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Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar geografi di 

SMA Negeri 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar siswa pada materi konsep wilayah dan 

perwilayahan dengan menggunakan media google earth dan media konvensional di 

kelas XII SMA Negeri 1 Sumberejo.    

 

Penelitian menggunakan metode eksperimen semu dengan bentuk desain kuasi-

eksperimen (quasi-experiment). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IIS SMA Negeri 1 Sumberejo tahun ajaran 2015/2016 sejumlah 92 siswa. untuk 

menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian digunakan teknik 

Cluster sampling sehingga diperoleh kelas XII IIS 2 (kelas eksperimen) yang 

berjumlah 29 siswa dan kelas XII IIS 3 (kelas kontrol) yang berjumlah 30 siswa. Data 

dikumpulkan  menggunakan teknik obserfasi, tes tertulis dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah Uji T untuk dua sampel bebas (Independen 

Sampel T Test). 

 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi a=5% atau 0,05. Jika nilai signifikan 

<0,05 maka ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang signifikan antara 

penggunaan media google earth dengan media konvensional. Dari hasil perhitungan 

uji t dengan menggunakan program SPSS-17 didapat nilai t hitung (equal variance 

assumed) adalah 2,243. T table ditentukan pada a = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat 

kebebasan (df) = n-2 atau 59-2 = 57. Oleh karena nilai t hitung > t table (2,243 

>2,002 ) dan P value (0,019 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat 

dibuktikan dari rata-rata hasil post-test pada kelas XII IIS 2 (kelas eksperimen) yaitu 

76,72% lebih tinggi 4,72% dibandingkan dengan kelas XII IIS 3 (kelas kontrol) yaitu 

72,00%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbandingan hasil belajar 

siswa yang signifikan pada kelas XII IIS 2 (kelas eksperimen) yang menggunakan 

media google earth dan kelas XII IIS 3 (kelas kontrol) pada materi konsep wilayah 

dan perwilayahan di SMA Negeri 1 Sumberejo tahun ajaran 2015/2016.  
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