
II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa subbab, pertama yaitu

landasan teori tentang penggunaan Kartu Uno dalam pembelajaran Geografi, yang

terdiri dari Kartu Uno pembelajaran Geografi, hasil belajar Geografi, dan

pengembangan media belajar. Pembahasan yang kedua adalah kerangka pikir.

Berikut ini pembahasan lebih lanjut subbab tersebut.

2. 1 Landasan Teori-teori Belajar

Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh aneka

ragam competensis (kemampuan), skill (keterampilan), dan attitudes (sikap) yang

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Sedangkan Kimble (1961)

dalam Hergenhahn (2010: 8) salah satu ahli psikologi pendidikan mendefinisikan

belajar sebagai perubahan perilaku atau potensi perilaku yang bersifat permanen

yang berasal dari pengalaman dan tidak bisa di nisbahkan ke temporary body

states (keadaan tubuh temporer) seperti keadaan yang disebabkan oleh sakit,

keletihan atau obat-obatan.
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2.1.1 Teori Belajar Behaviorisme

Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang

individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek

mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat,

minat dan perasaan. Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran fisikologi

yang memandang individu hanya dari sisi penomena jasmaniah, dan mengabaikan

aspek-aspek mental, dengan kata lain behaviorisme tidak mengakui adanya

kecerdasan, bakat, minat dan perasaan individu dalam suatu belajar.

Behaviorisme menurut Herpratiwi (2009: 1) adalah filosofi dalam psikologi yang

berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk

tindakan, pikiran, dan perasaan dapat harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini

berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa

melihat peristiwa psikologis internal dan konstrak hipotesis seperti pikiran.

Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa

diamati tapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara umum

dengan proses yang diamati secara pribadi.

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori dan

definisi behaviorisme sangat menarik. Behaviorisme adalah teori belajar dan

percaya bahwa semua perilaku yang diperoleh sebagai hasil dari pengkondisian.

Penyejuk terjadi setelah seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Teori ini

lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah

pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal
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sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku

yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan

stimulus-responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif.

Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan

penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman.

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor

penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement)

maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan

(negative reinforcement) maka respon juga semakin kuat. Teori behaviorisme

sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori-teori

dalam rumpun ini sangat bersifat molekular, karena memandang kehidupan

individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul.

Relevansi kartu Uno sebagai sumber belajar dengan teori behavioristik adalah

kartu Uno diharapkan mampu membentuk kebiasaan yang baik bagi peserta didik.

Penggunaan media kartu Uno perubahan melalui rangsangan berupa kartu Uno

pada mata pelajaran Geografi sehingga menimbulkan hubungan perilaku reaktif

berupa peningkatan minat yang berakibat pada peningkatan hasil belajar siswa.

Obyek-obyek yang tergambar dalam kartu Uno menguasai konsep-konsep mata

pelajaran Geografi bisa membuat peserta didik belajar tanpa kejenuhan.

2.1.2 Teori Belajar Kognitif menurut Gagne

Menurut Gagne dalam Sanjaya (2010: 233-234) adalah teori pemrosesan

informasi. Asumsi yang mendasari ini adalah bahwa pembelajaran merupakan

faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil
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kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi

proses penerimaan informasi, untuk kemudian diolah sehinggan menghasilkan

keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya

interaksi adanya kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu.

Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk

mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan

kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu

dalam proses pembelajaran.

Kognitivisme membagi tipe-tipe belajar siswa, sebagai berikut:

a) Siswa tipe pengalaman kongkrit lebih menyukai contoh khusus dimana
mereka bisa terlibat dan mereka berhubungan dengan teman-temannya dan
bukan dengan orang-orang dalam minoritas.

b) Siswa tipe observasi reflektif suka mengobservasi dengan teliti sebelum
melakukan tindakan

c) Siswa tipe konseptualisasi abstrak lebih suka bekerja dengan sesuatu dan
simbol-simbol dari pada manusia. Merekalebih suka bekerja dengan teori dan
melakukan analisis sistematis.

d) Siswa tipe eksperimentasi aktif lebih suka belajar dengan melakukan praktek
proyek dan melalui kelompok diskusi (Herpratiwi, 2009:22)

Menurut Gagne dalam Sanjaya (2010: 233-234) terdapat delapan tingkat belajar,

yaitu: (1) signal learning, (2) stimulus-respons learning, (3) chaining/sambungan

seperangkat S-R, (4) verbal association, (5) multiple discrimination, (6) concept

learning, (7) principal learning, (8) problem solving. Berdasarkan pada 8

tingkatan belajar tersebut, penggunaan media film pendek dalam pembelajaran

sangat relevan dengan tingkat belajar stimulus-respons learning.
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2.1.3 Pandangan Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan landasan utama kurikulum sekolah di Indonesia yang

saat ini digunakan yang diberi nama kurikulum 2013 atau bentuk penyempurnaan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sebagai pandangan pendidikan,

konstruktivisme mengkaji tentang manusia dan pengetahuan. Pada dasarnya

perspektif ini mempunyai asumsi bahwa pengetahuan lebih bersifat kontekstual

dari pada absolut, yang memungkinkan adanya penafsiran jamak (multiple

perspectives) bukan hanya satu penafsiran saja. Oleh karena itu dapat dikatakan

bahwa konstruktivisme memandang bahwa pemahaman dibentuk menjadi

pemahaman individual melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain.

Pada dasarnya konstruktivisme bukanlah pandangan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan hasil dari proses methamorphosis teori-teori dan

pandangan-padangan belajar dan pembelajaran yang ada sebelumnya. Sebagai

contoh pemikiran konstruktivis Vygotsky menekankan pentingnya peranan

konstruksi pengetahuan sebagai proses sosial dan kebersamaan, sedangkan Piaget

beranggapan bahwa faktor individual lebih penting daripada faktor sosial dalam

Budiningsih (2005: 39).

Budiningsih (2005: 57) berpendapat bahwa konstruktivisme didefinisikan sebagai

pembelajaran yang bersifat generative, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna

dari apa yang sudah dipelajari. Menurut pandangan teori konstruktivis, belajar

merupakan proses mengkonstruksi pengetahuan. Pengetahuan dihasilkan dari

proses pembentukan. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan

lingkungannya maka pengetahuan dan pemahaman tentang objek serta lingkungan
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tersebut akan meningkat dan semakin rinci. Von Galserfeld dalam Budiningsih

(2005: 57) mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan

dalam mengkonstruksi pengetahuan sebagai berikut.

1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman.

2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan

perbedaan.

3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada

yang lainnya. Konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah

memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal

tersebut menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh

sebab itu meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau

tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar

pembelajaran serta pembimbingan (Budiningsih, 2005:59).

Perspektif kontruktivis menyatakan pentingnya hasil belajar sebagai tujuan belajar,

tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai sangat

penting. Pada prosesnya, belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar

akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang.

Sebagai upaya membangun pemahaman atau pengetahuan, siswa mengkonstruksi

(membangun) pengetahuannya terhadap fenomena yang ditemui dengan

menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki.

Perspektif konstruktivisme mengharuskan siswa bersikap aktif karena mereka

harus melalui proses mengkonstruksi pengetahuan secara individu. Maka, belajar

menurut konstruktivis tidak dapat hanya diartikan sebagai transfer of knowledge
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dari guru kepada siswa. Dalam proses belajar siswa membangun gagasan atau

konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang

diperoleh pada masa lalu dan masa kini. Oleh karena itu, pembelajaran perlu

dirancang berorientasi pada kebutuhan dan kondisi siswa. Belajar lebih diarahkan

pada experimental learning yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman

konkrit yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide  bagi pengembangan

konsep baru. Karena itu aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus

pada pendidik melainkan pada pembelajar.

Sebagaimana dijelaskan pada bagaian sebelumnya, pandangan konstruktivisme

tidak berdiri sendiri dan berbeda dari pandangan dan teori yang lahir sebelumnya,

yang ada adalah pendekatan konstruktivisme dapat terwujud dari berbagai teori

belajar manapun tergantung dari sisi mana melihatnya. Paling tidak beberapa teori

yang lahir sebelumnya berpengaruh besar terhadap perwujudan konstruktivisme

dalam pembelajaran seperti teori behavioristik dan teori kognitif.

Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu: (1)

mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang relevan, (2)

mengutamakan proses, (3) menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman

sosial, (4) pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman

(Pranata, 2008). Apabila dikaitkan dengan penggunaan kartu uno sebagai media

belajar, pendekatan konstruktivistik ini relevan pada proses belajar mandiri.

Pendekatan konstruktivisme menghendaki siswa bersikap aktif, hal ini terlihat

pada pembelajaran menggunakan media belajar kartu uno Geografi. Siswa dalam

proses belajar dituntut untuk dapat mengkaji masalah, merumuskan masalah,
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memecahkan masalah dan menyimpulkan masalah baik secara individu maupun

kelompok. Pembelajaran menggunakan kartu uno geografi dilakukan dengan

siswa mengkaji materi, menemukan objek kajian geografi, mendefinisikan objek

tersebut, menggambarkan dalam permainan kartu uno Geografi. Semakin banyak

anak menemukan gambar-gambar objek geografi semakin mendalam materi yang

dipahami dengan begitu hasil belajar siswa akan semakin meningkat.

2.1.4 Pendekatan Saintifik/Ilmiah dalam Proses Pembelajaran Kurikulum
2013

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang

dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saitifik/ilmiah. Upaya penerapan

Pendekatan Saintifik/ilmiah dalam proses pembelajaran ini sering disebut-sebut

sebagai ciri khas dan menjadi kekuatan tersendiri dari keberadaan Kurikulum

2013, yang tentunya menarik untuk dipelajari dan di elaborasi lebih lanjut.

Pendekatan saintifik/ilmiah menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi

pengetahuan dan keterampilannya, juga mendorong siswa untuk melakukan

penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian.

Artinya, dalam proses pembelajaran siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk

menemukan kebenaran ilmiah, bukan di ajak untuk beropini apalagi fitnah dalam

melihat suatu fenomena. Siswa di latih untuk mampu berpikir logis, runut dan

sistematis, dengan menggunakan kapasitas berpikir tingkat tinggi (High Order

Thingking/HOT).
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Penerapan pendekatan saintifik/ilmiah dalam pembelajaran menuntut adanya

perubahan setting dan bentuk pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan

pembelajaran konvensional.  Beberapa metode pembelajaran yang di pandang

sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik/ilmiah, antara lain metode: (1)

problem based learning, (2) project based learning, (3) inqury/inkuiri sosial, dan

(4) group investigation. Metode-metode ini berusaha membelajarkan siswa untuk

mengenal masalah, merumuskan masalah, mencari solusi atau menguji jawaban

sementara atas suatu masalah/pertanyaan dengan melakukan penyelidikan

(menemukan fakta-fakta melalui penginderaan), pada akhirnya dapat menarik

kesimpulan dan menyajikannya secara lisan maupun tulisan.

Pendekatan saintifik/ilmiah berdekatan dengan teori perkembangan kognitif dari

Piaget yang mengatakan bahwa mulai usia 11 tahun hingga dewasa (tahap

formal-operasional), seorang individu telah memiliki kemampuan

mengkoordinasikan baik secara simultan maupun berurutan dua ragam

kemampuan kognitif yaitu: (1) Kapasitas menggunakan hipotesis; kemampuan

berpikir mengenai sesuatu khususnya dalam hal pemecahan masalah dengan

menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang di respons;

dan (2) Kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak; kemampuan untuk

mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak secara luas dan mendalam.

2.1.5 Kurikulum 2013 di SMA Kristen 1 Metro

1. Kurikulum 2013 SMA/MA

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi

dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
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kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Kurikulum

SMAK1KOMET TP. 2013/2014).

Pengembangan kurikulum 2013 di SMA Kristen 1 Metro mengacu pada standar

nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Standar isi dan standar kelulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Standar isi dan standar kelulusan

sesuai dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang

harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan menengah dapat dilihat

pada table berikut:

Tabel. 2.1 KOMPETENSI LULUSAN SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C
Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C memiliki sikap,
pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

Dimensi Kualifikasi Kemampuan
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang
dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sumber: Permendikbud No. 54 Tahun 2013 Tentang SKL

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip

pembelajaran yang digunakan:

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
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2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajarmenjadi belajar berbasis aneka

sumber belajar;

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan

pendekatan ilmiah;

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 2 pembelajaran

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan

keterampilan mental (softskills);

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan(ing

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyomangun karso), dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri

handayani);

11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;

12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa

saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan

14. Pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya peserta didik.
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Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi

untuk setiap satuan pendidikan.

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis)

yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas“ menerima,menjalankan,

menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui

aktivitas“ mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi,

mencipta. Keterampilan diperoleh melaluiaktivitas“ mengamati, menanya,

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.Karaktersitik kompetensi beserta

perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar

proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu

(tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu

diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry

learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis

pemecahan masalah(project based learning).
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Tabel 2.2 Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

Sikap Pengetahuan Keterampilan

Menerima Mengingat Mengamati

Menjalanka Memahami Menanya

Menghargai Menerapkan Mencoba

Menghayati Menganalisis Menalar

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji

- - Mencipta

Sumber: Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi.

Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket

C/Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun

pendekatan tematik masih dipertahankan.

Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang

taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara

umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut capaian

pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif,

affektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di

berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-

masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan,

dan keterampilan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah

tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa
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dipisahkan dengan ranah lainnya.Dengan demikian proses pembelajaran secara

utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap,

pengetahuan, dan keterampilan.

Selain itu, kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demikratis

serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut

pengembangan kompetensi siswa disesuaikan dengan potensi, perkembangan

kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan.

Kurikulum 2013 di SMA Kristen 1 Metro terdiri atas sejumlah mata pelajaran.

a. Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh siswa di satu satuan pendidikan

pada setiap satuan atau jenjang pendidikan

b. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh siswa sesuai dengan pilihan mereka

2. Tujuan, Materi, dan Standar Isi Mata Pelajaran Geografi bagian dari
Kelompok Peminatan Sosial

a. Tujuan Mata Pelajaran Geografi (Permendikbud No. 69 Tahun 2013)

Tujuan mata pelajaran Geografi tercermin dalam Kompetensi Inti yang bertujuan

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan

proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
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permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa

dalam pergaulan dunia.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Geografi

Ruang lingkup mata pelajaran Geografi meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Konsep dasar, obyek studi geografi, pendekatan, dan prinsip dasar

Geografi.

2. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer

mencakup litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer dan

antroposfer serta pola persebaran spasialnya.

3. Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam

(SDA) dan pemanfaatannya.

4. Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial

lingkungan hidup, pemanfaatan dan pelestariannya.

5. Kajian wilayah negara-negara maju dan sedang berkembang.
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6. Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan pemetaannya serta

fungsi dan manfaatnya dalam analisis geografi.

7. Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk beluk dan

pemanfaatan peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra

penginderaan jauh.

Aspek-aspek tersebut dapat terlihat dalam Kompetensi Dasar menurut Kurikulum

2013.  Kompetensi tersebut dapat terlihat dalam table berikut.

Tabel 2.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013

KELAS: X
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya

1.1 Menghayati keberadaan dirinya sebagai
makhluk Tuhan yang dapat berfikir
ilmiah dan mampu meneliti tentang
lingkungannya.

1.2 Mensyukuri penciptaan bumi tempat
kehidupan sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Pengasih dengan cara turut
memeliharanya.

1.3 Menghayati jati diri manusia sebagai
agent of changes di bumi dengan cara
menata lingkungan yang baik guna
memenuhi kesejahteraan lahir bathin.

1.4 Menghayati keberadaan diri di tempat
tinggalnya dengan tetap waspada,
berusaha mencegah timbulnya bencana
alam, dan memohon perlindungan
kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

2. Mengembangkan perilaku
(jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli, santun, ramah
lingkungan, gotong royong,
kerjasama, cinta damai,
responsif dan proaktif) dan
menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan bangsa
dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam

2.1 Menunjukkan perilaku proaktif dalam
mempelajari hakekat ilmu dan peran
geografi untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari.

2.2 Menunjukkan perilaku yang bertanggung
jawab sebagai makhluk yang dapat
berfikir ilmiah.

2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan
bertanggung jawab terhadap masalah
yang ditimbulkan oleh dinamika
geosfera.

2.4 Menunjukkan sikap peduli terhadap
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia

3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dalam
ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan

peristiwa bencana alam dengan selalu
bersiap siaga, membantu korban, dan
bergotong royong dalam pemulihan
kehidupan akibat bencana alam.

3.1 Memahami pengetahuan dasar geografi
dan terapannya dalam kehidupan sehari-
hari.

3.2 Menganalisis langkah-langkah penelitian
geografi terhadap fenomena geosfera.

3.3 Menganalisis dinamika planet bumi
sebagai ruang kehidupan.

3.4 Menganalisis hubungan antara manusia
dengan lingkungan sebagai akibat dari
dinamika litosfer.

3.5 Menganalisis hubungan antara manusia
dengan lingkungan sebagai akibat dari
dinamika atmosfera.

3.6 Menganalisis hubungan antara manusia
dengan lingkungan sebagai akibat dari
dinamika hidrosfera.

3.7 Menganalisis mitigasi dan adaptasi
bencana alam dengan kajian geografi

4.1 Menyajikan contoh penerapan
pengetahuan dasar geografi pada
kehidupan sehari-hari dalam bentuk
tulisan.

4.2 Menyajikan contoh penerapan langkah-
langkah penelitian geografi dalam
bentuk laporan observasi lapangan.

4.3 Mengolah informasi dinamika planet
bumi sebagai ruang kehidupan dan
menyajikannya dalam bentuk narasi dan
gambar ilustrasi.

4.4 Menyajikan hasil analisis hubungan
antara manusia dengan lingkungannya
sebagai pengaruh dinamika litosfer
dalam bentuk narasi, tabel, bagan,
grafik, gambar ilustrasi, dan atau peta
konsep.

4.5 Menyajikan hasil analisis hubungan
antara manusia dengan lingkungannya
sebagai pengaruh dinamika atmosfer
dalam bentuk narasi, tabel, bagan,
grafik, gambar ilustrasi, dan atau peta

Tabel 2.2 (lanjutan)



33

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

5.

. konsep.

4.6 Menyajikan hasil analisis hubungan
antara manusia dengan lingkungannya
sebagai pengaruh dinamika hidrosfer
dalam bentuk narasi, tabel, bagan,
grafik, gambar ilustrasi, dan atau peta
konsep.

4.7 Menyajikan contoh penerapan mitigasi
dan cara beradaptasi terhadap bencana
alam di lingkungan sekitar.

Sumber : Permendiknas No. 69 Tahun 2013, tentang kerangka dasar dan
struktur kurikulum SMA/MA

Ilmu Pengetahuan Sosial di desain untuk membangun dan merespon kompetensi

siswa dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang terus

menerus.  Mata pelajaran geografi sebagai salah satu bagian dari social studies

juga menjadi mata pelajaran yang merupakan alat bagi siswa untuk memiliki

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry,

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial sehingga

diharapkan dapat menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.  Mata

pelajaran geografi terutama menyangkut materi objek kajian geografi memerlukan

metode pendekatan yang dapat membawa siswa memahami objek kajian geografi.

Siswa di bawa pada pemahaman akan objek geografi dalam kehidupan sehari-hari.

Mata pelajaran geografi yang berhubungan dengan objek kajian geografi

memerlukan pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa bahwa apa yang di

maksud dengan produksi bukan hanya tentang gambaran objek kajian geografi.

Konsep seperti ini memerlukan pendekatan visualisasi yang bisa mempermudah

siswa untuk memahami materi objek kajian geografi.  Hubungan antar materi

dalam mata pelajaran geografi seperti objek kajian geografi memerlukan suatu
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pendekatan pembelajaran yang akan membawa siswa pada pemahaman akan

objek kajian geografi bukan hanya tentang objeknya saja, tetapi lebih dari itu

siswa dapat memahami objek kajian geografi lebih nyata yang ada di kehidupan

sehari-hari.  Sehingga diperlukan pengembangan media pembelajaran yang dapat

mengoptimalkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran geografi.

2.2 Materi Media Pembelajaran

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran

Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya tujuan pembelajaran di sekolah

pada khususnya. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah

berarti ‘tengah’, ’perantara’, atau, ‘pengantar’ (Miarso, Yusufhadi, 1984: 46).

Arsyad (2013: 4) juga mengemukakan bahwa media adalah komponen sumber

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Di lain pihak, National

Education Association memberikan definisi media sebagai bentuk-bentuk

komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya; dengan

demikian, media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar atau dibaca.

Secara leksikon, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Secara

terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara

(dalam hal ini bahan atau alat) yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Misalnya, media radio, televisi, buku, majalah, surat kabar, internet,

dan sebagainya. Di sisi lain, media pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai
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segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat beroleh pengetahuan atau

menciptakan pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Di dalam perkembangan terkini,

media biasanya lebih disederhanakan lagi ke dalam dua dikotomi, yakni perangkat

keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Contoh perangkat keras adalah

radio, televisi, overhead projector, LCD, komputer, manusia, tanah, air, udara,

tanaman, binatang, dan sebagainya. Contoh perangkat lunak adalah segala

informasi dalam pemrogaman komputer, e-learning, e-book, film, sandiwara,

diagram, bagan, grafik, rekaman dan sebagainya (Suryaman, 2009: 103).

Selain itu, Sudjana & Rivai (2010: 1) juga mengemukakan bahwa kedudukan

media pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi,

sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru.

Selanjutnya, Arsyad (2013: 6) mengemukakan ciri-ciri umum yang terkandung

dalam setiap batasan tentang media, yaitu:

1) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar,

atau diraba dengan pancaindra;

2) Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal dengan

software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa;

3) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio;

4) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di

dalam maupun di luar kelas;

5) Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru

dan siswa dalam proses pembelajaran;
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6) Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, televisi),

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, video, OHP), atau

perorangan (misalnya: modul, komputer, radi tape/kaset, video recorder);

7) Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan

dengan penerapan suatu ilmu.

8) Berdasarkan uraian tentang media yang disampaikan di atas, dapat diketahui

bahwa media adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu dan

memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan dari pembelajaran

yang diharapkan.

2.2.2 Klasifikasi Media

Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan

ke dalam empat kelompok, yaitu (1) media hasil teknologi cetak; (2) media hasil

teknologi audio-visual; (3) media hasil yang berdasarkan komputer; dan (4) media

hasil gabungan teknologi cetak dan komputer (Arsyad, 2013: 29).

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi,

seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan mekanis

atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto

atau representasi fotografik dan reproduksi.

Teknologi visual cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan

menggunakan gambar atau lambing-lambang visual untuk menyajikan pesan-

pesan isi dari materi pembelajara. Penyajian melalui visual jelas bercirikan

pemakaian perangkat media cetak/ gambar dalam proses belajar, seperti gambar,
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poster, foto, grafik, diagram, atapun papan info. Jadi, pengajaran melalui visual

adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan

serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol

yang serupa.

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan

materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikro-prosesor.

Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan

yang dihasilkan dari teknologi lainnya adalah karena informasi/materi disimpan

dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Pada dasarnya

teknologi berbasis komputer menggunakan layar kaca untuk menyajikan

informasi kepada siswa. Berbagai jenis teknologi berbasis komputer dalam

pembelajaran pada umumnya dikenal sebagai computer-assisted intruction

(pembelajaran dengan bantuan komputer). Aplikasi tersebut apabila dilihat dari

cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial (penyajian materi

pelajaran secara tahap), drills and practice (latihan untuk membantu siswa

menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya), permainan dan simulasi

(latihan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari), dan

basis data (sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi dan

pengetahuannya sesuai dengan keinginan masing-masing).

Teknologi gabungan adalah cara menghasilkan dan menyampaikan materi yang

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh

komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini dianggap teknik yang paling

canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki kemampuan yang
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hebat seperti jumlah random acces memory yang besar, hard disk yang besar, dan

monitor yang bersolusi tinggi ditambah dengan periperal (alat-alat tambahan

seperti videodisc player), perangkat keras untuk bergabung dalam suatu jaringan,

dan sistem audio.

Menurut Suryaman (2009: 116), jika disederhanakan terdapat klasifikasi media

pembelajaran. Dari segi sifatnya, media dapat digolongkan ke dalam media auditif,

visual dan audiovisual. Dari segi jangkauannya, ada media radio dan televisi serta

film slide, film, dan video. Dari segi pemakaiannya, media dapat dikelompokkan

ke dalam media proyeksi dan bukan proyeksi.

Menurut Sudjana & Rivai (2010: 3), ada beberapa jenis media yang biasa

digunakan dalam proses pengajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto,

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis

sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran

panjang dan lebar. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti

model padat (solid model), model penampang, model susun, model kerja, mock up,

diorama dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film trips, film,

penggunaan OHP dan lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media

pengajaran.

Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan

teknologi oleh Seels & Glasgow (Arsyad, 2013: 33-35) dibagi ke dalam dua

kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan teknologi mutakhir.
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Pilihan Media Tradisional terdiri dari: (1) visual diam yang diproyeksikan,

contohnya adalah proyeksi apaque (tak-tembus pandang), proyeksi overhead,

sliders, dan filmstrips; (2) visual yang tak diproyeksikan, contohnya adalah

gambar, poster, foto, charts, grafik, dan diagram; (3) audio, contohnya rekaman

piringan, pita kaset, reel, dan cartridge; (4) penyajian multimedia, contohnya slide

plus suara dan multi-image; (5) visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya

film, televisi, dan video; (6) cetak, contohnya buku teks, modul, teks terprogram,

workbook, majalah ilmiah berkala, dan lembaran lepas (hand-out); (7) permainan,

contohnya teka-teki, simulasi dan permainan papan; (8) realia, contohnya model,

specimen (contoh) dan manipulatif (peta, boneka).

Pilihan Media Teknologi Mutakhir terdiri dari: (1) media berbasis telekomunikasi,

contohnya telekonfren dan kuliah jarak jauh; (2) media berbasis mikroprosesor,

contohnya computer assisted intruction, permainan komputer, sistem tutor

intelejen, interaktif, hypermedia dan compact (video) disc.

Kemp & Dayton (Arsyad, 2013: 37) mengelompokan media ke dalam delapan

jenis, yaitu: (1) media cetakan; (2) media pajang; (3) overhead transparacies; (4)

rekaman audiotape; (5) seri slide dan film strips; (6) penyajian multi-image; (7)

rekaman video dan film hidup; dan (8) komputer.

2.2.3 Dasar Pertimbangan Pemilihan Media

Pembelajaran yang efekif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencananaan yang

baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa seorang
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guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar

pertimbangan antara lain: (1) ia sudah merasa akrab dengan media itu-papan tulis

dan protektor transparasi; (2) ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat

menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri; misalnya diagram

pada flip chart; atau (3) media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian

siswa, serta menuntunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi.

Pertimbangan ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi kebutuhannya dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arsyad, 2013: 67).

Menurut Arsyad (2013: 69-72), pada tingkat yang menyeluruh dan umum

pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor

berikut.

1) Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor dana,

fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia (waktu

mengajar dan pegembangan materi dan media), sumber-sumber yang tersedia

(manusia dan material).

2) Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran bergam dari sisi

tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan,

keterampilan, pengertian, hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran

tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut

perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan memerlukan teknik

dan media penyajian yang berbeda pula.

3) Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan

keterampilan awal, seperti membaca, magnetik dan menggunakan komputer,

dan karakteristik siswa lainnya.
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4) Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan (prefensi lembaga, guru, dan

pelajar) dan keefektifan biaya.

5) Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut.

a. Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat (visual dan

/atau audio).

b. Kemampuan mengakomodasikan respons siswa yang tepat (tertulis,

audio, dan/atau kegiatan fisik).

c. Kemampuan mengakomodasikan umpan balik.

d. Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi

atau stimulus, dan untuk latihan dan tes (sebaiknya latihan dan tes

menggunakan media yang sama). Misalnya, untuk tujuan belajar yang

melibatkan penghafalan.

6) Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil

menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang

beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi

dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka

secara perseorangan

Arsyad (2013: 72-74) juga mengemukakan, dari segi teori belajar, berbagai

kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam

pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut.

1) Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari

pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan

latihan.



42

2) Perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara yang berbeda-beda. Faktor-

faktor seperti kemampuan intelegensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan

gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar.

3) Tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka

pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam

pembelajaran semakin besar.

4) Organisasi isi. Pengembangan akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau

keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam

urutan-urutan yang bermakna.

5) Persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah mengetahui secara baik

pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai

mungkin merupakan prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses.

6) Emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta

kecakapan amat berpengaruh bertahan.

7) Partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus

menginternalisasi informasi, tidak sekedar diberitahukan kepadanya

8) Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa

diinfomasikan kemajuan belajarnya.

9) Penguatan (reinforcement). Apabila siswa berhasil belajar, didorong untuk

terus beelajar.

10) Latihan dan pengulangan. Sesuatu hal yang baru jarang sekali dipelajari

secara efektif hanya dengan sekali jalan.
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11) Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan

seseorang untuk menerapkan dan mentransfer hasil belajar pada masalah atau

situasi baru.

Menurut Arsyad (2013: 75), kriteria pemilihan media bersumber dari konsep

bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan.

Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media.

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

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

generalisasi.

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber

daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal

dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan

sebagai media yang terbaik. Kriteria ini menuntun para guru/instruktur untuk

memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh

guru. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan

kapanpun denga peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah

dipindahkan dan dibawa ke mana-mana.

4. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama.

Apa pun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses

pembelajaran.

5. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum

tentu sama efektifnya jika digunakan dalam kelompok kecil atau perorangan.
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Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang,

kelompok kecil, dan perorangan.

6. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus

memenuhi persyaratan teknis tertentu.

Sudjana dan Rivai (2010: 4) juga mengemukakan bahwa dalam memilih media

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai

berikut: (1) ketepatan dengan tujuan pengajaran; (2) dukungan terhadap isi bahan

pelajaran; (3) kemudahan memperoleh media; (4) keterampilan guru dalam

menggunakannya; (5) tersedia waktu untuk menggunakannya; (6) sesuai dengan

taraf berpikir siswa.

2.2.4 Fungsi dan Manfaat Media dalam Proses Belajar Mengajar

Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan

diciptakan oleh guru (Arsyad, 2013: 15).

Hamalik (via Arsyad, 2013: 15) mengemukakan bahwa pemakaian media

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan

minat yang baru, membagkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada

saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran
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juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.

Media juga mempunyai manfaat di dalam proses belajar mengajar.

Arsyad (2013: 25) mengemukakan, manfaat praktis dari peggunaan media

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut.

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan lansung di ruang

kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realia, film, radio, atau

model;

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat

disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar;

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam

puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide

disamping secara verbal.

d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat

ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi

komputer.
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e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan

dengan media seperti komputer, film, dan video.

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang

dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong

menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti

time-lapse untuk film, video, slide, atau simulasi komputer.

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun

binatang.

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran

yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yangdicapainya

(Sudjana & Rivai, 2010: 2).

Sudjana dan Rivai (2010: 6) mengemukakan peranan media dalam proes

pengajaran dapat ditempatkan sebagai:

1) alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan

pelajaran;

2) alat mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut, dan

dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya; paling tidak guru dapat

menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa;

3) sumber belajar siswa, artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang

harus dipelajari para siswa baik individual maupun kelompok.
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2.2.5 Landasan Teori

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan-perubahan sikap dan

perilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Menurut Bruner ada tiga tingkatan

utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman

pictorial/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic) (Arsyad, 2013 7).

Uraian di atas memberikan petunjuk bahwa agar proses belajar mengajar dapat

berhasil dengan baik, peserta didik sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua

alat inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan (stimulus) yang

dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang

digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan

informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan

demikian, peserta didik diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan

mudah dan baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan.

Levie & Levie yang membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar

melalui stimulus gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal menyimpulkan

bahw stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas

seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan

fakta konsep.  Di lain pihak, stimulus verbal  member hasil belajar yang lebih

apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan yang berurut-urutan (sekuensial). Hal

ini merupakan salah satu bukti dukungan atas konsep dual coding hypothesis

(hipotesis koding ganda) dari Paivio. Konsep itu mengatakan  bahwa ada dua

sistem ingatan manusia, satu untuk mengolah simbol-simbol verbal kemudian
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menyimpannya dalam bentuk proposisi image, dan yang lainnya untuk mengolah

image nonverbal yang kemudian disimpan dalam bentuk proposisi verbal (Arsyad,

2013:9)

Belajar dengan menggunakan indera ganda- pandang dan dengar – berdasarkan

konsep di atas akan memberikan keuntungan bagi  peserta didik. peserta didik

akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan

stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Para ahli memilki

pandangan yang searah mengenai hal itu. Perbandingan pemerolehan hasil belajar

melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang

lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, dan hanya

sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera lainnya.

Sementara itu, Dale memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui

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

indera lainnya sekitar 12% (Arsyad, 2013: 9).

Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori

penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale’s Cone of Experience

(Kerucut Pengalaman Dale).
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale (Sukiman, 2012:30)

Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman

yang dikemukakan oleh Bruner. Menurut Bruner dalam Sukiman (2012: 30) ada

tiga tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive),

pengalaman pictorial/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic). Ketiga

tingkat pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya memperoleh ‘pengalaman’

(pengetahuan, keterampilan, atau sikap) yang baru. Dalam hal ini media kartu

Uno termasuk dalam pengalaman pictorial/gambar (iconic).

Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret),

kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda

tiruan, sampai kepada lambang verbal (abstrak). Akan tetapi tidak berarti proses

belajar dan interaksi belajar mengajar harus selalu dimulai dari pengalaman

langsung. Hal ini dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan siswa (Sukiman, 2012 : 33).
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Pengalaman melalui gambar hidup dan film merupakan rangkaian gambar mati

yang diproyeksikan pada layar dengan kecepatan tertentu. Dengan mengamati

film siswa dapat belajar sendiri, walaupun bahan belajarnya terbatas sesuai

dengan naskah yang disusun.

Dari gambaran kerucut pengalaman tersebut, siswa akan lebih kongkret

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, sedangkan siswa akan

lebih abstrak memperoleh pengetahuan melalui benda atau alat perantara. Melalui

kerucut ini juga dijelaskan bahwa kedudukan komponen media pembelajaran

dalam sistem proses belajar mengajar mempunyai fungsi yang sangat penting.

Sebab tidak semua pengalaman belajar dapat diperoleh secara langsung. Dalam

keadaan ini media dapat digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang

kongkret dan tepat serta mudah dipahami (Sanjaya, 2012:68-69).

2.3 Materi Media Kartu

2.3.1 Pengertian Media Kartu

Media kartu merupakan media cetak. Sudjana dan Rivai (2010: 6) mengatakan

bahwa pesan sangat efektif dalam memperjelas informasi, bahkan lebih jauh lagi

mempengaruhi sikap seseorang membentuk opini masyarakat dan lain-lain. Pada

pembahasan ini media visual yang digunakan adalah media kartu.

Media kartu yang dimaksud adalah alat bantu pengajaran yang berupa kertas

berukuran 10x10cm. Kartu ini dipersiapkan oleh guru beberapa untuk sekelompok

siswa di dalam kelas. Isi dari kartu ini adalah kaitnya dengan materi pembelajaran.



51

Kartu yang digunakan adalah kartu uno, yang terdiri dari 108 kartu. Permainan

kartu sama seperti permainan kartu lainya yang membedakan warna, gambar dan

angka. Perbedaanya dalam permainan uno dalam 108 kartu tersebut ada beberapa

kartu yang merupakan kartu keberuntungan atau pun kartu yang dapat membuat

lawan mendapatkan hukuman.

Permainan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan baik perorangan maupun

berkelompok dengan tujuan untuk bersenang-senang, meluangkan waktu, ataupun

berolahraga. Dewasa ini, telah terdapat beragam jenis permainan baik untuk anak-

anak sampai orang dewasa. Salah satu jenis permainan yang menarik perhatian

untuk semua kalangan adalah permainan kartu. Permainan kartu merupakan

permainan yang melibatkan banyak orang dan biasanya dalam permainan kartu

dimainkan berdasarkan giliran main (turn-based game). Untuk jenis permainan ini

digunakan sekumpulan kartu yang umumnya berjumlahkan 52 kartu, tetapi ada

juga yang menggunakan jumlah kartu yang berbeda, contohnya adalah kartu Uno

yang berjumlahkan 108 kartu.

Kartu Uno pertama kali diciptakan pada tahun 1971 di Reading, Ohio. Kartu Uno

dibuat oleh Merle Robbins, seorang pemilik tempat pangkas dan pecinta kartu.

Merle Robbins pertama kali memperkenalkan permainan ini kepada keluarganya.

Dalam proses perkembangannnya, Merle Robbins dibantu oleh istrinya, Marie,

dan putra beserta menantu perempuannya, Ray dan Kathy Robbins. Pada tahun

1972, Merle Robbins menjual hak ciptanya. Selanjutnya uno mulai dikenal lebih

luas lagi berkat International Games Inc.. Sekarang International Games Inc. telah

menjadi bagian dari keluarga Mattel (Harrisburg, 2010: 52).



52

Menurut Wildan Hidayatullah dalam blog nya mengatakan permainan kartu uno

merupakan salah satu permainan kartu yang populer di seluruh dunia. Permainan

kartu uno bisa dimainkan dari 2 hingga 7 orang. Cara bermain kartu uno

bermacam-macam. Pada dasarnya, aturan permainan dari kartu uno ini adalah

seperti berikut: Setiap pemain mula-mula mendapatkan 7 kartu. Pada permulaan

permainan, satu kartu diambil dari pile card dan kartu ini berperan sebagai deal

card. Untuk dapat memainkan kartu ini, seorang pemain pada gilirannya harus

dapat mencocokkan baik dari angka ataupun warna dari kartu tersebut. Jika

ternyata tidak terdapat kartu yang cocok maka pemain tersebut harus mengambil

satu kartu sebagai hukumannya. Terdapat beberapa action card yang juga dapat

dimainkan. Kartu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Draw 2 Card

Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya harus mengambil

dua kartu. Untuk dapat memainkan kartu ini, pemain harus mencocokkan

dengan warna pada deal card.

2. Reverse Card

Ketika kartu ini dimainkan, arah permainan dibalik. Permainan yang digilir

searah jarum jam diubah menjadi berlawanan jarum jam. Untuk dapat

memainkan kartu ini, pemain harus mencocokkan dengan warna pada deal

card.

3. Skip Card

Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya tidak akan bisa

memainkan gilirannya. Untuk dapat memainkan kartu ini, pemain harus

mencocokkan dengan warna pada deal card.
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2. Wild Card

Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya harus memainkan

kartu dengan warna yang sesuai dengan kehendak pemain yang memainkan

wild card tersebut. Kartu ini bisa dimainkan setiap saat tanpa harus

mencocokkan warna seperti pada action card yang lain.

3. Wild Draw 4 Card

Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya harus mengambil

empat kartu dan pemain tersebut juga harus memainkan kartu dengan warna

yang sesuai dengan kehendak pemain yang memainkan wild draw 4 card.

Kartu ini bisa dimainkan setiap saat tanpa harus mencocokkan warna seperti

pada action card yang lain.

Ketika pemain hendak memainkan kartu kedua terakhir dari tangannya, pemain

tersebut harus mengucapkan “UNO”. Jika terdapat pemain yang lupa mengatakan

“UNO” maka pemain lain dapat mengatakan “Catch” sebelum pemain lainnya

memainkan kartu dan pemain yang lupa mengatakan “UNO” harus mengambil

dua kartu. Pemenang ditentukan setelah seorang pemain menghabiskan kartu di

tangannya.

(http://rajawildan.blogspot.com/2012/06/) di download 15 Juni 1013.

2.4 Pembelajaran Geografi di SMA/ MA

Pendidikan IPS di sekolah adalah merupakan mata pelajaran atau bidang kajian

yang mendudukan konsep dasar berbagai ilmu social yang disusun melalui

pendekatan pendidikan dan pertimbangan psikologi, serta kebermaknaannya bagi

siswa dalam kehidupannya mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA, atau
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membekali dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkn pendidikan

yang lebih tinggi, khususnya dalam bidang ilmu social di perguruan tinggi

(Pargito, 2010: 5).

Pembelajaran IPS di SMA terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah,

ekonomi dan Geografi. Pada tingkat pendidikan menengah/SMA, Geografi

diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat dan

mendorong  peningkatan kehidupan. Lingkup bidang kajiannya memungkinkan

manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia sekelilingnya yang

menekankan pada aspek spasial, dan ekologis dari eksistensi manusia. Bidang

kajian Geografi meliputi bumi, aspek dan proses yang membentuknya, hubungan

kausal dan spasial manusia dengan lingkungan, serta interaksi manusia dengan

tempat. Sebagai suatu disiplin integratif, Geografi memadukan dimensi alam fisik

dengan dimensi manusia dalam menelaah keberadaan dan kehidupan manusia di

tempat dan lingkungannya.

Mata pelajaran Geografi membangun dan mengembangkan pemahaman peserta

didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan lingkungan

pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan proses fisik

yang membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis

di permukaan bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif

untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman  mempengaruhi persepsi

manusia  tentang tempat dan wilayah.
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Menurut Sudrajat (2008: 78) Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang

diperoleh dalam mata pelajaran Geografi diharapkan dapat membangun

kemampuan peserta didik untuk bersikap, bertindak cerdas, arif, dan

bertanggungjawab dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan ekologis.

Pada tingkat pendidikan dasar mata pelajaran Geografi diberikan sebagai bagian

integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sedangkan pada tingkat pendidikan

menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Menurut Sudrajat (2008: 78) mata pelajaran Geografi bertujuan agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang

berkaitan.

2. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan Geografi.

3. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan

sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman

budaya masyarakat.

Menurut Sudrajat (2008: 79) ruang lingkup mata pelajaran Geografi meliputi

aspek-aspek sebagai berikut.

1. Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar Geografi.

2. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer mencakup

litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer serta pola

persebaran spasialnya.

3. Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam (SDA) dan

pemanfaatannya.
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4. Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial lingkungan

hidup, pemanfaatan dan pelestariannya.

5. Kajian wilayah  negara-negara maju dan sedang berkembang.

6. Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan pemetaannya serta fungsi dan

manfaatnya dalam analisis Geografi.

7. Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk beluk dan pemanfaatan

peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra penginderaan jauh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk

pelajaran Geografi SMA/MA adalah sebagai berikut:

1. Memahami hakikat, objek, ruang lingkup, struktur, dan pendekatan  Geografi

2. Mempraktekkan keterampilan dasar peta dan memanfaatkannya dalam

mengkaji geosfer

3. Memahami pemanfaatan citra dan SIG sebagai wahana memvisualkan  geosfer

4. Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan unsur-unsur  geosfer

serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi

5. Memahami pola dan aturan tata surya dan jagad raya dalam kaitannya  dengan

kehidupan di muka bumi

6. Memahami sumber daya alam dan pemanfaatannya secara arif

7. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya

dengan pembangunan berkelanjutan
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8. Menganalisis konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitannya dengan

perencanaan pembangunan wilayah, pedesaan dan perkotaan, serta negara

maju dan berkembang.

2.5 Pengembangan Pembelajaran Geografi Melalui Media Kartu Uno

Model rancangan pebelajaran merupakan kerangka acuan spesifikasi sumber

belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dan sebagai acuannya adalah

kurikulum yang berlaku. Pengembangan sumber belajar sebagai suatu proses yang

sistematis untuk menghasilkan suatu sumber belajar yang siap digunakan. Dalam

proses pengembangan media pembelajaran, dapat dihasilkan produk baru yang

efektif dan efisien. Bentuk nyata dari pengembangan tersebut adalah suatu set

bahan strategis pembelajaran yang teruji secara efektif dan efisien dilapangan.

Salah satu model umum pengembangan pembelajaran melalui media belajar

bidang studi tertentu adalah melalui pendekatan sistem (system approach model).

Model umum dalam mengembangkan sumber belajar atau media pembelajaran

dengan menganut pendekatan sistem telah dianjurkan antara lain oleh Dick and

Carey (Pargito, 2010: 43-45). Proses atau prosedur itu disebut sebagai pendekatan

sistem, karena ia terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling

berinteraksi, dan secara bersama-sama membuahkan hasil yang ditetapkan

sebelumnya. Sistem ini mengumpulkan informasi tentang keampuhan produk

akhir (end product) dapat direvisi sampai ia mencapai mutu yang diharapkan.

Pada saat bahan sedang dikembangkan, data dikumpulkan dan materi direvisi

sejalan dengan adanya data untuk menjadikan seefektif dan seefisien mungkin.
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Berikut gambar model pengembangan Dick and Carey.

Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan Model Dick and Carey (Pargito, 2010: 43-
45)

Langkah pengembangan pembelajaran versi Dick and Carey sebagai berikut:

1) Analisis kebutuhan
Dengan melakukan analisis kebutuhan, pengembang akan mengetahui adanya
suatu keadaan yang seharusnya ada (what should be) dan kenyataan nyata di
lapangan yang sebenarnya (what is).

2) Analisis Pembelajaran
Hal-hal yang menjadi kebutuhan perlu diidentifikasi dan selanjutnya di
ungkapkan dalam rancangan produk atau desainyang ingin dikembangkan
menjadi spesifikasi sebuah produk atau desain yang akan dikembangkan lebih
lanjut dan memiliki kekhasan tersendiri.

3) Analisis perilaku awal dan karakteristik siswa
Analisis yang mencakup kemampuan, sikap, dan karakteristik awal peserta
didik dan latar pembelajaran

4) Tujuan umum dan khusus (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar)
Menjabarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar kedalam indikator
yang berupa tujuan untuk kerja, atau operasional.

5) Mengembangkan instrument
Instrument yang berkaitan dengan tujuan khusus (KD) berupa tes hasil belajar,
sedangkan instrument yang berkaitan dengan perangkat produk media kartu
uno pada pembelajaran Geografi yang dikembangkan dapat berupa kuesioner
atau daftar cek.

6) Mengembangkan strategi pembelajaran
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Menentukan strategi penyampaian materi mata pelajaran ekonomi yang tepat
disesuaikan dengan penggunaan media pembelajaran yang akan
dikembangkan yaitu media kartu uno pada pembelajaran Geografi.

7) Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran
Memilih materi pembelajaran yang disesuaikan dengan pengembangan media
kartu uno pada pembelajaran Geografi SMA/MA

8) Merancang dan melakukan evaluasi formatif (Komepetensi Dasar)
Evaluasi formatif (KD) ini dilakukan pada saat proses pembelajaran
berlangsung dengan maksud untuk mendukung proses peningkatan efektifitas.
Evaluasi formatif ini antara lain reviu oleh ahli, reviu one on one
(perorangan), dan reviu kelompok kecil.

9) Melakukan revisi
Revisi dilakukan terhadap tujuh langkah pertama.

10) Melakukan evaluasi sumatif
Evaluasi sumatif untuk menentukan tingkat efektifitas media kartu uno pada
pembelajaran Geografi secara keseluruhan.

Sebagai sebuah pendekatan sistem, model pengembangan terdiri dari sepuluh

komponen, yaitu (1) mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran; (2) melakukan

analisis pembelajaran; (3) mengidentifikasi perilaku awal siswa dan karakteristik

siswa; (4) menulis tujuan khusus pembelajaran; (5) mengembangkan tes acuan

patokan; (6) mengembangkan strategi pembelajaran; (7) mengembangkan dan

memilih materi pembelajaran; (8) melakukan evaluasi formatif; (9) merevisi

materi pembelajaran, dan (10) melaksanakan evaluasi sumatif (Pargito, 2010: 45).

Dick and Carey menyusun sistemnya secara linier, dan langkah-langkah

pengembangan materi pembelajaran dilaksanakan berurutan dari 1 sampai 10,

namun pada penelitian ini hanya dibatasi sampai tahap ke 9 dikarenakan

keterbatasan waktu serta sampel penelitian terbatas hanya pada satu sekolah

sehingga setelah uji coba utama maka dihasilkan media kartu yang dapat

digunakan oleh para siswa. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan

identifikasi perilaku awal dan karakteristik siswa, selanjutnya tahap analisis

pembelajaran adalah menjabarkan perilaku khusus yang disusun secara sistematis.

Analisis ini dilakukan denga maksud untuk menjamin, bahwa kegiatan
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pengembangan ini dapat mengembangkan suatu hal yang tidak perlu. Selanjutnya

identifikasi tingkah laku siswa, bertujuan untuk mengenali keterampilan awal

yang memicu dikembangkannya pembelajaran melalui media kartu Uno, dengan

dikenlainya keterampilan awal, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan

keterampilannya.

Perumusan indikator pembelajaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi

pembelajaran, pengorganisasiaan isi pembelajaran dan penyusunan pertanyaan,

kemudian menyusun butir-butir tes adalah untuk mengukur kemampuan peserta

didik dalam mencapai apa yang telah dicantumkan dalam rumusan tujuan.

Selanjutnya, strategi pembelajaran yang telah dirancang secara sistematis untuk

mengkomunikasikan isi materi pelajaran kepada peserta didik supaya tujuan

pembelajaran tercapai.

Pada tahap pengembangan pembelajaran melalui media kartu Uno, isi atau

kontennya mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013

kelas X (sepuluh) semester 1. Selanjutnya, melakukan evaluasi yang bertujuan

untuk mengukur tingkat keefektifan produk yang dikembangkan. Revisi produk

didasarkan pada data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya, data

tersebut ditafsirkan sebagai kekurangan yang terdapat pada media kartu Uno.

Pengembangan pembelajaran Geografi melalui media kartu Uno diawali dengan

menulis objek-objek geografi material lalu mencari gambaran dari objek-objek

tersebut. Setelah gambaran objek di kumpulkan, lalu gambaran tersebut di desain

sesuai dengan bentuk kartu Uno yang beredar. Setiap objek material Geografi di

bedakan dengan warna-warna dan gambar yang berbeda, sehingga kartu lebih

menarik. Untuk menarik minat siswa, media kartu Uno didesain sedemikian rupa
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oleh penulis sehingga terkesan menarik, jelas dan mengandung unsur-unsur

pendidikan Geografi.

Media kartu Uno pada mata pelajaran Geografi digunakan di kelas X dengan

model pembelajaran inquiry, mengamati media kartu Uno, kaji pustaka, diskusi

tanya jawab, dan penugasan. Kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan

pendahuluan yang terdiri dari memberikan salam, mempersilahkan salah satu

siswa memimpin doa, mengabsensi siswa, memotivasi siswa dalam pembiasaan

sehari-hari, tanya jawab materi sebelumnya, dan menyampaikan kompetensi dasar,

indikator, dan tujuan pembelajaran melalui kartu Uno. Setelah kegiatan

pendahuluan maka masuk kekegiatan inti. Kegiatan inti terdiri atas mengamati,

menanya, mencoba/mengeskplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.

Kegiatan yang terahir yaitu penutup yang meliputi: siswa dibantu guru

menyimpulkan materi, evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan

pembelajaran, guru merefleksi tentang pelaksanaan pembelajaran, dan diahiri

dengan mengucapkan salam.

Secara garis besar media kartu Uno Geografi merupakan hasil adopsi dari bentuk

permainan kartu Uno dalam bahasa Inggris pada umumnya.  Oleh karena itu,

bentuk permainannya tidak jauh berbeda dengan permainan kartu Uno pada

umumnya. Perbedaan dalam kartu Uno Geografi ini memuat objek-objek Geografi

dan memiliki keunikan pada kartu permainan menggunakan animasi gambar

tentang objek Geografi.

Kartu permainan berbentuk segi empat yang bertuliskan angka pada salah satu sisi.

Pemain mengambil satu kartu sesuai giliran mengambil kartu. Pengambilan kartu
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disesuaikan searah jarum jam. Pemain yang mengumpulkan total poin tertinggi

yang dapat menghabiskan kartu terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang.

Pemanfaatan media permainan kartu Uno dalam proses pembelajaran digunakan

untuk membantu siswa mempelajari gambar objek-objek Geografi. Diharapkan

dengan adanya media permainan kartu Uno dapat meningkatkan pemahaman

objek-objek dalam mempelajari Geografi.

2.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang media pembelajaran menggunakan kartu pernah dilakukan

Anisatul Khairah (2011) dengan judul Efektivitas penggunaan media permainan

kartu dalam meningkatkan hasil belajar IPS terpadu siswa pada materi ekonomi

(penelitian tindakan kelas di SMP Darussalam Cimanggis-Ciputat). Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan media

kartu lebih efektif daripada pembelajaran IPS tanpa menggunakan media “film

pendek”.Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini, karena menggunakan

media yang sama yaitu media kartu, sehingga pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial akan lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa

(http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes/katalog/detail.jsp?id=103185&lokasi=lokal)

di download tanggal 15 Juni 2013.

Penelitian mengenai pengembangan media kartu juga pernah dilakukan oleh

Anggraeni Widyaningsih (2013) dengan judul Pengembangan Media Kartu

Bergambar untuk Pembelajaran Menulis Cerpen Siswa SMP. Hasil penelitian

tersebut menunjukan bahwa dengan menggunakan media kartu bergambar lebih
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efektif, karena dapat membantu memudahkan siswa dalam menulis cerpen.

(http://karya_ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-indonesia/article/view/24780) di

download tanggal 15 Juni 2013..

Penelitian yang relevan mengenai pengembangan juga pernah dilakukan oleh

Alim Sumarno (2014) dengan judul Pengembangan Media Permainan Kartu YU-

GI-OH Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah Pada Materi

Indonesia Masa Islam Di Kelas X IPS SMA. Hasil Penelitian tersebut

menunjukan bahwa penerapan media pembelajaran kartu Yu-Gi-Oh dapat

meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar sejarah secara

signifikan. Siswa yang sebelumnya sebagian besar merasa jenuh dan kesulitan

dalam belajar sejarah (hasil angket observasi awal), menjadi bersemangat dan

antusias selama mengikuti pembelajaran dengan media permainan kartu Yu-Gi-

Oh. Hal ini telah merubah paradigma siswa bahwa belajar sejarah itu ternyata

tidak sulit, justru menarik, menantang, dan menyenangkan.

(http://www.scribd.com/mobile/doc/229804321) di download tanggal 15 Juni

2013..

2.7 Kerangka Pikir

Ketersediaan media pembelajaran di SMA Kristen 1 Metro saat ini masih kurang

dan belum merata pada setiap mata pelajaran, terlebih mata pelajaran ekonomi,

menurut informasi yang peneliti terima, dua dari tiga orang guru mata pelajaran

ekonomi masih melaksanakan proses pembelajaran dengan media konvensional.
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Menurut tahapan perkembangan Piaget siswa di SMA Kristen 1 Metro termasuk

dalam tahap formal-operasional, seorang individu pada tahap ini memiliki

kemampuan mengkoordinasikan kognitifnya baik secara simultan maupun

berurutan. Dengan membelajarkan siswa untuk merumuskan masalah, mengkaji

masalah, memecahkan masalah melalui media belajar permainan kata dapat

mengurangi tingkat kejenuhan dan meningkatkan hasil belajar.

Dari uraian tersebut kerangka pikir penelitian pengembangan ini adalah:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

2.8 Hipotesis (Produk yang dihasilkan)

Hipotesis Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research & Development ini

berupa pengembangan pembelajarab Geografi melalui media kartu Uno yang

memuat objek-objek Geografi untuk peserta didik kelas X (sepuluh) smester

ganjil sebagai sarana pembelajaran yang didesain oleh guru langkah-langkah

pembelajaran di kelas dari awal hingga akhir yang diaplikasikan dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Produk pengembangan kartu Uno yang

dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam proses

pembelajaran mata pelajaran Geografi.

1. Kurikulum 2013
2. Hasil belajar rendah
3. Media pembelajaran

yang kurang menarik

1. Produk
pengembangan
pembelajaran
Geografi berupa
media pembelajaran
kartu Uno

2. Hasil belajar
meningkat

1. Pengembangan
pembelajaran
Geografi melalui
media kartu Uno

2. Pendekatan
pembelajaran
saintifik



65

Untuk mengetahui hasil dari produk pengembangan pembelajaran Geografi

melalui media kartu Uno perlu dilakukan uji efektifitas. Dalam penelitian ini

dilihat dari hasil ketercapaian ketuntasan minimum (KKM) peserta didik antara

kelas eksperimen dan kelas kontrol antara hasil pre-test dan post-test.

Dengan demikian hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengembangan pembelajaran Geografi berupa kartu Uno yang dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Kristen 1 Metro.

2. Ada perbedaan efektivitas hasil belajar antara kelas yang menggunakan media

kartu Uno dengan kelas yang menggunakan media power point.


