
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Belajar 

 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman atau latihan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat 

menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut Arifin (2010: 87) belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan 

dan pengalaman, perubahan ini bersifat permanen bukan karena pengaruh obat-

obatan, atau zat kimia.  Belajar yang paling baik adalah belajar melalui 

pengalaman langsung. 

 

Menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah   proses yang 

dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Namun tidak semua 

perubahan yang terjadi pada seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar, 

karena perubahan yang terjadi pada diri seseorang bermacam-macam jenisnya. 
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Perubahan yang dimaksud adalalah perubahan yang dilakukan secara sadar dan 

bukan dari efek obat-obatan atau zat kumia yang bersifat positif dan kontinu.  

 

Menurut Slameto (2003: 54) ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, 

yaitu: 

1. Faktor interen, meliputi  

a. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh).  

b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan) 

c. Faktor kelelahan. 

2. Faktor ekstern, meliputi: 

a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan). 

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah). 

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyaraka). 

 

2. Pembelajaran  

 

Menurt  Pargito (2010: 8) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pargito 

(2010:8) juga berpendapat bahwa pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 
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peserta didik. Sedangkan menurut Arifin (2010: 10) pembelajaran adalah kegiatan 

belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelegensi, 

emosional dan sosial.  Dan menurut Trianto (2010:17) “Pembelajaran merupakan 

aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan”. 

Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna 

kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarhkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangkan 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan 

belajar yang diberikan guru kepada siswa yang saling berinteraksi pada suatu 

lingkungan belajar yang melibatkan aspek intelegensi, emosional dan sosial atau 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sisi lain pembelajaran memliki memiliki 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi 

yang berbeda. Menurut Pargito (2010: 9) dalam konteks pendidikan, guru 

mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga mempengaruhi 

perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang 

peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak yaitu pekerjaan mengajar saja, sedangkan pembelajaran 

menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. 

 

 

 



15 

 

 

3. Pembelajaran geografi 

 

Pembelajaran geografi adalah geografi yang diajarkan di tingkat sekolah dasar, 

dan sekolah menengah. Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI) dalam Sumadi 

(2003: 4) geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pendang kelingkungan dan kewilayahan dalam 

konteks keruangan. Menurut para ahli geografi pada lokakarya geografi di 

Semarang tahun 1988 merumuskan geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan 

atau kewilayahan, dalam konteks keruangan. 

Selanjutnya ruang lingkup pelajaran geografi meliputi sebagai berikut: 

a. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia. 

b. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya. 

c. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang memberikan 

variasi terhadap cirri khas tempat-tempat di permukaan bumi. 

d. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, perairan dan udara 

diatasnya (Sumaatmadja, 2001: 12-13). 

 

Dari penjelasan beberapa ahli geografi di atas secara jelas menegaskan bahwa 

yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer atau permukaan bumi yang 

terdiri atas atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan pembentuk bumi), 

hidrosfer (lapisan air), biosfer (lapisan kehidupan), dan antroposfer yang 

mempelajari manusia dengan kehidupannya. 

 

Dari  beberapa definisi/pengertian geografi tersebut, pengertian geografi selalu 

mengalami perkembangan. Namun di antara pandangan para ahli tersebut tampak 

ada kesamaan titik pandang. Kesamaan titik pandang tersebut adalah mengkaji: 

1. bumi sebagai tempat tinggal. 
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2. hubungan manusia dengan lingkungannya (interaksi). 

3. dimensi ruang dan dimensi historis. 

4. pendekatannya, spasial (keruangan), ekologi (kelingkungan) dan regional 

(kewilayahan). 

 

Tujuan pembelajaran Geografi menurut Dibyo Soegimo (2009), meliputi tiga 

aspek, yaitu  pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

a. Pengetahuan 

1) Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berkaitan dengan pola 

keruangan dan proses-prosesnya. 

2) Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan 

keterbatasannya untuk dimanfaatkan. 

3) Mengembangkan konsep dasar Geografi yang berhubungan 

denganlingkungan sekitar dan wilayah negara/dunia. 

b. Keterampilan 

1) Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, dan lingkungan binaan. 

2) Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data, dan 

informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan. 

3)  Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan hasil-

hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. 

c. Sikap 

1) Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang 

terjadi di lingkungan sekitar. 
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2) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas 

lingkungan hidup. 

3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam hal pemanfaatan 

sumber daya. 

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya. 

5) Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. 

 

4. Pembelajaran Geografi Dengan Menggunakan Media Google Earth dan 

Media Konvensional 

 

4.1 Media 

 

Azhar Arsyad (2011:3) mengatakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin 

medius yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. 

Menurut Gerlach & Ely dalam Azhar Arsyad (2011:  3) media adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sementara itu Gagne’ dan 

Briggs dalam Azhar Arsyad (2011: 4) menggatakan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik di gunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran,yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, 

video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana yang mengandung materi intruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 



18 

 

 

Menurut Gerlach & Ely dalam Azhar Arsyad (2011:12) ada tiga ciri media 

pendidikan, yaitu: 

a. Ciri fiksatif (fixative property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonsruksi suatu peristiwa atau objek.  

b. Ciri manipulatif (manipulative property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari hari dapat di sajikan 

kepada siswa ke dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 

gambar time-lapse recording. 

c. Ciri distributif (distributve property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian di 

transportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut di 

sajikan kepada sejumlah besar siswa dalam stimulus pengalaman yang relatif 

sama mengenai kejadian itu. 

 

Menurut Levie & Lentz dalam Azhar Arsyad (2011:16) media pembelajaran 

visual, memilliki empat fungsi, yaitu:  

a. Fungsi atensi 

Fungsi atensi media fisual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna fisualyang di tampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b. Fungsi afektif 

Fungsi afektif media visual dapat di lihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

c. Fungsi kognitif 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambing visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi kompensatoris 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membaantu  

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teksdan mengingatnya kembali. 

 

Menurut A.H Sulaiman dalam Subana (2009: 297) ada 5 jenis media 

pembelajaran yaitu: 

1. Alat visual 

Alat visual adalah alat yang memperlihatkan rupa atau bentuk, terdiri dari: 

a. Alat visual dua dimensi pada bidang tidak transparan. 



19 

 

b. Alat visual dua dimensi pada bidang transparan 

c. Alat visual tiga dimensi  

2. Alat audio 

Alat audio adalah alat yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. 

3. Alat audio visual 

Alat audio visual adalah alat yang dapat menghasilkan rupa dan bunyi dalam 

satu unit benda. 

4. Berbegai macam papan. 

5. Demonstrasi dan widyawisata. 

 

Berbagai manfaat media pembelajaran telah di bahas oleh banyak ahli. Menurut 

Kemp & Dayton dalam Azhar Arsyad (2011:  21) ada 8 manfaat media 

pembelajran,  yaitu: 

1. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. 

2. Pembelajaran bias lebih menarik. 

3. Pembelajaran bias lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologi yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan 

balik, dan penguatan. 

4. Lama waktu pembelajaran yang di perlukan dapat di persingkat. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik dan jelas. 

6. Sikap positif siswa terhadapa apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat di tingkatkan. 

7. Pembelajaran dapat diberikan kapan saja dan dimana di inginkan atau di 

perlukan, terutama jika media pembelajaran di rancang untuk penggunaan 

secara individu. 

8. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif, beban guru untuk 

penjelasan yang berulang ulang mengenai isis pelajaran dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek 

penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau 

penasihat siswa. 

 

Sedangkan menurut Encyclopedia of Educational research dalam Hamalik 

(1994:15) merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut: 

1. Meletakkan dasar dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

2. Memperbesar perhatian siswa. 

3. Meletakkan dasar dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan siswa. 
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5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar 

hidup. 

6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

 

Menurut Dr.Arief F Sadiman (2011 :31) syarat media pendidikan yang harus 

dipenuhi sehingga dapat djadikan sebagai media pendidikan yang baik, yaitu: 

1. Autentik 

Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau orang 

melihat benda sebenarnya.  

2. Sederhana 

Komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin pokok 

dalam gambar. 

3. Ukuran relativ 

Media dapat membesarkan atau memperkecil objek/benda sebenarnya. 

4. Mangandung gerak atau perbuatan, media yang baik tidaklah menunjukkan 

objek dalam keadaan diam tetapi memperhatikan aktivitas tertentu. 

5. Bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 

4.2 Google Earth 

 

Google earth merupakan sebuah program globe virtual yang sebenarnya disebut 

earth viewer yang memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan 

dari pemetaan satelit, fotografi udara dan globe GIS 3D (3 Dimensi).  

3D (3 Dimensi) atau ruang adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, 

lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, 

komputer dan matematika. 

 

Menurut Yeyep Yousman (2008:3) google earth adalah aplikasi pemetaan 

interaktif yang di keluarkan Google yang dapat menampilkan peta bola dunia, 

keadaan topografi, foto satelit, terrain dapat di overlay dengan jalan, bangunan, 

lokasi ataupun informasi geografis lainnya.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globe_virtual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Superimposisi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemetaan_satelit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotografi_udara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_geografis
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Sedangkan menurut Sutanto dalam Kreatif Geografi (2008: 50), Google earth 

merupakan program pemetaan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan 

dari pemetaan satelit,fotografi udara dan globe GIS 3D. 

 

Menurut Yeyep Yousman (2008:4) ada beberapa macam Google earth dan 

memiliki kelebihan masing-masing yaitu:  

a. Google Earth Gratis (Free Version) 

Google earth Free version ini dapat di-download secara gratis. Google earth free 

version ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu: 

 Menjelajahi belahan dunia secara virtual 

 Google earth merupakan globe 3D yang berisi kota, gunung, lembah dengan 

beberapa informasi.  

 Mendapatkan informasi posisi dan rencana perjalanan. 

 Menjelajah informasi multi media. 

 Berbagi informasi perjalanan. 

 Selain memiliki kegunaan seperti di atas, Google Earth Free Version memiliki 

 beberapa vittur yang dapat di gunakan yaitu: 

 Street view 

 Pepohonan 3D 

 Citra historis 

 Navigasi 

 Menelusuri tempat 

 Menggambar dan mengukur 

 Berbagi tangkapan layar di Google Earth 

 Menjelajahi Mars, Bulan dan Langit. 
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b. Google Earth Plus  

Google earth plus ini tidak gratis seperti Google earth free version. Untuk 

berlangganan setiap tahun kita harus membayar 20$. Layanan Google earth plus 

memiliki kelebihan dari Google earth free version, yaitu: 

 Mempertinggi akses jaringan untuk kemampuan yang lebih cepat. 

 Real-time GPS tracking dan impor track/Waypoint unuk upload data dari GPS 

 devies. 

 Lebih besar dari resolusi printing untuk hasil yang lebih bagus. 

 Memiliki penggunaan Email untuk layanan pelanggan. 

 Print resolusi tinggi. 

Google earth plus juga memuiliki beberapa fitur yang dapat di gunakan. Selain 

beberapa fitur yang terdapat pada Google earth free version, Google earth plus 

juga memiliki fitur tambahan yaitu: 

 Merekam Tur 

 Mengimpor data KML, KMZ dan GPS 

 Member tag geo pada foto. 

 

c. Google Earth Pro 

Untuk menggunakan Google earth pro kita harus membayar 400$. Kelebihan dari 

Google earth pro dibandingkan dengan Google earth plus adalah sebagai berikut: 

 Memiliki kecepatan yang lebih tinggi. 

 Bisa membuat movie. 

 Dapat mengimpor data GIS  

 Print resolusi lebih tinggi. 
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d. Google Earth Enterprise 

Google earth enterprise di lengkapi dengan basis data sehingga dapat menjadi 

sarana yang powerful untuk menyimpan system dan data geografis yang besar, 

secara efektif dan efisien. Dengan google earth enterprise kita dapat 

menggabungkan data ASP untuk mengirimkan data Google earth. Manfaat lain 

dari Google earth enterprise adalah:  

 Kecepatan-Google earth menggunakan teknologi streaming yang canggih. 

 Kelengkapan- system Google earth dapat menjadi host database yang besar. 

 Fleksibilitas- Google earth enterprise dapat bekerja dengan berbagai system 

GIS, dapat di gunakan untuk mempublish data. 

 

Dalam Penelitian ini, media Google earth yang di gunakan adalah Google earth 

free version. Hal ini karena Google earth free version  dapat di unduh secara 

gratis dan mudah di gunakan oleh pengguna Google earth pemula. Meskipun 

merupakan Google earth yang kualitas nya di bawah dari Google earth jenis 

lainnya, namun fitur yang terdapat dalam Google earth free version sudah 

mencukupi untuk penelitian ini.  

 

Media pembelajaran google earth merupakan media pembelajaran yang berjenis 

alat visual tiga dimensi. Google earth di rancang khusus sebagai aplikasi yang 

dapat memproyeksikan gambar menjadi bentuk 3D yang terlihat seperti nyata. 

Rahmad Widodo (2010) mengemukakan bahwa pemakaian media google earth 

dalam proses pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan 

pembelajaran lebih baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 
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Google earth adalah aplikasi komputer yang dapat di gunakan sebagai media 

pembelajaran karena memiliki ciri sebagai media pembelajaran yaitu:  

a.  Ciri fixatif : google earth dapat menyimpan gambar dan merekonstruksikan 

objek di permukaan bumi. 

b. Ciri manipulatif : google earth dapat memanipulasi, yaitu dengan menyajikan 

gambar permukaan bumi yang luas dalam waktu beberapa menit saja, tanpa 

harus mensurvei langsung ke lapangan. 

c. Ciri distributif : google earth dapat mentransportasikan suatu objek di 

permukaan bumi dan secara bersamaan objek tersebut di sajikan kepada 

sejumlah besar siswa dalam bentuk yang relatif sama mengenai objek tersebut. 

Keunggulan Google Earth Sebagai Media Pembelajaran Geografi 

 

Adapun beberapa keunggulan atau kelebihan media google earth pada 

pemahaman siswa terhadap peta adalah sebagai berikut: 

a. Google earth memiliki system koordinat berupa koordinat geografi dalam 

bentuk tunggal (system geodetic dunia) sehingga siswa mengetahui 

koordinat tempat yang dituju atau yang sedang dilihat.  

b. Google earth memiliki penunjuk arah (mata angin) yang memudahkan 

siswa untuk mengetahui arah mata angin. 

c. Google earth memiliki resolusi sekitar 15 meter per piksel yang dapat 

diperbesar dan diperkecil, sehingga siswa dapat mengamati dengan detail 

untuk memahami lekuk-lekuk daratan bahkan mengetahui nama tempat 

dan jalan yang sedang diamatinya.  

d. Google earth selalu melakukan pembaruan dalam 3 tahun, sehingga siswa 

mengamati gambar dalam kondisi terbaru. 
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4.3 Media Konvensional 

 

Media pembelajaran konvensional merupakan media belajar non-IT (Information 

technology) atau media yang tidak memerlukan perangkat elektronik untuk 

menjalankan media tersebut. Menurut Abdulhak dan Sanjaya (1955) media 

konvensional adalah media yang dapat digunakan tanpa bantuan alat-alat 

elektronik. Contoh media konvensional seperti buku, chart, grafis, model, dan 

lain-lain. Karena tidak adanya tuntutan perangkat elektronik yang pada umumnya 

memerlukan energy listrik, memungkinkan kelompok media ini dapat digunakan 

di berbagai daerah yang belum memiliki sumber energy listrik. 

 

Salah satu contoh dari media konvensional adalah media gambar/foto. 

Menurut Dr. Arief S Sadiman (2011 : 29) media gamabar/foto memliki beberapa 

kelebihan, yaitu:  

a. Sifatnya konkret, gambar/foto lebih realistis dalam menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal lainnya. 

b. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas,dan tidak selalu bias anak-anak dibawa 

ke objek/peristiwa tersebut. 

c. Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

d. Foto dapat memperjelas uatu masalah, dalam bidang apasaja dan untuk  

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalah 

pahaman. 

e. Memiliki harga yang murah dan terjangkau dan mudah didapatkan serta 

mudah digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. 
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Selain dari kelebihan-kelebihan dari media konvensional tersebut, ada beberapa 

kelemahan dalam media konvensional, yaitu:  

a. Gambar/foto hanya menekankan persepsi indera mata. 

b. Gambar/foto adalah benda yang terlalu kompleks, sehingga kurang efektif 

untuk kegiatan pembelajaran. 

c. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

 

5. Hasil Belajar Geografi  

 

Hasil belajar menurut Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajaranya. Dari  pengertian tadi dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang 

dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Menurut 

Hamalik (2002: 155) Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Sedangkan hasil belajar menurut Abdurrahman  (2003:37) adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Menurut 

sudjana (2010: 39) ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu faktor dari dalam siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan.  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar geografi siswa adalah 

keberhasilan belajar siswa dengan adanya perubahan tingkah laku setelah 

mengikuti proses pembelajaran geografi yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran geografi.  
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Siswa dikatakan telah tuntas belajar jika memperoleh nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu sebesar ≥75 dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya 

apabila dalam kelas tersebut terdapat ≥85% siswa yang telah tuntas belajarnya. 

Penentuan nilai  KKM berbeda di masing-masing sekolah, yang berpedoman pada 

empat kriteria sebagai berikut: 

1. Tingkat esensial (kepentingan). 

2. Tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan). 

3. Tingkat kemampuan siswa. 

4. Kemampuan sumber daya pendukung. 

 

Dengan demikian setiap sekolah memiliki KKM yang berbeda dengan sekolah 

lain (Trianto 2009: 242). 

Menurut Muhibbin Syah (2010 :130) ada 3 faktor yang 

menghambat/mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu: 

1)  faktor yang ada pada diri siswa terutama kemampuan yang dimiliki (motivasi 

belajar, minat, perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, fisik dan psikis).  

2)  faktor yang ada di luar siswa atau lingkungan yang paling dominan 

pengarunya adalah kualias pengajaran.  

3)  faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari materi-materi pelajaran. 

 

Hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana (1990:56), melalui proses 

belajar mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1.     Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah 

dan ia akan berjuang lebih keras untuk memperbaikinya atau setidaknya 

mempertahankan apa yang telah dicapai. 
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2.     Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu kemampuan 

dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang 

lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. 

3.     Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama 

diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, 

kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan 

kreativitasnya. 

4.     Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni 

mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif (sikap) 

dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku. 

5.     Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri 

terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami pelajaran merupakan suatu 

permasalahan umum yang menjadi masalah dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

pembelajaran, diantaranya adalah penggunaan media pembelajaran. Kurangnya 

penggunaan media pembelajaran akan dapat menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

 

Media google earth dan media Konvensional merupakan beberapa media 

pembelajaran yang ada saat ini. Media Konvensional merupakan kelompok media 

non IT (information technology) yang tidak memerlukan alat elektronik dalam 
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pengoperasiannya, seperti grafis, buku, gambar dan chart, sedangkan media 

google earth merupakan kelompok media IT (information technology) yang dapat 

digunakan untuk mengetahui berbagai informasi tentang permukaan bumi secara 

3D (Tiga Dimensi) dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan 

internet. 

 

Berdasarkan asumsi bahwa dengan alokasi waktu dan pokok bahasan yang sama, 

siswa dengan menggunakan media konvensional akan lebih kesulitan dalam 

memahami materi yang disampaikan dibendingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan media google earth karena 

pembelajaran dengan menggunakan media konvensional ini dalam penyampaian 

materi terbatas hanya dapat dicerna melalui penginderaan mata, sehingga konteks 

pembelajaran tidak banyak menuntut siswa untuk menggunakan alat indera 

lainnya. Sedangkan pembelajaran yang menggunakan media google earth lebih 

dapat memberi kesan pada pembelajaran, karena media google earth ini bersifat 

3D (tiga dimensi) sehingga dalam perannannya sebagai penyampai pesan akan 

lebih akurat dan mudah dimengerti oleh siswa. 

 

Berdasarkan asumsi tersebut, diperkirakan bahwa pembelajaran geografi pada 

pokok bahasan dasar-dasar peta dan pemetaan yang menggunakan media google 

earth akan lebih efektif dari pada pembelajaran yang menggunakan media 

konvensional jika ditinjau dari hasil belajar siswa. 
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Guru 

Pembelajaran 
geografi dengan  
media google earth 

Pembelajaran 
geografi dengan 
media konvensional 

Hasil belajar 
Dibandingkan, 
lebih besar/lebih 
kecil 

 

Dengan demikian, bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebgai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. bagan kerangka pikir 

 

C. Hipotesis 

 

Ho : Tidak ada perbandingan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa yang 

menggunakan media google earth dengan siswa yang menggunakan media 

konvensional pada kelas XII SMA Negeri 1 Sumberejo tahun pelajaran 2015-

2016. 

Ha : Ada perbandingan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa yang 

menggunakan media google earth dengan siswa yang menggunakan media 

konvensional pada kelas XII SMA Negeri 1 Sumberejo tahun pelajaran 2015-

2016. 

 

 

 

 

 


