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UJI NORMALITAS DISTRIBUSI DATA NILAI AKHIR 
SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
 
Hipotesis 
Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 
 
Uji Statistik 
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 
 
 
NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Nilai Eksperimen 40 75.28 7.838 58 90 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nilai Eksperimen

N 40

Normal Parametersa Mean 75.28

Std. Deviation 7.838

Most Extreme Differences Absolute .100

Positive .074

Negative -.100

Kolmogorov-Smirnov Z .635

Asymp. Sig. (2-tailed) .814
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,814 > 0,05 maka Ho diterima. Artinya 

data berdistribusi normal. 
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UJI NORMALITAS DISTRIBUSI DATA NILAI AKHIR 
SISWA KELOMPOK KONTROL 

 
 
Hipotesis 
Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 
 
Uji Statistik 
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 
 
 
NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Nilai Kontrol 40 69.82 9.902 50 85 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nilai Kontrol 

N 40

Normal Parametersa Mean 69.82

Std. Deviation 9.902

Most Extreme Differences Absolute .074

Positive .068

Negative -.074

Kolmogorov-Smirnov Z .470

Asymp. Sig. (2-tailed) .980
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,980 > 0,05 maka Ho diterima. Artinya 

data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS NILAI AKHIR SISWA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 
 
Hipotesis 
Ho : varians homogen 
Ha : varians tidak homogen 
 
Uji Statistik 
Uji Independent Sample T-Tes dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Ho diterima jika nilai Sig > 0,05 
 
T-Test 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Eks 40 75.28 7.838 1.239 

Kontrol 40 69.82 9.902 1.566 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances 

assumed 
2.561 .114 2.729 78 .008 5.450 1.997 1.475 9.425

Equal variances 

not assumed 

  
2.729 74.095 .008 5.450 1.997 1.471 9.429

 
Dari tabel diperoleh harga Fhitung = 2.561 dengan signifikansi 0,114 > 0,05. 
Artinya Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan kedua kelompok homogen atau 
mempunyai varians yang sama. 
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UJI BEDA DUA RATA-RATA 
 
 
Hipotesis 
Ho : μ1 ≤ μ2 

Ha : μ1 > μ2 
 
Uji Statistik 
Uji Independent Sample T-Test dengan taraf nyata 0,05 
 
Kriteria 
Karena telah diketahui varians homogen, maka dipilih Equal variances assumed. 
Ho diterima jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 
 
T-Test 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Eks 40 75.28 7.838 1.239 

Kontrol 40 69.82 9.902 1.566 
 

Independent Samples Test 
  Levene's Test 

for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances 
assumed 2.561 .114 2.729 78 .008 5.450 1.997 1.475 9.425

Equal variances 
not assumed 

  2.729 74.095 .008 5.450 1.997 1.471 9.429

 
Oleh karena varians sama, maka dipilih Equal variances assumed, nilai Sig. (2-

tailed) = 0,008 < 0,05, sehingga Ho ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar siswa 

yang diajar menggunakan Question  Card  lebih baik daripada rata-rata prestasi 

belajar siswa yang diajar pembelajaran konvensional (ekspositori). 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR 

 

Uji ketuntasan belajar individual dengan uji t 

Hipotesis : 

H0       : μ1  <  65  (rata-rata prestasi belajar siswa kelas eksperimen kurang dari 

65 atau belum tuntas) 

H1       : μ1  ≥  65  (rata-rata prestasi belajar siswa kelas eksperimen lebih dari 

atau sama dengan 65 atau tuntas)  

Rumus yang digunakan : 

n
s
μxt 0−

=  

Kriteria  : H0 ditolak jika . 

Perhitungan : 

n
s
μxt 0−

=  

 ⇔ t  = 8,29503 

ttabel  = 1,68. 

Karena 8,29503 > 1,68 atau , maka H0 ditolak. 

Artinya rata-rata prestasi belajar siswa kelas eksperimen ≥  65 atau tuntas. 
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KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PADA KELAS EKSPERIMEN 

 

Indikator Penelitian Sub Indikator No. 

Pernyataan 

1. Kualitas guru dalam 

mempersiapkan 

kondisi awal siswa 

pada pembelajaran 

Kejelasan guru menyampaikan 

tujuan dari topik pembelajaran 

 Kejelasan guru menyampaikan 

maksud dari pembelajaran 

1 

 

2 

2. Kualitas guru dalam 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

kelompok 

Kebijaksanaan guru membagi 

siswa kedalam kelompok kecil 

1 

3. Kualitas guru dalam 

membimbing siswa 

dalam kelompok 

Kejelasan guru memberikan 

pertanyaan untuk didiskusikan 

 Keaktifan guru dalam diskusi 

1 

 

2 

4. Kualitas guru dalam 

mengamati siswa 

pada diskusi 

kelompok 

Keaktifan guru melakukan 

pengamatan 

 Kejelasan guru mengarahkan 

jawaban siswa 

1 

 

2 

5. Kualitas guru dalam 

mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil diskusi 

Kebijaksanaan guru dalam 

memanggil salah satu siswa 

dalam kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

1 

6. Kualitas guru dalam 

menganalisis dan 

mengevaluasi hasil 

diskusi kelompok 

Keaktifan guru memberikan 

pemahaman dan umpan balik 

 Kebijaksanaan guru memberikan 

evaluasi kelompok dan individu 

1 

 

2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD PADA  KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan           : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : 1. Dra. Sri Mulyani 

    2. Luluk Farida 

 

Pertemuan I 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

1. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

2. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

1. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

   √  

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

1. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 2. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi   √   

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir      
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bersama dalam kelompok) 

1. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

2. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

1. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

  √   

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

1. Memberikan pemahaman dan umpan balik    √  

2. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu    √  

JUMLAH 36 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+4+4+3+4+4+3+4+4 = 36 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,6 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 72% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD PADA KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan           : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : 1. Dra. Sri Mulyani 

    2.Luluk Farida 

 

Pertemuan II 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

1. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

2. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

1. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

   √  

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

1. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 2. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi    √  

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir      
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bersama dalam kelompok) 

1. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

2. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

1. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

   √  

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

1. Memberikan pemahaman dan umpan balik    √  

2. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu    √  

JUMLAH 38 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+4+4+4+4+4+4+4+4 = 38 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,8 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 76% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD PADA KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan           : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : 1. Dra. Sri Mulyani 

    2.Luluk Farida 

 

Pertemuan III 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

1. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

2. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

1. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

   √  

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

1. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 2. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi    √  

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir      
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bersama dalam kelompok) 

1. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

2. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

1. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

   √  

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

1. Memberikan pemahaman dan umpan balik    √  

2. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu     √

JUMLAH 39 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+4+4+4+4+4+4+4+5 = 39 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,9 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 78% 
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KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

 

Indikator Penelitian Sub Indikator No. 

Pernyataan 

7. Kualitas guru dalam 

mempersiapkan 

kondisi awal siswa 

pada pembelajaran 

Kejelasan guru menyampaikan 

tujuan dari topik pembelajaran 

 Kejelasan guru menyampaikan 

maksud dari pembelajaran 

1 

 

2 

8. Kualitas guru dalam 

mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

kelompok 

Kebijaksanaan guru membagi 

siswa kedalam kelompok kecil 

1 

9. Kualitas guru dalam 

membimbing siswa 

dalam kelompok 

Kejelasan guru memberikan 

pertanyaan untuk didiskusikan 

 Keaktifan guru dalam diskusi 

1 

 

2 

10. Kualitas guru 

dalam mengamati 

siswa pada diskusi 

kelompok 

Keaktifan guru melakukan 

pengamatan 

 Kejelasan guru mengarahkan 

jawaban siswa 

1 

 

2 

11. Kualitas guru 

dalam 

mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil diskusi 

Kebijaksanaan guru dalam 

memanggil salah satu siswa 

dalam kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

1 

12. Kualitas guru 

dalam menganalisis 

dan mengevaluasi 

hasil diskusi 

kelompok 

Keaktifan guru memberikan 

pemahaman dan umpan balik 

 Kebijaksanaan guru memberikan 

evaluasi kelompok dan individu 

1 

 

2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : Dra.Sri Mulyani  

 

Pertemuan I 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

1. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

2. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

1. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

  √   

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

1. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

  √   

 2. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi   √   

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir 

bersama dalam kelompok) 
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1. Melakukan pengamatan/eksperimen   √   

2. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar   √   

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

1. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

  √   

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

1. Memberikan pemahaman dan umpan balik   √   

2. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu   √   

JUMLAH 30 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 = 30 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,0 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 60% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : Dra.Sri Mulyani  

 

Pertemuan II 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

1. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

2. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

1. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

  √   

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

1. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 2. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi   √   

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir 

bersama dalam kelompok) 
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1. Melakukan pengamatan/eksperimen   √   

2. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar   √   

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

1. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

  √   

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

1. Memberikan pemahaman dan umpan balik   √   

2. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu   √   

JUMLAH 32 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+3+4+3+3+3+3+3+3 = 32 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,2 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 64% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : Dra. Sri Mulyani 

 

Pertemuan III 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

1. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

2. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

1. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

  √   

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

1. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 2. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi   √   

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir 

bersama dalam kelompok) 
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1. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

2. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

1. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

  √   

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

1. Memberikan pemahaman dan umpan balik   √   

2. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu    √  

JUMLAH 34 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+3+4+3+4+4+3+3+4 = 34 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,4 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 68% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : Dra. Sri Mulyani 

 

Pertemuan IV 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

3. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

4. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

2. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

   √  

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

3. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 4. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi   √   

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir 

bersama dalam kelompok) 

     

Lampiran 41 



155 

 

3. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

4. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

2. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

  √   

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

3. Memberikan pemahaman dan umpan balik    √  

4. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu    √  

JUMLAH 36 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+4+4+3+4+4+3+4+4 = 36 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,6 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 72% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : Dra. Sri Mulyani 

 

Pertemuan V 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

3. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

4. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

2. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

   √  

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

3. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 4. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi    √  

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir 

bersama dalam kelompok) 
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3. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

4. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

2. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

   √  

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

3. Memberikan pemahaman dan umpan balik    √  

4. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu    √  

JUMLAH 38 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+4+4+4+4+4+4+4+4 = 38 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,8 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 76% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA 

QUESTION CARD 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangtengah 

Mata Pelajaran : IPS Geografi 

Kelas/Semester : VII/1 

Pokok Bahasan : Keragaman bentuk muka bumi 

 

Nama Guru : Nur Khofia 

Nama Pengamat : Dra. Sri Mulyani 

 

Pertemuan VI 

Tahap Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5

Pendahuluan Mempersiapkan kondisi awal siswa dalam pembelajaran      

3. Menyapaikan topik dan tujuan pembelajaran   √   

4. Menyampaikan maksud dan pembelajaran pada 

kompetensi dasar keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan 

  √   

Tahap - 1 Mengorganisasi siswa untuk belajar kelompok      

2. Membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-

6 orang 

   √  

Tahap - 2 Membimbing siswa dalam kelompok      

3. Mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa 

(pertanyaan spesifik dan bisa dalam bentuk kalimat tanya) 

   √  

 4. Membimbinng siswa dalam menyelesaikan tugas/diskusi    √  

Tahap - 3 Mengamati siswa dalam kelompok (apakah siswa berfikir 

bersama dalam kelompok) 
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3. Melakukan pengamatan/eksperimen    √  

4. Mengarahkan jawaban siswa kearah yang benar    √  

Tahap - 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok      

2. Memanggil salah satu siswa untuk 

mempresentasikan/menjawab pertanyaan (diskusi) 

   √  

Tahap - 5 Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok      

3. Memberikan pemahaman dan umpan balik    √  

4. Memberikan evaluasi kelompok dan evaluasi individu     √

JUMLAH 39 

 

Keterangan : 

5 : Baik Sekali 

4 : Baik 

3 : Cukup 

2 : Kurang 

1 : Sangat Kurang 

Skor hasil observasi = 3+3+4+4+4+4+4+4+4+5 = 39 

Rata-rata skor ke-10 aspek =  = 3,9 

Prosentase aktivitas guru dalam pembelajaran = 78% 
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KISI-KISI LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU PADA 

PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA 

KELAS KONTROL 

 

a. Pembelajaran 

Memberikan informasi atau materi kepada siswa 

Nilai 1= Guru mengajar tanpa menggunakan media dalam mendukung 

pembelajaran 

Nilai 2= Guru mengajar secara monoton tanpa melibatkan siswa 

Nilai 3= Guru mengajar dengan melibatkan siswa 

Nilai 4= Guru mengajar dengan melibatkan siswa didukung dengan salah satu 

media 

Nilai 5= Guru mengajar dengan melibatkan siswa didukung dengan beberapa 

media 

b. Evaluasi 

Memberikan tes pada siswa 

Nilai 1= Guru tidak memberikan tes sama sekali 

Nilai 2= Guru memeberikan tes dengan tidak mengawasi siswa 

Nilai 3= Guru memeberikan tes dengan mengawasi siswa tanpa mengabsen 

Nilai 4= Guru memeberikan tes dengan mengawasi siswa dan mengabsen 

Nilai 5= Guru memeberikan tes dengan mengawasi siswa, mengabsen dan 

mengoreksi langsung 

c. Kesimpulan 

Menyimpulkan materi yang telah diajarkan 

Nilai 1= Guru tidak membuat hasil kesimulan 

Nilai 2= Guru memebuat hasil kesimpulan dari hasil kerja siswa 

Nilai 3= Guru memebuat hasil kesimpulan sendiri 

Nilai 4= Guru memebuat hasil kesimpulan bersama beberapa siswa saja 

Nilai 5= Guru memebuat hasil kesimpulan bersama semua siswa 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU PADA MODEL 

PEMBELAJARAN KOVENSIONAL KELAS KONTROL 

 

Indikator 
Pertemuan ke- 

Jumlah 
Prosentase 

(%) 1 2 3 
Pembelajaran 
Memberikan informasi 
atau mendiskusikan 
bersama materi pelajaran 
yang akan diberikan 

3 4     4 11 73% 

Evaluasi 
Memberikan tes atau 
latihan soal yang 
dikerjakan secara individu 
oleh siswa 

3 3 4 10 67% 

Kesimpulan 
Bersama siswa membahas 
jawaban tes atau latihan 
soal dengan cara beberapa 
siswa disuruh 
mengerjakan di papan 
tulis 

3 4 4 11 73% 

JUMLAH 9 10 12 
31 69% 

Prosentase (%) 60% 67% 80% 
 

Keterangan: 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 
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KISIS-KISI LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Aspek yang dinilai: 

a. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran 

5 = dalam satu kelompok terdapat 5 atau lebih referensi yang berbeda 

4 = dalam satu kelompok terdapat 4 referensi yang berbeda 

3 = dalam satu kelompok terdapat 3 referensi yang berbeda 

2 = dalam satu kelompok terdapat 2 referensi yang berbeda 

1 = dalam satu kelompok terdapat 1 referensi yang berbeda 

b. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

5 = semua siswa dalam anggota kelompok memperhatikan penjelasan guru 

4 = 5-6 siswa dalam anggota kelompok memperhatikan penjelasan guru 

3 = 3-4 siswa dalam anggota kelompok memperhatikan penjelasan guru 

2 = 1-2 siswa dalam anggota kelompok memperhatikan penjelasan guru 

1  = semua siswa dalam anggota kelompok tidak memperhatikan penjelasan 

guru 

c. Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok 

5 = semua anggota kelompok aktif dalam kegiatan diskusi 

4 = 5-6 anggota kelompok aktif dalam kegiatan diskusi 

3 = 3-4 anggota kelompok aktif dalam kegiatan diskusi 

2 = 1-2 anggota kelompok aktif dalam kegiatan diskusi 

1 = semua anggota kelompok pasif dalam kegiatan diskusi 

d. Kemampuan kelompok menjawab pertanyaan dari guru/siswa lain 

5   = siswa menjawab dan menanggapi 4 pertanyaan dari guru/siswa lain 

dengan tepat 

4   = siswa menjawab dan menanggapi 3 pertanyaan dari guru/siswa lain 

dengan tepat 

3   = siswa menjawab dan menanggapi 2 pertanyaan dari guru/siswa lain 

dengan tepat 
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2   = siswa menjawab dan menanggapi 1 pertanyaan dari guru/siswa lain 

dengan tepat 

1    = siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru/siswa lain 

e. Membuat catatan hasil diskusi 

5  = dalam satu kelompok lebih dari 4 orang atau sama dengan 4 orang yang 

membuat catatan hasil diskusi 

4 = dalam satu kelompok hanya 3 orang yang membuat catatan hasil diskusi 

3 = dalam satu kelompok hanya 2 orang yang membuat catatan hasil diskusi 

2 = dalam satu kelompok hanya 1 orang yang membuat catatan hasil diskusi 

1 = dalam satu kelompok tidak ada yang membuat catatan hasil diskusi 

f. Penggunaan kartu soal 

5 = semua siswa dalam kelompok aktif dalam menggunakan kartu soal 

4 = 5-6 siswa dalam kelompok aktif dalam menggunakan kartu soal 

3 = 3-4 siswa dalam kelompok aktif dalam menggunakan kartu soal 

2 = 1-2 siswa dalam kelompok aktif dalam menggunakan kartu soal 

1 = semua siswa dalam kelompok tidak aktif dalam menggunakan kartu soal 

 

 


