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ABSTRAK
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Berdasarkan observasi pendahuluan di SMA Negeri 1 Way Jepara , hanya
beberapa siswa yang memperoleh hasil belajar pada Mata Pelajaran Sejarah yang
nilainya mampu melewati KKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti
mencoba menggunakan media slide bersuara dan media gambar yang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbandingan penggunaan media slide bersuara dengan media gambar dan untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Sejarah kelas XI IPS di
SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur tahun ajaran 2015-2016. Guru dalam
pembelajarannya hanya menggunakan media gambar. Masih banyaknya siswa
yang belum mencapai nilai KKM. Dari permasalahan tersebut perlu adanya
alternative solusi yaitu dengan penerapan media pembelajaran yaitu media slide
bersuara. Dua kelas yang dipilih sebagai sampel menggunakan purposive
sampling yang terdiri dari kelas IPS 2 sebagai kelas eksperimen yang
menggunakan media slide bersuara dan kelas IPS 1 sebagai kelas kontrol yang
menggunakan media gambar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian eksperimen dengan jenis experimental design dan bentuk posstest only
control design. Pengumpulan data dilakukan dengan posttest. Data yang telah
terkumpul selanjutnya diolah secara manual menggunakan rumus uji T. Hasil
analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar
menggunakan media slide bersuara dengan media gambar pada pembelajaran
sejarah dan rata-rata hasil posttest media slide bersuara lebih tinggi sebesar 79
dibandingkan rata-rata hasil posttest media gambar sebesar 76,1667 Hal ini
menunjukkan pembelajaran dengan media slide bersuara lebih baik dalam
meningkatkan hasil belajar.
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fuad Ihsan (2010:5) mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi diri. Perkembangan jaman saat ini menuntut 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing, 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan diartikan sebagai suatu hasil 

peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu 

sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat 

pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya. 

Menurut Trianto(2010:3), pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang mana bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Jadi, pendidikan berfungsi untuk membantu anak mencapai kedewasaan dalam 

segala hal sebagai bekal untuk dirinya ketika hidup di dalam suatu kelompok 

masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga mengemban tugas untuk 
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menghasilkan generasi yang lebih baik sehingga menjadi tolak ukur kekuatan 

suatu negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 

menuntut suatu negara meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar mampu 

bersaing dengan negara di dunia. Kualitas dan mutu pendidikan terkait erat 

dengan proses pembelajaran, di dalam pembelajaran tersebut sangat dibutuhkan 

pengembangan variasi belajar. Pengembangan variasi mengajar yang dilakukan 

oleh guru pun salah satunya adalah dengan memanfaatkan variasi alat bantu, baik 

dalam hal ini variasi media pandang, variasi media dengar.  

Menurut Djamarah (2006:3) dalam pengembangan variasi mengajar tentu 

saja tidak sembarangan, tetapi ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu 

meningkatkan dan memelihara perhatian anak didik terhadap  relevansi  

proses  belajar  mengajar,  memberikan  kesempatan kemungkinan 

berfungsinya motivasi, membentuk sikap positif terhadap guru dan 

sekolah, memberi kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, 

dan mendorong anak didik untuk belajar. 

  

Keberadaan guru amatlah penting bagi suatu bangsa yang sedang membangun, 

terlebih- lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah- tengah lintasan 

perjalanan zaman dengan teknologi canggih dan segala perubahan serta 

pergeseran nilai. Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Jadi seorang guru bertugas merencanakan dan melaksanakan 

bimbingan dan pelatihan. Selain bimbingan, seorang guru juga harus mengadakan 

pelatihan kepada siswa – siswanya agar dapat mengetahui sejauh mana 

keberhasilan guru dalam mendidik, dan sejauh mana para siswa memahami 

maksud dan tujuan seorang guru serta dapat menerapkannya dalam kehidupannya. 
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Menurut Hamalik (dalam Azhar Arsyad, 1997:2) guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran yang 

meliputi: 

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses   

             belajar mengajar; 

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan; 

c. Seluk beluk proses belajar; 

d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan; 

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran; 

f. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan; 

g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan; 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran; 

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan. 

 

Media pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa. Dengan berkembangnya 

teknologi tentulah tidak begitu sulit untuk mencari media sebagai alat 

pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa visual, audio, dan audio-visual. 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur merupakan salah satu dari 

sekian lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dengan 

saran, prasarana dan sumber daya yang dimiliki, seharusnya dapat memenuhi 

kebutuhan proses pembelajaran dalam meghasilkan output yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Dari hasil observasi pendahuluan yang dilakukan tanggal 8 

Desember sampai 11 Desember 2015 dapat dilihat bahwa nilai pelajaran Sejarah 

kelas XI IPS SMA 1 Negeri Way Jepara Lampung Timur tidak semua siswa 

mencapai KKM hal ini menunjukkan bahwa tidak berhasilnya pembelajaran pada 

mata pelajaran Sejarah kelas XI IPS SMA 1 Negeri Way Jepara Lampung Timur, 
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diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran Sejarah masih kurang dan 

siswa kurang bersemangat dalam mengikuti  proses pembelajaran  yang 

mengakibatkan kurang optimalnya hasil belajar, karena keberhasilan suatu 

pembelajaran dapat diukur dengan ketercapaian siswa dalam mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Proses pembelajaran yang  berlangsung selama ini 

masih monoton yaitu saat pembelajaran hanya menggunakan media gambar, guru 

kurang memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah secara optimal, salah satunya 

yakni kurang memanfaatkan fasilitas media pembelajaran yang ada disekolah 

dalam proses belajar mengajar.    

Berdasarkan permasalahan di atas, solusi yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

memperbaiki salah satunya dengan cara variasi media pembelajaran. Tidak ada 

satupun media pembelajaran yang dapat dianggap paling baik diantara media 

pembelajaran yang lain, karena masing-masing mempunyai karakteristik tertentu 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya. media pembelajaran  tertentu  

kemungkinan  baik  untuk  materi,  situasi,  dan kondisi tertentu, namun 

kemungkinan dapat juga kurang tepat untuk keadaan yang lain. Dalam 

pembelajaran banyak media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan  hasil belajar siswa khususnya pada materi pelajaran sejarah 

dengan menggunakan media salah satunya adalah media pembelajaran gambar 

yang termasuk dalam media visual dan media pembelajaran slide bersuara yang 

termasuk dalam media audio visual. Menurut Sukiman (2012: 86), media 

pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan 

pesan lewat indera pandang/ penglihatan.sedangkan, Media audio visual Menurut 

Sukiman (2012: 152),  merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan 
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terjangkau, siswa dapat mnerima informasi melalui 2 indra yaitu indera melihat 

dan indera mendengar. Dengan memperhatikan masalah diatas maka peneiti 

Peneliti ingin melakukan uji coba dengan menggunakan media audio visual 

sehingga  dengan adanya penggunaan media ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti perbandingan hasil belajar siswa 

yang diajar dengan menggunakan media slide bersuara dengan media gambar 

pada mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Way Jepara 

Lampung Timur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. “Apakah ada perbedaan dari penggunaan media slide bersuara dengan media 

gambar terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas IPS 1 dan IPS 2  di SMA 

Negeri Way Jepara Lampung Timur tahun ajaran 2015/2016?” 

2. Apakah hasil belajar siswa kelas yang menggunakan media slide bersuara 

lebih baik dari pada siswa kelas yang menggunakan media gambar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan untuk 

meningkatan hasil belajar sejarah siswa kelas IPS 1 dan IPS 2 di SMA Negeri 

Way Jepara Lampung Timur tahun ajaran 2015/2016 melalui penggunaan media 

slide bersuara dengan media gambar.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa 

pihak, yaitu: 

a. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah untuk meningkatkan 

dan memperbaiki kualitas pendidikan serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif strategi belajar untuk 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, terutama dalam pembelajaran 

sejarah. 

c. Bagi siswa, merupakan salah satu alternatif media pembelajaran yang 

diterapkan untuk siswa yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

kognitif pada mata pelajaran sejarah. 

d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengertahuan peneliti dalam 

dunia pendidikan dan sebagai bahan informasi kepada mahasiswa yang akan 

menjadi  guru tentang pentingnya penggunaan strategi belajar yang tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Sejarah. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS.1 dan XI IPS.2 SMA Negeri 1 

Way Jepara Lampung Timur  tahun ajaran 2015/2016. 

b. Ruang Lingkup Objek 

Objek penelitian ini adalah perbandingan hasil belajar kognitif siswa yang 

menggunakan media  gambar dan media slide bersuara. 
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c. Ruang Lingkup Wilayah 

SMA Negeri 1 Way Jepara, Lampung Timur. 

d. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2015/2016. 

e. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan, khususnya 

dalam mata pelajaran Sejarah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Konsep Perbandingan  

Menurut KBBI (2005:100) perbandingan adalah  perihal  membandingkan, perihal 

yang membuat beda.  Menurut Sugiyono (2012: 92), perbandingan adalah sesuatu 

yang menggambarkan dua atau lebi fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti 

dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. 

Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan hasil 

belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan media slide bersuara dengan 

hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan media gambar pada 

kompetensi dasar sejarah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 

1945-1960 di SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur tahun ajaran 

2015/2016. 

2.1.2 Konsep Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Menurut Gerlach & Ely, 1971 (dalam Azhar Arsyad,  
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1997: 3) mengatakan bahwa  media apabila di pahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap . dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih kecil, 

pengertian media dalam dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat- 

alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyususn kembali informasi visual atau verbal. Heinich, dan kawan-kawan 

(1982) mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman 

audio, gambar yang di proyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah 

media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud- maksud pengajaran maka 

media itu disebut media pembelajaran. Sementara itu Gagne dan Briggs(1975) 

secara impilisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video, camera, video recorder, film, slide, 

foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Menurut Amir Hamzah Suleiman, media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut.  

1. Alat-alat audio, yaitu alat-alat yang menghasilkan bunyi atau suara. 

Contoh cassete tape recorder dan radio.  

2. Alat-alat visual Yaitu alat-alat yang dapat memperlihatkan rupa 

atau bentuk, yang kita kenal sebagai alat peraga. Alat-alat visual 

atau alat-alat peraga ini terbagi atas: 

a. Alat-alat visual dua dimensi 

b. Alat-alat visual tiga dimensi 

1) Alat-alat visual dua dimensi terbagi dua pula, yaitu: 

a)   Alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak     

  transparan 
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                Contoh: 

                         Gambar di atas kertas atau karton, gambar yang     

                         diproyeksikan     

                         dengan opaque projektor, lembaran balik, wayang     

                         beber, grafik, diagram, bagan, poster, gambar hasil    

                         cetak saring, dan foto. 

                   b)   Alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang  

                         transparan 

                         Contoh: 

                         Slide, filmstrip, lembaran transparan untuk    

                         overhead projector. 

           2)  Alat-alat visual tiga dimensi. Disebut tiga dimensi karena   

                mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi. 

                Contoh:  

                Benda asli, model, contoh barang atau specimen, alat tiruan    

                sederhana, atau mock up. Termasuk di dalamnya diorama,    

                pameran dan bak pasir. 

3)Alat-alat audio-visual yaitu alat-alat yang dapat menghasilkan 

    rupa dan suara dalam satu unit. 

        Contoh: 

        slide bersuara dan televisi 

       (Amir  Hamzah Suleiman,  1981: 26-27). 

Berdasarkan pengertian di atas, media pembelajaran dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu 

sumber secara terencana, serta merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimnanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

2.1.3 Konsep Media Gambar 

Media gambar adalah sebuah media pembelajaran yang termasuk dalam media 

visual. 

Menurut Sukiman (2012: 85),  media pembelajaran berbasis visual adalah 

media pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang/ 

penglihatan. Secara umum media pembelajaran berbasis visual 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu media grafis dan media cetak. 

Media grafis antara lain meliputi media foto, gambar, sketsa, bagan, 

grafik, papan tulis, flannel dan bulletin, poster dan kartun, peta dan globe, 

sedangkan media cetak meliputi transparansi (OHT) dan modul. 
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Tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu 

bias anak-anakn dibawa ke objek/peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat 

mengatasi hal tersebut. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin, 

atau bahkan semenit yang lalu.  

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, 1997:71 (dalam Sukiman, 

2012:86) media gambar merupakan salah satu media pembelajaran yang 

amat dikenal di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan 

kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu 

diproyeksikan untuk mengamatinya. 

Adapun beberapa keunggulan dari media gambar/foto itu antara lain: 

a. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan visual kita  

b. Foto dapat memperjelas suatu maslah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman. 

c. Foto berharga murah dan gampang didapat serta digunakan tanpa 

memerlukan peralatan khusus.  

Sementara itu, beberapa kelemahan media gambar/foto ada tiga macam, 

yaitu : 

a. Gambar/foto hanya menekankan pada indera mata 

b. Gambar/foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran 

c. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar 

Menurut Arief S. Sadiman, 2006: 31-32 (dalam Sukiman, 2012, 88-89), ada 

enam syarat yang perlu dipenuhi oleh media gambar, yaitu : 

a. Harus Autentik 

     Gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan situasi seperti kalau 

orang melihat benda sebenarnya. Membicarakan atau menyampaikan 

suatu kejadian sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seperti kalau 

menemukan buku tiga buah, samaikanlah sesuai dengan banyak benda 

yang ditemukannya.  

b. Sederhana 

     Komposisinya hendak cukup jelas menunjukkan poin-poin pokok 

dalam gambar, jangan sampai berlebihan sehingga dapat membuat 

kesulitan siswa untuk memahaminya. 

c. Ukuran Relatif  

     Gambar dapat membesarkan atau mengecilkan objek/benda sebenarnya. 

Hendaknya dalam gambar tersebut terdapat sesuatu yang telah dikenal 

siswa sehingga dapat membantu membayangkan gambar dan isinya.  
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d. Gambar yang baik menunjukkan objek dalam keadaan memperlihatkan 

aktivitas tertentu sesuai dengan tema pembelajaran. 

e. Gambar yang tersedia perlu digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

f. Gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

2.1.4 Konsep Media Slide Bersuara 

Media slide bersuara termasuk didalam  media audio visual.  

Menurut  Azhar Arsyad  (1997: 105)   Media audio visual merupakan bentuk 

media pembelajaran yang murah dan terjangkau, siswa dapat mnerima 

informasi melalui 2 indra yaitu indera melihat dan indera mendengar,  Slide 

bersuara merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam dalam 

memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit dengan menggunakan 

slide bersuara sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat menyebabkan semakin banyak indra yang terlibat (audio dan visual), 

dengan semakin banyaknya indera yang terlibat maka siswa lebih mudah 

memahami suatu konsep. Media slide bersuara dapat digunakan pada berbagai 

lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar- 

gambar serta suara untuk mendorong lahirnya respons emosional.  

Menurut Sukiman (2012: 152),  Slide bersuara dapat dibuat menggunakan 

gabungan dari berbagai aplikasi komputer seperti: power point, camtasia dan 

windows movie maker. Kelebihan media slide bersuara yaitu : dapat 

digunakan dalam kelompok besar (kelas), dapat memusatkan perhatian, di 

bawah kontrol guru, dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai materi 

pembelajaran, tahan lama (awet), dan penyimpanannya mudah. Adapun 

kelemahan slide bersuara yaitu: gambar yang lepas menjadikannya mudah 

hilang, hanya menyajikan gambar diam, memerlukan ruangan yang gelap, 

sehingga tidak ada aktifitas lain, biaya pembuatannya mahal, memerlukan 

peralatan Proyektor Slide dan Kaset player, dan harga peralatan mahal. 

 

2.1.5 Konsep Hasil Belajar  

Nana Sudjana  (2009: 22) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan –

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Oemar Hamalik, ( 2005: 43)Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang diharapkan, yang nantinya dimiliki siswa setelah dilaksanakannnya kegiatan 
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belajar mengajar.  Nana Sudjana  (2009: 23) berpendapat bahwa bahwa hasil 

belajar dalam aspek kognitif yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan belajar dan 

alat yang biasa digunakan unutk menilai hasil belajar adalah tes. Hamalik dalam 

Amali (2001: 35) menyatakan bahwa “Hasil belajar akan tampak pada setiap pe-

rubahan tingkah laku manusia yang terdiri dari sejumlah aspek”. Aspek tersebut 

selanjutnya dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang disebut ranah.  

Selanjutnya, Benyamin Bloom dalam Nana Sudjana  (2009: 22)   menyatakan:  

”Ada tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik”. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku berupa kemampuan tertentu yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami proses belajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui setelah adanya 

proses penilaian oleh guru. Hasil  dari  penilaian  hasil  belajar  dijadikan  

sebagai  pedoman  atau  kriteria  dari pencapaian   tujuan pembelajaran yang 

ditentukan oleh guru sebelumnya. Penilaian tersebut dilaksanakan oleh guru 

sebelum, saat, maupun setelah aktivitas belajar.   

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil belajar siswa yang 

diajar menggunakan media gambar dengan siswa yang diajar menggunakan media 

slide bersuara.  

Menurut (Suharsimi Arikunto 2013: 131), ranah kognitif menurut Taksonomi 

Bloom  yaitu : 

a. Mengenal (Recognition) 

 Dalam pengenalan siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau 

lebih jawaban. 

b. Pemahaman (Comprehension) 
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 Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau 

konsep. 

c. Penerapan atau Aplikasi (Application) 

 Untuk penerapan atau aplikasi ini siswa dituntut memiliki kemampuan 

untuk menyeleksi atau memilih suatu abstrasi tertentu (konsep, 

hokum, dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan 

dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar. 

d. Analisis (Analysis) 

 Dalam tugas analisis ini siswa diminta untuk menganalisis suatu 

hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. 

e. Sintesis (Synthesis) 

 Penyusun soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis 

maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga 

meminta siswa untuk menggabungkan atau menyusun kembali 

(reorganize) hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu 

struktur baru.Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan soal 

sintesis ini siswa diminta untuk melakukan generalisasi. 

f. Evaluasi (evaluation) 

 Penyusun soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa 

mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki 

untuk menilai sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal. 

 (Suharsimi Arikunto 2013: 131) 

Menurut Sudjana (2009:53) ranah afektif berkenaan dengan nilai dan sikap. Tipe 

hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti 

atensi/perhatian terhadap pelajaran, disiplin,  motivasi  belajar,  menghargai  guru  

dan  teman  sekelas,  kebiasan belajar, dan lain- lain. Ranah afektif mencakup 

kategori berikut: 

a. Penerimaan ( receiving). 

b. Penanggapan ( responding). 

c. Penilaian (valuing). 

d.  Pengorganisasian (organization). 

e. Pembentukan pola hidup ( organization by a value complex). 

       Menurut Sudjana (2009:54): 

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan ( 

skill), kemampuan bertindak individu. Kategori psikomotor 

mencakup kategori berikut: 

a. Persepsi ( perception). 

b.  Kesiapan (set). 

c. Gerakan Terbimbing ( guded response). 

d. Gerakan Terbiasa ( mechanism). 

e. Gerakan Kompleks ( complex overt response). 

f. Penyesuaian ( adaptation). 

g. Kreativitas (originality). 
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Pada penelitian ini hasil belajar yang akan dilihat untuk mengukur hasil belajar 

ranah kognitif dapat menggunakan berbagai tipe tes, hasil belajar dalam penelitian 

ini adalah perubahan hasil belajar siswa setelah diberikan treatment atau 

perlakuan berupa penggunaan media gambar di kelas IPS 1 dan penggunaan 

media slide bersuara di kelas IPS 2 . Hasil belajar berupa nilai atau skor yang 

diperoleh oleh siswa setelah mengerjakan posttest dengan bentuk soal pilihan 

ganda pada materi sejarah yang telah ditentukan. Dengan demikian, siswa yang 

mengerjakan soal posttest setelah pembelajaran dan soal disesuaikan dengan 

ketentuan ranah kognitif akan terlihat terjadi perubahan atau tidak dalam setiap 

pertemuannya. Hasil belajar merupakan bentuk angka yang  diperoleh siswa yang 

telah berhasil menuntaskan konsep-konsep mata pelajaran sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan  sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

2.1.6 Konsep Pembelajaran Sejarah 

Menurut Syaiful Sagala  (2009: 61), “pembelajaran adalah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan”. Sedangkan menurut Depdiknas(2003: 7).dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar  

Perkataan Sejarah mempunyai arti yang sama dengan kata-kata “history” 

(Inggris), “Geschichte”(Jerman) dan “Geschiedenis”(Belanda) semuanya 

mengandung arti yang sama yaitu cerita tentang peristiwa dan kejadian pada masa 
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lampau  Adapun pengertian sejarah menurut Hugiono dan P.K Poerwantana 

(1987: 9) adalah gambar tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia, 

disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis, 

sehingga mudah dimengerti dan dipahami.  Sedangkan pengertian sejarah menurut 

Rustam E. tamburaka (2002: 2) adalah cerita perubahan-perubahan, peristiwa-

peristiwa atau kejadian masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan 

dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertuan lengkap.  

Menurut Wilhelm Buer (dalam Hugiono dan Poerwantana, 1987:5) 

sejarah ialah ilmu yang meneliti gambaran dengan penglihatan yang 

singkat untuk merumuskan fenomena kehidupan, yang berhubungan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena hubungan manusia 

dengan masyarakat, memilih fenomena tersebut dengan 

memperhatikan akibat-akibat pada zamannya serta bentuk kualitasnya 

dan memusatkan perubahan-perubahan itu sesuai dengan waktunya 

serta tidak akan terulang lagi (irreproducible).   

Menurut W.J.S. Poerwardaminta (dalam Hugiono dan P.K 

Peorwantama, 1987:1) sejarah mengandung tiga pengertian: 

1. Kesusastraan lama: silsilah, asal-usul. 

2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 

3. Ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan peristiwa 

yang benar-benar terjadi pada masa lampau; serta riwayat. 

 

H. Roeslan Abdulgani (dalam Hugiono dan Poerwantana, 1987:4) 

mendefinisikan sejarah ialah salah satu bidang ilmu meneliti dan 

menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat 

serta kemanusiaan dimasa lampau, beserta segala kejadian-

kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis 

seluruh hasil penelitian dan penyelidik tersebut, untuk akhirnya 

dijadikan pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan 

keadaan sekarang serta arah program masa depan. 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah 

merupakan usaha yang dilakukan seorang guru untuk memberikan pelajaran 

sejarah kepada siswa melalui suatu proses belajar dan mengajar untuk 
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mempelajari peristiwa-peristiwa yang telah lampau agar nantinya menjadi 

pedoman untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 

2.2 Kerangka Pikir 

Proses pembelajaran salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa yang ditunjukkan oleh adanya hasil belajar yang memuaskan. Untuk 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yaitu guru, siswa, model pembelajaran serta media yang digunakan. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. Guru juga harus mampu menggunakan berbagai 

model pelajaran dan memanfaatkan berbagai media dalam menyampaikan materi 

pelajaran.  

Salah satu  upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan menggunakan  media 

pembelajaran berbasis media gambar dan media slide bersuara. Media gambar 

termasuk dalam media berbasis visual sedangkan media slide bersuara termasuk 

dalam media berbasis media audio visual. Proses belajar mengajar dengan 

menggunakan media gambar dan slide bersuara dalam pembelajaran sejarah dapat 

memotivasi siswa agar belajar lebih serius untuk meningkatkan hasil belajarnya 

serta diharapkan membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perbandingan hasil belajar kognitif 

siswa dalam pembelajaran sejarah yang  menggunakan media gambar dengan 

media slide bersuara. 
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2.3 Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

           = Garis Aktifitas 

     = Garis perbedaan 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi hipotesis verbal adalah 

sebagai berikut : 

1. Hipotesis verbal 

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media 

gambar dengan yang diajarkan menggunakan  media slide bersuara. 

Proses Pembelajaran 

Media Pembelajaran Gambar Media Pembelajaran Slide 

Bersuara 

Hasil Perbandingan  

Hasil Belajar Slide Bersuara Hasil Belajar Gambar 



20 
 

Ha : ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang diajar menggunakan 

media gambar dengan yang diajarkan menggunakan  media slide bersuara. 

2. Hipotesis verbal 

Ho : Rata-rata hasil belajar  media gambar lebih tinggi dibandingkan media 

slide bersuara 

Ha : Rata-rata hasil belajar media gambar lebih rendah dibandingkan media 

slide bersuara 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

komparatif dengan pendekatan True Eksperimen Design. Menurut Sugiyono, 

(2011:57) penelitian komparatif adalah penelitian yang menbandingkan keberdaan 

suatu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada 

waktuyang berbeda. Menurut Sugiyono (2011:93), analisis komparatif dilakukan 

dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasill 

penelitian yang lain. Melalui analisis komperatif ini peneliti dapat memadukan 

antar teori satu dengan teori yang lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas..  

3.1.1 Desain penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan posttest control design 

Table 1 desain penelitian 

Kelompok Perlakuan  Post-test 

E 1 X O1 

E 2 R O2 

Keterangan: 

E 1 = Kelas kontrol menggunakan media gambar1 

E 2 = Kelas Eksperimen menggunakan media slide bersuara 
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X = perlakuan kepada kelas yang mengunakan media pembelajaran media 

   gambar 

R = Perlakuan kepada kelas yang menggunakan media slide bersuara 

O 1 = Skor post-test pada kelas kontrol  

O 2` = Skor post-test pada kelas eksperimen  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Menurut Hadari Nawawi (dalam Margono, 2007:118), “populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”.  

Pada penelitian ini, populasi penelitian yang diambil merupakan seluruh siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur semester genap tahun 

ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 4 kelas. 

Tabel 2 Populasi Siswa 

NO Kelas Put

ra 

Putri Jumlah 

1 XI IPS 1 14 21 35 

2 XI IPA 2 13 20 33 

3 XI IPS 3 14 21 36 

4 XI IPS 4 13 21 34 

Jumlah    54 83 137 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha SMAN 1 Way Jepara 2015/2016 
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3.2.2 Sampel Penelitian 

Menurut Margono (2007: 121), “sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai 

contoh (monster). Purposive  Sampling menurut Sugiyono (2011: 124) adalah 

tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu . Pengambilan sampel 

dengan menggunakan  Purposive  Sampling  yaitu  dengan  mengambil  2  kelas  

yang akan menjadi kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2.  

Sehingga sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS.1 dan XI 

IPS.2 di SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur. 

Tabel 3 Sampel Penelitian 

No Kelas Putra Putri Jumlah 

1 XI IPS 1 14 21 35 

2 XI IPS 2  13 20 33 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha SMAN 1 Way Jepara 2015/2016 

3.3 Variabel Penelitian  

Sugiyono (2011: 61)., variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  

Pada penelitian ini terdapat dua macam variable, yaitu: 

a. Variabel bebas (X) adalah variable penelitian yang mempegaruhi variabel 

yang lain. Variable bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu, media 

slide bersuara sebagai kelas eksperimen yang dilambangkan dengan X2, dan 

media pembelajaran media gambar sebagai kelas kontrol dilambangkan X1. 

b. Variabel terikat (Y) yang akan diukur untuk mengetahui pengaruh lain, 

sebagai sifatnya bergantung pada variable yang lain. Pada penelitian ini, 
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variable terikatnya adalah hasil belajar mata pelajaran Sejarah siswa kelas XI 

IPS . 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Sugiyono(2011: 203) mengemukakan bahwa, observasi merupakan seusatu yang 

sangat kompleks, suatu proses yang tersususun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Tehnik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung proses belajar dan pembe;ajaran di SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung 

Timur. 

b. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan analis siswa mempelajari materi . tes 

ini berupa soal- soal yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa. Tes yang 

diberikan pada akhir pembelajaran (post-test) 

Triyono (2013: 174). mengatakana secara garis besar langkah-langkah 

penyusunan tes adalah (a) menetapkan tujuan tes, (b) menentukan materi tes, 

(c) menentukan aspek dan tingkat kemampuan yang diuji, (d) menentukan 

jumlah soal dan lamanya waktu mengerjakan, (e) memilih tipe tes  dan format 

tes, (f) menentukan tingkat kesukaran dan pedoman penilaian, (g) penyusunan 

kisi-kisi tes, (h) penulisan butir soal, dan (i) kalibrasi soal  

 

Teknik tes ini mengguanakn posttest. posttest adalah tes yang di gunakan setelah 

mendapatkan perlakuan. Tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar 
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kognitif siswa adalah dengan melihat aspek C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Adapun 

tes yang digunakan dalam adalah berupa soal pilihan jamak sebanyak 20 soal. 

c. Dokumentasi keputakaan 

Menurut S. Margono (2007: 181), “teknik dokumenter atau studi dokumenter 

adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.” 

Pada penelitian ini teknik dokumenter dilakukan dengan cara mengambil data 

yang sudah ada, seperti data siswa XI IPS 1 dan XI IPS 2 di SMA Negeri 1 Way 

Jepara, Lampung Timur Tahun Ajaran 2015/2016.  

3.5 Prosedur Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian pendahuluan berguna untuk melihat kondisi sekolah seperti 

berapa kelas yang ada, jumlah siswanya, serta cara mengajar guru   

matematika selama pengajaran. 

b. Membuat  Rancangan  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  dan  Lembar 

Kerja Siswa (LKS) untuk kelas eksperimen 1 menggunakan  media 

gambar, sedangkan untuk eksperimen 2  menggunakan  media slide 

bersuara. 

c. Menyiapkan instrumen  penelitian berupa tes pemahaman konsep 

sekaligus penskoran. 

d. Melakukan validasi instrument 
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e. Melakukan uji coba instrumen 

 

f. Melakukan perbaikan instrumen. 

 
g. Melaksanakan perlakuan pada kelas eksperimen 1 menggunakan media 

gambar sedangkan pada kelas eksperimen 2  menggunakan media slide 

bersuara. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

h. Menggunakan post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen . 

 
i. Menganalisis hasil penelitian. 

 

j. Membuat kesimpulan. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian memerlukan instrumen penelitian agar mendapatkan data yang valid. 

Menurut Margono (2007:155), Instrument merupakan alat pengumpul data yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai mana 

adanya. Untuk mendapatkan data yang  akurat,  maka  tes  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini  harus  memenuhi kriteria tes yang baik. Tes ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah 

diberikan oleh guru.  Setelah pembelajaran maka diberikan (post-test) pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Tes diberikan setelah pembelajaran 

dimaksudkan untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan media gambar dan siswa yang diajar menggunakan media slide 

bersuara di SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur. Lembar soal ini berisi 

20 soal pilihan ganda yang digunakan saat posttest (ujian akhir)  untuk  melihat  

hasil  belajar setelah pembelajaran yang menggunakan media gambar dan 
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pembelajaran yang menggunakan media slide bersuara pada akhir pertemuan. 

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Uji Validitas Instrumen 

Sugiyono (2013: 121), mengatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur  

Validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas item. Menurut 

Anas Sudijono (2011: 182), yang dimaksud dengan validitas item dari suatu tes 

adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item (yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu totalitas), dalam mengukur apa yang 

seharusnya diukur lewat butir item tersebut.  

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya validitas adalah 

dengan rumus product moment  yaitu sebagai berikut: 

  
  ∑     ∑  ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 

 

Keterangan: 

r  =   Koefisien korelasi Pearson 

∑xy  =   Jumlah hasil dari X dan Y setelah dikalikan 

∑x  =   Jumlah skor X 

∑y  =   Jumlah skor Y 

∑x
2
  =   Jumlah kuadrat dari skor X 

∑y
2 

 =   Jumlah kuadrat dari skor Y 

n  =   Jumlah sampel 

(Suharsimi Arikunto, 2013: 75) 

 

Butir instrumen dinyatakan valid jika koefisien korelasi (r) sama dengan 0,3 atau 

lebih (paling kecil 0,3). Hal ini serupa dengan Masrun (dalam Sugiyono, 2013: 
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133-134) yang menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3.  

3.6.2 . Uji Reliabilitas 

Menurut S. Margono, reliabilitas berhubungan dengan kemantapan, ketepatan dan 

homogenitas suatu alat ukur. Suatu instrumen dikatakan mantap apabila dalam 

mengukur sesuatu berulangkali, dengan syarat bahwa kondisi saat pengukuran 

tidak berubah, instrumen tersebut memberikan hasil yang sama (S. Margono, 

2007: 181). Adapun rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu: 

 

Keterangan: 

n  =  Jumlah sampel 

Xi = Jawaban responden untuk setiap butir pernyataan 

∑X = Total jawaban responden untuk setiap butir pernyataan 

  
  =  Varians total  

   
  =  Jumlah varians butir 

k  = Jumlah butir pernyataan 

r11 = Koefisien reliabilitas instrumen  

(Syofian Siregar, 2013: 58) 

Kriteria untuk menentukan reliabilitas yakni sebagai berikut:  

Tabel 4. Kriteria Reliabilitas 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11≤ 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2013: 89) 
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3.6.3 Tingkat Kesukaran 

Derajat atau tingkat kesukaran yang dimiliki oleh tiap butir item tes hasil belajar 

berfungsi untuk mengetahui bermutu atau tidaknya butir-butir item tersebut. Item 

yang baik adalah item yang tingkat kesukarannya dapat diketahui tidak terlalu 

sukar dan tidak terlalu mudah. Bilamana item memiliki tingkat kesukaran 

maksimal, maka daya pembedanya akan rendah, demikian pula bila item itu 

terlalu mudah juga tidak memiliki daya pembeda (Arikunto, 2013: 207) 

Untuk menguji tingkat kesukaran soal digunakan rumus: 

 

Keterangan : 
P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab dengan benar 

JS =  Jumlah seluruh peserta tes 

 

Untuk menginterprestasikan tingkat kesukaran suatu butir soal ditentukan dengan 

menggunakan kriteria indeks kesukaran yang dapat dilihat seperti berikut: 

Tabel 5 Interprestasi Angka Indeks Kesukaran 

Besarnya P Interprestasi 

Kurang dari 0,30 Sangat sukar 

0,30 – 0,70 Cukup (Sedang) 

Lebih dari 0,70 Mudah 

Sumber: Anas Sudijono (2011: 372) 

3.6.4. Daya Pembeda  

Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 
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(berkemampuan rendah). Daya pembeda soal yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

            

Keterangan:  

D =  Discriminatory power (angka indeks diskriminasi item) 

PA  = Proporsi testee kelompok atas yang dapat menjawab dengan  

betul butir item yang bersangkutan 

 

   
  
  

 

 

      di mana: 

BA  = Banyaknya testee kelompok atas yang dapat 

menjawab dengan betul butir item yang 

bersangkutan  

JA  =  Jumlah testee yang temasuk dalam kelompok atas 

 

PB =  Proporsi testee kelompok bawah yang dapat menjawab dengan 

betul butir item yang bersangkutan 

 

   
  
  

 

 

di mana: 

BB  =  Banyaknya testee kelompok bawah yang dapat 

menjawab dengan betul butir item yang 

bersangkutan  

JB  =  Jumlah testee yang temasuk dalam kelompok bawah 

(Anas Sudijono, 2011: 389-390) 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan patokan indeks daya 

pembeda yang tertera pada tabel berikut ini:  

Tabel 6. Patokan Indeks Daya Pembeda 

Besarnya D Klasifikasi Interpretasi 

Kurang dari 0,20 Poor Butir item yang bersangkutan daya 

pembedanya lemah sekali (jelek), 

dianggap tidak memiliki daya 

pembeda yang baik. 
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0,20 – 0,40 Satisfactory  Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang 

cukup (sedang). 

0,40 – 0,70 Good  Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik. 

0,70 – 1,00 Excellent  Butir item yang bersangkutan telah 

memiliki daya pembeda yang baik 

sekali.  

Bertanda negatif – Butir item yang bersangkutan daya 

pembedanya negatif (jelek sekali). 

 

Sumber: Anas Sudijono (2011: 389) 

3.7 Teknik Analisis Data  

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan post-test   pada siswa. 

Sebelum melakukan analisis data, data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dikategorikan kedalam jenis data kualitatif dan data kuantitatif.   Data tersebut 

selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

pada bab sebelumnya.   Analisis data dilakukan dengan uji-t, untuk itu terhadap 

data yang diperoleh akan dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

3.7.1 Uji Normalitas 

Menurut Sundayana (2010;84), uji  normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak pada penelitian ini uji normalitas data menggunakan uji Liliefors. ;langkah- 

langkah dalam pengujian adalah sebagai berikut  

a. Menghitung nilai rata-rata (x) dan simpangan bakunya (s) 

b. Menyusun data dari yang terkecil hingga yang terbesar pada tabel 

c. Mengubah nilai x pada nilai z dengan rumus 

d. Mengitung luas z dengan menggunakan tabel z 
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e. Menentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sma dengan data 

tersebut 

f. Menghitung selisih luas z dengan nilai proporsi 

g. Menentukan luas maksimum (Lmaks) dari langkah f 

h. Menentukan luas tabel lilliefors(Ltabel);Ltabel=(n-2) 

i. Criteria kenormalan; jika Lmaks<Ltabel maka data berdistribusi normal 

Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel 

distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung 

luasan kurva normal sebagai probabilitas komulatif normal. Probabilitas tersebut 

dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding 

dengan tabel Lilliefors. 

 

Keterangan : 

Xi = Angka pada data 

Z = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 

F(x) = Probabilitas komulatif normal 

S(x) = Probabilitas komulatif empiris 

Pesyaratan: 

a. Data berskala interval atau ratio (kuantitatif) 

b. Data tunggal / belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi 
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c. Dapat untuk n besar maupun n kecil. 

Signifikansi 

Signifikansi uji, nilai | F (x) - S (x) | terbesar dibandingkan dengan nilai tabel 

Lilliefors. 

Jika nilai | F (x) - S (x) | terbesar < nilai tabel Lilliefors, maka Ho diterima ; Ha 

ditolak. 

Jika nilai | F(x) - S(x) | terbesar > dari nilai tabel Lilliefors, maka Ho ditolak ; Ha 

diterima. 

3.7.2 Uji Homogenitas Varians Populasi 
 
Uji homoginitas bertujuan untuk mengetahui apakah data skor tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh memiliki varians sama atau 

sebaliknya.   Jika kedua kelompok mempunyai varians yang sama maka kedua 

kelompok tersebut dikatakan homogen.   Menurut Sudjana (2005: 251) untuk 

menguji homogenitas varians ini  dapat menggunakan uji F.  Rumusan hipotesis 

untuk uji ini adalah: 

H0           :   (kedua populasi memiliki varians yang sama) 

H1           :   (kedua populasi memiliki varians yang berbeda) 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

         
               

               
 

 
 

Kriteria uji: terima Ho jika Fhitung < 
 

dengan 
 

diperoleh dari  daftar  distribusi  F  dengan  peluang  α.  Untuk  n1-1  adalah  dk  

pembilang (varians terbesar) dan n2-1 adalah dk penyebut. 
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3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Setelah  melakukan  uji  normalitas  dan  uji  homogenitas  dua  varians,  

analisis berikutnya adalah menguji hipotesis,  yaitu uji ketaksamaan dua rata-

rata skor post-test (skor pemahaman konsep).   Uji hipotesis yang digunakan 

adalah uji ketaksamaan dua rata-rata.   Analisis data dengan menggunakan 

uji t test, uji satu pihak yaitu pihak kanan.  Uji ini juga digunakan pada analisis 

data tes akhir. Hipotesis untuk uji ketaksamaan dua rata-rata, uji pihak kanan 

menurut Sudjana (2005:  243) adalah: 

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang diajar 

menggunakan media gambar dengan yang diajarkan menggunakan  media 

slide bersuara. 

Ha : ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang diajar menggunakan 

media gambar dengan yang diajarkan menggunakan  media slide bersuara. 

Untuk menguji hipotesis di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

rumus statistik sebagai berikut : 

  
     

√
        

          
 

       
(
 

  
 

 

  
)

  

Kriteria pengujian:  

H0 diterima (H1 ditolak) jika t0 ≥  t1-α   

H1 diterima (H0 ditolak) jika t0 <  t1-α   

Dengan derajat kebebasan dk = (n-1) dan peluang (1-α) dengan taraf signifikan α 

= 5% , Sugiyono (2010:  279) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab IV diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Ada perbedaan hasil belajar siswa yang telah diuji oleh dengan uji t sehingga nilai 

yang didapat lebih besar dibanding dengan nilai t tabel yaitu 2,683 > 2,042. Terdapat 

perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan media  pembelajaran media 

slide bersuara dengan kelas yang menggunakan media pembelajaran yang 

menggunakan media gambar pada materi pada materi mempertahan kemerdekaan 

Indonesia pada siswa kelas XI IPS SMA Way Jepara Lampung Timur. 

2. Hasil belajar siswa kelas yang menggunakan media slide bersuara lebih baik dari 

pada siswa kelas dengan menggunakan media gambar pada materi pada materi 

mempertahan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas XI IPS SMA Way Jepara 

Lampung Timur. Dilihat dari rata-rata yang didapatkan dari penggunaan media slide 

bersuara lebih tinggi yaitu sebesar 79 sedangkan penggunaan media gambar sebesar 

76,1667. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan agar mendapatkan hasil yang lebih 

optimal disarankan hal-hal berikut ini. 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang menggunakan 

media slide bersuara dapat dijadiakan salah satu alternatif bagi guru-guru di 

sekolah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru dalam menerapkan media pembelajaran media slide bersuara harus 

mempersiapkan diri dan perlengkapan secara matang. Dari mulai menyiapkan 

alamat yang digunakan, mental guru dan pemngetahuan, serta siswa yang 

harus berada dalam kondisi yang kondusif. Sehingga secara teknis seluruh 

proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan efektif. 

3. Sebaiknya guru mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan selama proses 

belajar mengajar dilaksanakan dan guru hendaknya  benar- benar 

mengarahkan siswa untuk aktif pada pelaksanaan pembelajaran dalam 

pembelajaran yang menggunakan media slide bersuara karena jika fase ini 

berjalan dengan baik, pemahaman siswa terhadap materi akan bertambah dan 

pada akhirnya akan berpengaruh pada pengingkatan hasil belajar siswa. 

4. Agar siswa tidak mengalami kesulitan dan dapat  melakukan aktivitas belajar dengan 

baik , maka setiap langkah pembelajarannya harus terlebih dahulu dilatih dan 

dibiasakan kepada siswa. 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arsyad, Azhar. 1997. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Alwi Hasan, dkk. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Departemen 

Pendidikan. Halaman 100 

Amir Hamzah Suleiman. 1981. Media Audio-Visual untuk Pengajaran, 

Penerangan dan Penyuluhan. Gramedia. Jakarta.  

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Depdiknas. 2003. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Dasar.. Jakarta 

:Depdiknas.  

Djamarah . 2006. Evaluasi Pendidikan.Jakarta: Rineka Cipta. 

Gagne dan Leslie J.Briggs, 1975. Principles of Instructional Design. New York: 

Holt, Renigart dan Winston 

 

Hasan, Iqbal. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 

 

Heinich, R, dkk. 1993. Instructional Media ansd New Tegnology of Intruction. 

New York. Mcmillan Publishing 

 

Hugiono dan P.K Poerwantana. 1987. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Bina 

Aksara. 

Ihsan, Fuad. 2010. Dasar- Dasar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 

Margono, S. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Oemar Hamalik. 2008. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara : Bandung.  



Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: Penerbit 

Ombak 

Usman Nurdin. 2002. Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Penerbit Bumi 

Aksara 

Rustam, E Tamburaka. 1997. Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah dan 

Iptek. Jakarta :Pt. Rineka Cipta. 

 

Sundayan, Rostina. 2010. Statiska Penelitian Pendidikan. Garut: STKIP Garut 

Pers. 

Syaiful Sagala. 2009. Konsep dan Makna Pembelajaran. Jakarta: Penerbit 

Alfabeta 

Sudjana Nana. 2009. Penilaian Hasil Prosess Belajar Mengajar. Bandung:  

Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Sudijono, Anas. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung:Rajawali Pers    

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Trianto.2010.Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta : Bumi Aksara.  

Triyono. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Ombak 

 

 


	SKRIPSI FULL.pdf
	1 Cover luar.pdf
	2 abstrak cintan new.pdf
	3 cover dalam.pdf
	4Doc1.pdf
	6 RIWAYAT HIDUP poto.pdf
	7 depan persembahan cintan.pdf
	8 depan motto cintan.pdf
	9 depan Sanwacana print.pdf
	10  DAFTAR ISI cintan.pdf
	11 DAFTAR TABEL cintan.pdf


