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ABSTRACT

THE EFFECT OF PICTURE AT PROBLEM BASED LEARNING MODEL
TO RESULTS OF GEOGRAPHY LEARNING CLASS XI SMAN 1 KEBUN

TEBU IN ACADEMIC YEAR 2016/2017

By:
EKA WIDIYA ASTUTI

This research based on problem of results Geography learning class XI SMAN Kebun
Tebu in low category, the important of picture and Problem Based Learning model
for Geography Learning. This research aimed to analysis the effect of picture at
Problem Based Learning model to results of Geography learning class XI SMAN
Kebun Tebu. This research used Quasi Eksperimental Design Method. The subject of
this research is XI IPS 3 as eksperiment class was selected by Simple Random
Sampling technigue where learned used picture and Problem Based Learning model.
Used observation and test technigue for collected data. Data analized used t-test. The
result showed that there are the influence of picture at Problem Based Learning
Model to results Geography learning class XI SMAN 1 Kebun Tebu in academic year
2016/2017

Keywords: Picture, Problem Based Learning Model, and The results of Geography
Learning



ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR PADA MODEL
PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL
BELAJAR GEOGRAFI SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 1 KEBUN

TEBU  KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh
EKA WIDIYA ASTUTI

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan dari hasil belajar Goegrafi
kelas XI masih tergolong rendah, pentingnya media gambar dan model
pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran Geografi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh penggunaan media Gambar pada model
pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar Geografi siswa
kelas XI di SMA Negeri 1 Kebun Tebu. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode eksperimen semu (quasi experimental design). Subjek penelitian ini
adalah kelas XI IPS 3 dipilih melalui metode pengambilan simple random
sampling dimana belajar menggunakan media Gambar dan model pembelajaran
Problem Based Learning. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi
dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t. Hasil penelitian
menunjukan ada pengaruh penggunaan media Gambar pada model pembelajaran
Problem Based Learning terhadap hasil belajar Geografi kelas XI di SMA Negeri
1 Kebun Tebu Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017.

Kata kunci: Media Gambar, Model Pembelajaran Problem Based Learning,
dan Hasil Belajar Geografi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas manusia tidak lepas dari pendidikan yang diperoleh, baik pendidikan di

lingkungan keluarga maupun pendidikan di lingkungan sekolah. Di lingkungan

sekolah, setiap peserta didik memperoleh pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan mereka. Pembelajaran tidak hanya dialami oleh peserta didik tetapi

pembelajaran juga dialami oleh guru, yaitu guru yang mengajar dan peserta didik

yang belajar. Hubungan guru dan peserta didik bersifat kompleks, karena dalam

mencapai keberhasilan pembelajaran diperlukan komponen-komponen yaitu salah

satunya adalah strategi pembelajaran.

Dalam interaksi guru dan peserta didik terkandung bahan pembelajaran yang

berupa suatu bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan sudah dikuasai

peserta didik pada tingkat kognitif terendah yaitu “pengetahuan” dapat dibuktikan

pada hasil belajar yang diperoleh setiap peserta didik. Hasil belajar ini sangat

bergantung pada tiga komponen tersebut yaitu guru, strategi, dan peserta didik.

Misalnya, guru yang profesional memiliki kemampuan mengolah kelas yang baik,

penguasaan terhadap strategi pembelajaran yang baik, tetapi peserta didik
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memiliki motivasi dan minat belajar yang rendah, tentunya hasil belajar yang

diharapkan tidak akan tercapai. Strategi pembelajaran sangat bergantung pada

kemampuan guru, karena dalam setiap pembelajaran harus menggunakan strategi

yang tepat agar mampu menumbuhkan budaya aktif, motivasi dan minat peserta

didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Kegiatan pembelajaran Geografi mampu mengembangkan kemampuan peserta

didik, melatih kemampuan memecahkan masalah, serta pembelajaran geografi

mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor

(Sumaatmadja, 2001: 20). Pencapaian kemampuan ini tidak lepas dari peran

strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi yang hendak dicapai.

Jika pembelajaran memiliki kompetensi menganalisis, maka hendaknya

menggunakan strategi yang sesuai atau pembelajaran berorientasi pada peserta

didik, karena melibatkan langsung peserta didik dalam pembelajaran dapat

mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sekolah merupakan faktor penting keberhasilan peserta didik, semakin berkualitas

peserta didik semakin tinggi harapan memiliki kehidupan yang baik. Dilain sisi,

keberhasilan peserta didik salah satu prestasi sekolah. Hal ini familiar disebut

dengan “mutu sekolah”. Semakin banyak menciptakan peserta didik berkualitas

semakin bermutu pula sekolah tersebut. Begitu pula dengan sekolah yang menjadi

tempat penelitian bagi peneliti. SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung

Barat sekolah yang masih terbilang baru. Sekolah yang berdiri tahun 2006 ini terus
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berusaha meningkatkan kualitas. Sempat menggunakan kurikulum 2013 selama

satu semester, tetapi kembali pada kurikulum KTSP.

Berdasarkan survei saat peneliti melaksanakan kegiatan Praktik Profesi

Kependidikan (PPK) di Sekolah ini, guru mata pelajaran geografi menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab saat pembelajaran. Selain itu, saat peneliti

menjelaskan fenomena geografi yang belum mereka alami, peserta didik bingung

dan muncul berbagai persepsi mengenai pembelajaran tersebut. Pertemuan

selanjutnya peneliti menampilkan media visual 2 dimensi dalam pembelajaran

dengan mudahnya peserta didik memahami apa yang disampaikan peneliti.

Berdasarkan data nilai ketuntasan minimum pada Ulangan Blok Semester Ganjil

Tahun Ajaran 2015/2016 pada Bab Biosfer hasil belajar Geografi belum mencapai

KKM, karena 62 peserta didik mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM) Mata Pelajaran Geografi. Dengan demikian, diketahui bahwa

jumlah peserta didik yang memenuhi standar ketuntasan minimum lebih rendah.

Distribusi hasil belajar Geografi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Nilai Geografi Berdasarkan Hasil Ulangan Blok Bab Biosfer Kelas
XI SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

No Nilai KKM Kelas XI IPS 1 Kelas XI IPS 2 Kelas XI IPS 3 Total
F (%) f (%) f (%) f (%)

1 ≥75 11 36,7 9 30 8 26,7 28 31,1
2 < 75 19 63,3 21 70 22 73,3 62 68,9

Jumlah 30 100,0 30 100,0 30 100,0 90 100,0
Sumber: Dokumentasi Guru Geografi SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten

Lampung Barat Tahun Ajaran 2015/2016



4

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa hampir 70% dari seluruh jumlah

peserta didik kelas XI IPS memiliki nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum

yang dibuat oleh sekolah. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya pemahaman

peserta didik terhadap fenomena geografi terutama pada materi biosfer.

Pokok bahasan dari materi biosfer membahas mengenai fenomena geografi yang

sesungguhnya sering peserta didik lihat dan alami, Namun peserta didik terkadang

tidak memahami arti fenomena tersebut. saat guru menjelaskan materi biosfer di

kelas peserta didik memberikan reaksi bingung padahal sesungguhnya peserta

didik telah mengalami fenomena yang dimaksud. Disinilah peran media sangat

dibutuhkan untuk memvisualkan kalimat guru menjadi fenomena yang kongkrit,

sedangkan model pembelajaran PBL membantu peserta didik mendeskripsikan

fenomena geografi berdasarkan pada permasalahan yang berangkat dari

pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri.

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi penyampaian ilmu

pengetahuan dari guru kepada peserta didik, tidak selalu proses pengkomunikasian

ini berhasil diterima atau dipahami seutuhnya oleh peserta didik. Daryanto (2013:

5) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi melalui bahasa

dalam bentuk kalimat-kalimat atau verbal, semakin banyak verbalisme maka

semakin abstrak pemahaman yang diterima. Untuk meminimalisir banyaknya

bentuk verbalisme agar penjelasan guru dapat dengan mudah dipahami oleh

peserta didik maka sangat diperlukan perantara komunikasi yaitu media

pembelajaran.
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Pembelajaran Goegrafi memang pada umumnya mempelajari mengenai fenomena

Biosfer di lingkungan peserta didik. tetapi tidak sedikit ada fenomena Geografi

yang belum peserta didik alami. selain itu fenomena geografi yang terjadi

bukanlah fenomena yang abstrak sehingga dapat dengan mudah dilihat, maka dari

itu membelajaran geografi sangat membutuhkan media, terutama media visual

baik gambar untuk membantu menjelaskan fenomena yang nyata atau ilustrasi

untuk menjelasakan fenomena yang tidak dapat dilihat langsung contohnya proses

pembentukan bumi. Sehingga pembelajaran hendaknya diperkaya dengan

penggunaan media, agar peserta didik dapat memalahi proses pembelajaran

dengan baik.

Media merupakan alat komunikasi antara guru dan peserta didik menyampaikan

tujuan pembelajaran agar konsep dan isi tersampaikan seutuhnya. Ilmu

pengetahuan yang belum dialami peserta didik tanpa perantara media akan

memunculkan berbagai persepsi di benak peserta didik.

Media Visual membantu kinerja otak kanan karena bekerja lebih aktif menyerap

pesan yang disampaikan sehingga materi cepat dipahami dan memiliki ingatan

yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Levie dan Levie (1975) dalam Arsyad

(2008: 9) bahwa stimulus visual memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk

tugas seperti mengingat dan menghubungkan fakta dengan konsep.

Faktor penting lainnya dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran.

Guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik harus
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mempertimbangkan hal-hal berupa tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,

peserta didik, dan hal-hal non-teknis untuk memilih model pembelajaran yang

sesuai. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai membantu mendorong motivasi

untuk aktif belajar. sejauh ini, pembelajaran masih didominasi oleh pengetahuan

adalah fakta yang harus dihapal. Akan tetapi seharusnya pembelajaran tidak hanya

difokuskan pemberian pengetahuan yang bersifat teoritis akan tetapi harus juga

menekankan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan peserta didik karena

sesungguhnya pembelajaran tidak hanya mengharapkan perubahan pada nilai

belajar tetapi juga perubahan sikap peserta didik terhadap fenomena di

lingkungannya baik sosial maupun fisik. Model pembelajaran Problem Based

Learning sesuai untuk memenuhi kebutuhan bahwa balajar tidak hanya memahami

teori tetapi juga memahami fenomena yang terjadi di lingkungan peserta didik.

Model pembelajaran Problem Based Learning menekankan pada pengalaman

belajar aktif dalam kelompok, bersama kelompok ini lah peserta didik akan

pemperoleh informasi baru dari teman kelompoknya menemukan ide-ide baru

mengenai pemecahan masalah yang terjadi di lingkungannya. Terlebih penting lagi

pembelajaran menggunakan model PBL ini menekankan pada penemuan masalah

yang dialami peserta didik sehingga ilmu pengetahuan yang telah dimiliki atau

pengalaman yang telah dialami peserta didik dapat lebih dikembangkan.

Burner dalam Rusman (2012: 244) interaksi peserta didik dengan temannya

membantu peserta didik menuntaskan masalah dan mendapakan ilmu pengetahuan

melampaui kapasitas perkembangannya dari teman yang memiliki kemampuan
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lebih dari peserta didik tersebut. Hal ini juga mencapuk bahwa ilmu pengetahuan

yang pengalaman yang tidak ia alami akan ia pahami dan kuasai berdasarkan

pengalaman temannya atau bahkan ilmu pengetahuan yang tidak mereka

dapatakan dari membaca buku. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik berbagi

ilmu pengetahuan, memecahkan masalah, memberi pendapat, sehingga

menimbulkan budaya aktif, dan termotivasi mencari ilmu pengetahuannya sendiri.

Dengan penggunaan model pembelajaran PBL yang berorientasi pada peserta

didik mampu mengembangkan kemampuan peserta didik, melatih kemampuan

memecahkan masalah, serta meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan

psikomotor.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar pada Model

Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa

Kelas XI di SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut:

1. Hasil belajar Geografi peserta didik kelas XI yang memenuhi Kriteria

Ketuntasan Minimum masih rendah.

2. Proses pembelajaran berorientasi pada guru sehingga peserta didik kurang

aktif dalam pembelajaran.
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3. Saat guru menjelaskan fenomena Geografi yang tidak dialami, muncul

berbagai persepsi dari peserta didik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi karena keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan berfikir,

dan biaya, maka peneliti membatasi permasalahan pada pengaruh penggunaan

media Gambar pada model pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil

belajar Geografi Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten

Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah maka masalah

dalam penelitian apakah ada pengaruh penggunaan Media Gambar pada Model

Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar Geografi Siswa

Kelas XI di SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk

mengetahui pengaruh penggunaan Media Gambar pada Model Pembelajaran

Problem Based Learning terhadap hasil belajar Geografi Siswa Kelas XI di SMA

Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti, menambah pemahaman mengenai media Gambar, model

pembelajaran Problem Based Learning dan metode pembelajaran diskusi

Brain Storming.

2. Bagi guru, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media dan model

pembelajaran oleh guru agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan

efesien serta berkualitas.

3. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan hasil belajar dan menumbuhkan

budaya aktif dalam pembelajaran.

4. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu

pembelajaran dengan cara meningkatkan hasil belajar Geografi di Sekolah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pembelajaran Geografi

mengenai materi Biosfer

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup obyek penelitian adalah hasil belajar Geografi siswa kelas XI

SMA Negeri 1 Kebun Tebu menggunakan media Gambar pada model

pembelajaran Problem Based Learning.

3. Ruang Lingkup Subjek
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Ruang lingkup subyek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebun

Tebu Kabupaten Lampung Barat.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pelaksanaan penelitian ini adalah SMA Negeri 1

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Belajar dan Pembelajaran

Istilah belajar sesungguhnya tidak asing dalam kehidupan masyarakat terutama

pada ranah pendidikan. Banyak ahli telah menafsirkan makna dari kata belajar.

Diantara ahli tersebut, yaitu Arsyad (2008: 1) mendefinisikan belajar adalah suatu

proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya. Proses

belajar terjadi karena interaksi dengan lingkungannya.

Sejalan dengan pemikiran Arsyad yang menitikberatkan pada “belajar merupakan

proses dan interaksi”, ahli lain berpendapat belajar merupakan suatu proses, suatu

kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan (Hamalik, 2008: 27). Lebih jelas lagi

ahli lain berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan

masyarakat (Slameto, 2003: 2). Sedangkan menurut Sardiman (2008: 21) belajar

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan

yaitu dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya.
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Berdasarkan pendapat para ahli pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa,

belajar merupakan proses interaksi individu dengan lingkungannya hingga

menyebabkan perubahan tingkah laku dalam diri individu tersebut. Sedangkan

perubahan tingkah laku yang diharapkan merupakan perubahan tingkah laku

kearah yang lebih baik.

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru

(Sagala, 2011: 61).

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar

pada lingkungan belajar (Rusman, 2012: 3). Pendapat Rusman dapat diperjelas

dengan pendapat Suyitno (2004: 2) bahwa pembelajaran adalah upaya

menciptakan iklim dan pelayan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan

kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru

dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

merupakan interaksi guru dengan peserta didik. Dalam interaksi antara guru

peserta didik terkandung usaha-usaha guru untuk meningkatkan keaktifan, minat,

bakat peserta didik.
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2. Pembelajaran Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

Geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks

keruangan (Sumaatmadja, 2001: 11). Fenomena Geosfer merupakan objek kajian

geografi yang dibagi kedalam lima obyek kajian yaitu Atmosfer, Hidrosfer,

Litosfer, Biosfer, dan Antroposfer. Hal yang membedakan dengan mata pelajaran

lainnya geografi dikaji dengan tiga sudut pandang yaitu kelingkungan,

kewilayahan dan keruangan. Tiga sudut pandang kajian ini berfungsi untuk

memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer yang khususnya interaksi

manusia dengan lingkungaannya.

Geografi mempelajari fenomena Geosfer maka Geografi tidak hanya mempelajari

fenomena fisik. Geografi juga mempelajari keadaan sosial, budaya, ekonomi,

politik dan sebagainnya di suatu wilayah. Pembelajaran geografi dapat membantu

peserta didik lebih memahami peristiwa yang terjadi pada lingkungan hidupnya

dengan harapan peserta didik dapat lebih tanggap terhadap setiap peristiwa yang

terjadi di lingkungannya baik peristiwa fisik maupun sosial yang ia alami.

Pembelajaran geografi menurut Sapriyana (2009: 210) pada dasarnya memiliki

tujuan berikut:

a. memahami pola spasial, lingkungan, dan kewilayahan serta proses yang

berkaitan.

b. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan Geografi
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c. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan

sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman

budaya masyarakat.

3. Media Gambar

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

perantara, atau pengantar (Sutirman, 2013: 15). Sedangkan menurut Heinich

(2002) dalam Daryanto (2013: 4) media merupakan bentuk jamak dari kata

medium yaitu pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima.

Association of Education And Communication Technologi (AECT) (1986: 43)

dalam karya Sutirman (2013: 15) memberikan definisi media sebagai sistem

transmisi (bahan dan peralatan) yang tersedia untuk menyampaikan pesan tertentu.

Hamidjojo (1993) dalam Arsyad (2008: 4) memberikan batasan media sebagai

semua bentuk yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar

ide, gagasan, atau pendapat sehingga yang disampaikan tersebut sampai kepada

penerima yang dituju. Disamping sebagai sistem penyampai atau pengantar,

Arsyad (2008 :3) media sering diganti dengan mediator. Dengan kata ini, media

menunjukan fungsi perannya yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua

pihak utama dalam proses belajar yaitu guru dan peserta didik.

Gagne dan Briggs (1975) dalam Arsyad (2008: 4) mengartikan bahwa media

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi
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materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video

recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer.

Sutirman (2013: 15) menjelaskan bahwa dengan demikian televisi, foto, radio,

rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya

adalah tergolong media. Apabila media tersebut membawa pesan-pesan atau

informasi yang mengandung maksud dan tujuan pengajaran maka media itu

disebut media pembelajaran.

Gerlack dan Ely (1971) dalam Arsyad (2008: 12) media pendidikan memiliki ciri

mengapa dan apa saja yang dapat dilakukan media yang mungkin guru tidak

mampu melakukannya yaitu:

a. Ciri fiksafit, yaitu kemampuan media merekam, menyimpan, dan

menrekonstruksi kembali melalui media seperti fotografi, video tape, audio

tape, dan film suatu peristiwa atau objek. Peristiwa yang hanya terjadi sekali,

prosedur labolatorium yang rumit, peristiwa yang tidak mungkin dipraktikan

dapat di ditampilkan kembali untuk keperluan pembelajaran.

b. Ciri manipilatif, yaitu transformasi kejadian atau objek yang berhari-hari dapat

disajikan dalam waktu beberapa menit dengan teknik time-lapse recording.

c. Ciri distributif, yaitu kemampuan objek atau kejadian di transportasikan

ketempat lain secara bersamaan.

Hamalik (1986) dalam Arsyad (2008: 15) penggunaan media dalam proses

pembelajaran mampu membangkitkan minat, motivasi, dan pengaruh psikologi
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terhadap peserta didik. Dedangkan Arsyad (2008: 16) mengemukakan bahwa

penggunaan media pada tahap orientasi sangat membantu proses penyampaian

pesan dan isi pembelajaran, memudahkan penafsiran data.

Media sebagai perantara sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Hal ini

dituangkan oleh pendapat Daryanto (2013: 4) bahwa pembelajaran pada

hakikatnya adalah komunikasi yang terdiri dari konsep abstrak dan kongkrit yang

dituangkan dalam simbol verbal dan non-verbal yang akan ditafsirkan oleh peserta

didik. Namun ada kalanya berhasil atau tidak dalam memahami apa yang dilihat,

didengar, dan dibaca, semakin verbal semakin abstrak pemahaman yang diterima,

maka disinilah fungsi media untuk mengurangi simbol verbal tersebut. Selanjutnya

Daryanto (2013: 5) menjelaskan media mempunyai kegunaan sebagai berikut:

“ a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra
c. Menumbuhkan minat belajar
d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan

visual, auditori, dan kinestetiknya
e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan

menimbulkan persepsi yang sama
f. proses belajar mengandung lima komponen komunikasi yaitu guru, bahan

pelajaran, media, siswa, dan tujuan pembelajaran. sehingga dapat
merangsang perhatian, minat, pikiran siswa untuk mencapai tujuan
belajar”.

Sutirman (2013: 17) menjelaskan fungsi kognitif lambang-lambang visual atau

gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Sedangkan fungsi

kompensatoris dari media pembelajaran, dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa

media visual membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah
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dalam membaca. Kemp dan Dayton (1985: 3) dalam karya Sutirman (2013: 17)

menjelaskan terdapat delapan manfaat media pembelajaran:

“ a. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku
b. Pembelajaran cenderung lebih menarik
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif
d. Lama waktu pembelajaran dapat dikurangi
e. Kualitas hasil belajar peserta didik lebih meningkat
f. Pembelajaran dapat berlangsung kapan saja dan dimana saja
g. Sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar dapat ditingkatkan
h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif”.

Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki

ukuran panjang dan lebar yang berada pada suatu bidang datar dan hanya dapat

dilihat pada sisi depannya saja (Daryanto, 2013: 19).

Arsyad (2008: 89) menyatakan bahwa media visual diantaranya berupa:

a. Gambar representasi, berupa gambar, lukisan, dan foto yang menunjukan

bagian tampaknya suatu benda

b. Diagram, melukiskan hubungan, konsep, organisasi, dan struktur isi materi

c. Peta, menunjukan hubungan ruang antara unsur dalam isi materi

d. Grafik, grafik dan bagan yang menyajikan gambaran atau kecenderungan

data.

Pada penelitian ini, peneliti membatasi gambar yang digunakan dalam penelitian

yaitu gambar Fotografi. Gambar Fotografi seperti halnya bentuk visual lainnya dapat

ditemukan dari berbagai sumber, seperti surat kabar, majalah, brosur, dan buku-buku

(Arsyad, 2008: 127). Dengan demikian, foto dapat diperoleh dengan mudah untuk

digunakan secara efektif sebagai media pembelajaran.
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Gambar fotografi merupakan salah satu media pembelajaran yang amat dikenal dalam

setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan kesederhanaanya, tanpa

memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinnya

(Sudjana, 2009: 71).

Daryanto (2013: 115) Gambar fotografi memiliki kriteria komunikasi dalam

pembelajaran yaitu diantaranya:

“ 1. Gambar Fotografi adalah gambar dua dimensi
2. Gambar datar tersebut adalah medim yang diam maka sering dipergunakan

istilah gambar tetap untuk menyatakan gambar tersebut tidak bergerak,
pemandangan, gunung, hutan, pohon-pohon, bangunan, obyek binatang dan
manusia dalam posisi diam merupakan subyek natural yang baik untuk gambar
datar

3. Gambar datar mampu memberikan kesan gerak, misalnya gambar yang
memperihatkan aktivitas di jalan raya

4.   Gambar datar menekankan pada gagasan pokok, dengan satu pusat perhatia
maka seluruh obyek mendukung kepada pesan yang ingin disampaikan, maka
dengan adanya penekannan gagasan pada gambar, nilai gambar menjadi sangat
berarti dalam pembelajaran

5. Gambar datar dapat digunakan oleh berbagai mata pelajaran dari menyajikan
materi yang kongkrit sampai yang abstrak”

Penggunaan media Gambar Fotografi harus memenuhi berbagai kriteria agar tujuan

pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Kalimat ini sesuai dengan pendapat

Arsyad (2008: 127) sebagai media pembelajaran gambar fotografi haruslah dipilih

dan digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan

demikian foto bisa memenuhi fungsinya membangkitkan motivasi, dan minat peserta

didik, mengembangkan kemampuan berbahasa, dan membantu menafsirkan isi

pembelajaran berkenaan dengan foto tersebut. Adapun beberapa kriteria pemilihan
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foto untuk tujuan pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai (1991) dalam karya

Arsyad (2008: 128) yaitu:

“Mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, kualitas artistik, kejelasan dan
ukuran yang memadai, validitas dan menarik. Foto benar-benar melukiskan
konsep atau pesan isi pelajaran yang ingin disampaikan sehingga dapat
memperlancar pencapaian tujuan. Foto disesuaikan dengan tingkat usia peserta
didik, sederhana atau tidak rumit, sehingga peserta didik tidak salah
menafsirkan pesan dalam foto”.

Daryanto (2013: 103) dalam memilih gambar fotografi ada 5 kriteria untuk tujuan

pembelajaran yaitu:

“ a. Menampilkan gagasan, informasi, atau konsep yang jelas mendukung
tujuan serta kebutuhan pembelajaran

b. Harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu misanya jika
melukiskan daerah pemukiman kumuh, hendaknya menekankan kesan
kotor, kerumunan pemukiman yang padat dengan lingkungan yang tidak
sehat

c. Gambar fotografi untuk tujuan pembelajaran harus cukup besar dan jelas,
gambar yang tajam dan kontras mempunya kelebihan karena kerinciannya
menggambarkan kenyataan secara lebih baik

d. Gambar-gambar yang representatif dari bidang studi tertentu yang
menampilkan pesan yang benar menurut ilmu merupakan gambar yang
tepat untuk maksud pembelajaran yang sahih.

e. Memikat perhatian peserta didik agar cenderung diminati”.

Kemp dan Dayton (1985: 94) dalam karya Arsyad (2008: 132) ada beberapa hal

yang harus diperhatikan agar Gambar Fotografi dapat dikenal dengan jelas dan

dapat dimengerti dengan mudah yaitu:

“a. Usahakan tidak mencampurkan format horizontal dengan format vertikal
dalam satu seri gambar

b. Usahakan gambar yang terdapat pada foto fokus pada obyek utama atau
pusat perhatian. Hilangkan semua unsur sekunder dan pusatkan perhatian
pada satu hal pokok.

c. Karena peserta didik tidak memiliki cara tertentu untuk menilai ukuran
obyek yang tidak dikenal dalam gambar, perlu memasukkan beberapa
obyek yang lazim bagi peserta didik kedalam gambar sebagai pembanding.

d. Latar belakang harus tetap sederhana
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e. Jika gambar foto berupa aksi usahakan ada ruang yang memadai didepan
atau daerah arah aksi tersebut

f. Gunakan akal sehat dalam menentukan komposisi gambar. Pikirkan apa
yang ingin dicapai dengan gambar tersebut barulah tetapkan posisi kamera
atau sudut pengambilan gambar. Jika perlu, coba dengan dua atau tiga
posisi dan sudut pandang kamera”.

Media gambar fotografi memiliki keuntungan dan kelemahan. Beberapa

keuntungan yang dapat diperoleh dari gambar fotografi dalam hubungannya

dengan kegiatan pembelajaran menurut Daryanto (2013: 114) antara lain:

“ a. Mudah dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar, karena praktis
tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa.

b. Harganya relatif lebih murah, dan cara memperolehnya mudah, tanpa perlu
mengeluarkan biaya. Dengan memanfaatkan kalender bekas, majalah, surat
kabar, dan bahan-bahan grafis lainnya.

c. Gambar fotografi bisa dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai
jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. Mulai dari TK sampai
dengan perguruan tinggi, dari ilmu-ilmu sosial sampai ilmu-ilmu eksakta.

d. Gambar fotografi dapat menterjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak
lebih realistik. Menurut Edgar Dale Gambar fotografi dapat mengubah
tahap-tahap pengajaran, dari lambang kata (Verbal Symbols) beralih pada
tahapan yang lebih kongkret yaitu lambang visual (Visual Symbols).

Sekalipun demikian setiap media pembelajaran mempunyai kelemahan-
kelemahan tertentu, begitu juga halnya dengan gambar fotografi.
Kelemahannya  antara lain:

a. Beberapa gambar sudah cukup memadai akan tetapi tidak cukup besar
ukurannya bila dipergunakan untuk tujuan pembelajaran kelompok besar,
kecuali diproyeksikan melalui proyektor.

b. Gambar fotografi berdimensi dua, sehingga sulit untuk melukiskan bentuk
sebenarnya yang berdimensi tiga. Kecuali dilengkapi dengan beberapa
gambar untuk obyek yang sama diambil dari sudut pemotretan yang
berlainan.

c. Gambar fotografi tidak memperhatikan gerak, seperti halnya gambar hidup.
Namun beberapa gambar fotografi yang disusun secara berurutan dapat
memberikan kesan gerak”.

Dari berbagai pendapat tersebut gambar fotografi merupakan media visual 2

dimensi yang menampilkan isi pesan dari penyajian materi pembelajaran. gambar

fotografi dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus memotret langsung. Dalam
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penelitian ini foto diperoleh oleh peneliti bersumber dari internet yang terlebih

dahulu dilakukan pemilihan foto yang baik untuk tujuan pembelajaran berdasarkan

kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, foto disajikan oleh guru

untuk dicari pemecahan masalahnya oleh peserta didik. Diharapkan dengan

menggunakan gambar fotografi ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

4. Model Pembelajaran Problem Based Learning

Problem Based Learning (Pembelajaran Berbasis Masalah) atau sering disingkat

menjadi PBL atau PBM, menurut Rideout (2001) dalam karya Riyanto (2010: 284)

pertama kali diterapkan di Mcmaster University School of Medicine Kanada pada

tahun 1969.

Duch (1995) dalam karya Riyanto (2010: 285) mendefinisikan pembelajaran

berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan peserta

didik pada tantangan “belajar untuk belajar”. Peserta didik aktif bekerja sama di

dalam kelompok untuk mencari solusi permasalahan di dalam dunia nyata.

Tan (2010) dalam karya Rusman (2012: 229) mendefinisikan pembelajaran

berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM

kemampuan berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja

kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan,

mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berfikirnya secara

berkesinambungan.
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Sutirman (2013: 39) mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah merupakan

model pembelajaran yang berangkat dari pemahaman siswa tentang suatu masalah,

menemukan alternatif solusi atas masalah, kemudian memilih solusi yang tepat

untuk digunakan dalam pemecahan masalah tersebut.

Menurut Rusman (2012: 231) dari segi pedagogis pembelajaran berbasis masalah

didasarkan pada teori pembelajaran konstruktivisme dengan ciri sebagai berikut:

“a. Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan
lingkungan belajar

b. Pergulatan dengan masalah dan proses inquiri menciptakan disonansi
kognitif yang menstimulasi belajar

c. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negosiasi sosial dan evaluasi
terhadap keberadaan sebuah sudut pandang”.

Selanjutnya Rusman (2012: 244) menjelaskan, pendekatan pembelajaran berbasis

masalah dilandasi oleh teori belajar berikut:

a. Teori belajar bermakna David Ausubel, belajar bermakna merupakan proses

belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang

sudah dimiliki seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal, diperlukan

bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama

sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya. Kaitan dengan

PBM dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang

telah dimiliki oleh peserta didik.

b. Teori belajar Vigotsky, Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan

teman memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan

intelektual peserta didik.
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c. Teori belajar Jerome S. Burner, Burner menggunakan konsep Scaffolding dan

interaksi sosial di kelas maupun di luar kelas. Scaffolding merupakan proses

untuk membantu peserta didik menuntaskan masalah melampaui kapasitas

perkembanganya melalui bantuan guru, teman, atau orang lain yang memiliki

kemampuan lebih dari peserta didik tersebut.

Pembelajaran berbasis masalah erat kaitannya dengan metode dimana siswa

menemukan kembali, Hal ini, jelas bukan menemukan hal yang sama sekali benar-

benar baru. Kalimat ini didukung oleh pendapat Dahar (1989: 103) dalam karya

Rusman (2012: 245) bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian

pengetahuan secara aktif oleh peserta didik, dengan sendirinya memberikan hasil

yang lebih baik, berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta didukung oleh

pengetahuan yang menyertainya, serta menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna.

Menurut Sutirman (2013: 42) model pembelajaran berbasis masalah memiliki

Kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

“a. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami
isi pembelajaran

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta
memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta
didik

c. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik
d. Membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka

untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata
e. Membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan barunya dan

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan
f. Pemecahan masalah dapat memperlihatkan kepada peserta didik bahwa

setiap mata pelajaran, pada dasarnya merupakan cara berfikir, dan suatu
yang harus dimengerti oleh  peserta didik bukan hanya sekedar belajar dari
guru dan buku.
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g. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh
peserta didik

h. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berfikir kritis dan
mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan
pengetahuan baru

i. Pemecahan masalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki pada kehidupan nyata

j. Pemecahan masalah mengembangkan minat peserta didik untuk terus
menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir

Adapun kekurangan model pembelajaran berbasis masalah:
a. Jika peserta didik tidak memiliki minat atau kepercayaan diri bahwa

masalah yang dipelajari dapat dipecahkan, maka mereka akan merasa
enggan untuk mencoba

b. Keberhasilan strategi pembelajaran ini memerlukan banyak waktu
c. Tanpa pemahaman mengapa peserta didik berusaha memecahkan masalah

yang sedang dipelajari maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka
ingin pelajari”.

Ibrahim (2000: 13) mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran berbasis

masalah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah
Fase Indikator Aktivitas Guru
1 Orientasi peserta

didik pada
masalah

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan
logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik
terlibat pada pemecahan masalah

2 Mengorganisasi
peserta didik
untuk belajar

Membantu peserta didik mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut

3 Membimbing
pengalaman
individual/kelomp
ok

Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah

4 Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Membantu peserta didik dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan
membantu mereka untuk berbagi tugas dengan
temannya

5 Menganalisis dan
mengevaluasi
proses pemecahan
masalah

Membantu peserta didik untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan
proses yang mereka gunakan

Sumber: Ibrahim (2000: 13)
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Lingkungan belajar yang harus disiapkan dalam pembelajaran ini adalah

lingkungan belajar yang terbuka, menggunakan proses demokrasi, dan

menekankan pada peran aktif peserta didik. Seluruh proses pembelajaran harus

membantu peserta didik untuk menjadi mandiri dan percaya kepada kemampuan

intelektual mereka (Rusman, 2012: 243). Ada beberapa langkah-langkah yang

harus dilalui peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis masalah yaitu

menemukan masalah, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, pembuatan

hipotesis, penyuguhan alternatif, dan mengusulkan solusi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pembelajaran berbasis masalah merupakan

model pembelajaran yang mengutamakan penemuan alternatif pemecahan masalah

oleh peserta didik yang disuguhkan oleh guru. Pemecahan masalah ini

dilaksanakan oleh peserta didik dengan cara berkolaborasi dengan teman

kelompoknya. Diharapkan model pembelajaran berbasis masalah ini dapat

meningkatkan hasil belajar geografi peserta didik.

5. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar menurut Natawijaya (2005: 22) yaitu suatu sistem belajar dan

mengajar yang menekanka keaktian peserta didik secara fisik, mental intelektual,

dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor.  Aktivias belajar berkaitan erat dengan keaktifan peserta

didik dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan Ahmadi (1991: 10) menyebutkan

bahwa peserta didik dapat dikatakan aktif jika peserta didik tersebut melakukan
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kegiatan membaca, menulis, mengamati, menanggapi, menganalisis, berani

bertannya, dan memberikan saran. Sebaliknya peserta didik dikatakan tidak aktif

jika dalam kegiatan pembelajaran hanya diam tidak melakukan kegiatan yang

berarti untuk dirinya sendiri.

Menurut Paul B. Diedrich dalam karya Suhana (2010: 24) jenis aktivitas dalam

pembelajaran adalah:

1) Visual Activities, yaitu aktivitas peserta didik yang berhubungan dengan

membaca, melihat gambar, dan mengamati.

2) Oral Activities, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan

kemampuan peserta didik dalam mengemukakan fakta, menghubungkan

suatu peristiwa, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan

pendapat, berwawancara, dan berdiskusi.

3) Listening Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan

peserta didik dalam mendengarkan penyajian pembelajaran, mendengarkan

diskusi kelompok.

4) Writing Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan

peserta didik dalam menulis laporan, rangkuman, karangan, mengisi angket

maupun mengerjakan tes.

5) Drawing Activities, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan

peserta didik dalam menyajikan gambar, grafik, diagram, peta, maupun

pola.
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6) Motor Activities, segala keterampilan peserta didik dalam melakukan

penyajian karya.

7) Mental Activities, segala keterampilan peserta didik dalam memecahkan

masalah, menganalisis, melihat hubungan, dan membuat keputusan.

8) Emotional Activities, segala keterampilan peserta didik dalam

mengekspesikan rasa berani, tenang, bosan, maupun gugup.

6. Hasil Belajar Geografi

Burton dalam karya Hamalik (2008: 31) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan.

Sedangkan, menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 3) hasil belajar adalah hasil

dari suatu interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar.

Pencapaian tujuan pembelajaran jangka pendek dapat dilihat dari hasil belajar

peserta didik berupa skor atau angka yang ia peroleh setelah mengikuti proses

pembelajaran. Kalimat ini sesuai dengan pendapat Purwanto (1991: 20) hasil

belajar adalah hasil yang telah dicapai yang diberikan guru kepada peserta

didiknya dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Hamalik (2008: 30) bukti bahwa seseorang telah belajar adalah terjadinya

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
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Menurut Djamarah (2006: 105) suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan

berhasil apabila terjadi hal-hal berikut:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi

tinggi, baik secara individual maupun kelompok

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran yang  telah dicapai, baik

secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat didefinisikan hasil belajar merupakan skor

berupa angka yang diperoleh oleh setiap peserta didik setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran.

B. Penelitan Yang Relevan

Penelitian yang relevan berfungsi untuk melihat persamaan dan perbedaan

penelitian. Berikut peneliti membaca penelitain terhadulu yang peneliti anggap

relevan yaitu:

1. Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Fotografi berbasis Inkuiri terhadap

Hasil belajar Siswa Kelas XI-MM SMK Negeri 1 Mas oleh Dewa Gede Agus

Dharmadi (Bali, 2013). Dalam penelitiannya uji data menggunakan rumus

ANAVA sehingga diperoleh nilai F0 sebesar 68,326. Sedangkan nilai F

teoritik sebesar 3,97 dengan hipotesis F0> F teoritik maka media fotografi

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar.

2. Pengaruh Media Gambar Fotografi terhadap Kemampuan Menulis Teks

Deskriptif Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Indralaya oleh Juariatin

(Palembang, 2014). Dalam penelitiannya terdapat perbedaan kemampuan
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menulis teks deskriptif kelompok eksperimen dengan rata-rata nilai 81,81

sedangkan kelompok kontrol memiliki rata-rata nilai 76,75.

3. Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar pada Mata

Pelajaran Matematika Siswa Kelas 1 SD Negeri Pandeyan Yogyakarta oleh

Krisda Titis Anggraeni (Yogyakarta, 2012). Dalam penelitiannya, media

gambar memberikan pengaruh rata-rata sebesar 84,48 pada kelas eksperimen

yang menggunakan media gambar. Sedangkan, kelas kontrol memiliki rata-

rata sebesar 69,76.

4. Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan

Berfikir Kritis Dan Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Pokok Peranan

Manusia Dalam Pengelolahan Lingkungan oleh Fadhillah Khairani (Bandar

Lampung, 2014). Dalam penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan

berfikir kritis peserta didik mengalami peningkatan setelah menggunakan

model PBL dilihat dari rata-rata N-gain pre-test post-test dan kelas

eksperimen sebesar 47,22 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol

sebesar 33,91.

C. Kerangka Pikir

Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran.

Penggunaan media dan model pembelajaran yang tepat membantu meningkatkan

hasil belajar peserta didik. Guru yang semula menggunakan pendekatan yang

berorientasi pada guru diharapkan dapat mengubahnya menggunakan pendekatan

yang berorientasi pada peserta didik. Melalui pembelajaran berorientasi pada
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peserta didik inilah setiap peserta didik dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran, serta menumbuhkan motivasi dan minatnya dalam pembelajaran.

Penggunaan media gambar pada model pembelajaran Problem Based Learning,

merupakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Penggunaan media

dan model ini mampu menumbuhkan budaya aktif, motivasi, minat serta dengan

pembelajaran ini peserta didik diberikan kebebasan menyampaikan pendapat

berdasarkan  pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu, pada pembelajaran

menggunakan model PBL peserta didik mampu menuntaskan masalah melampaui

kapasitas perkembanganya melalui bantuan guru, teman, atau orang lain yang

memiliki kemampuan lebih dari peserta didik tersebut.

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu penggunaan media gambar pada model

pembelajaran problem based learning. Sedangkan variabel terikatnya adalah Hasil

Belajar Geografi siswa kelas XI. Sebelum proses pembelajaran berlangsung,

terlebih dahulu setiap peserta didik diberi pre-test untuk mengetahui kemampuan

awal peserta didik. Selanjutnya, barulah menggunakan media gambar dan model

pembelajaran PBL. Saat pembelajaran berlangsung, guru mitra dan peneliti

melakukan observasi untuk melihat aktivitas peserta didik. Pada akhir

pembelajaran setiap peserta didik diberikan post-test untuk mengetahui hasil

bejalar setiap peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir pada

penelitian ini dapat digambarkan pada bagan berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian pengaruh penggunaan media gambar
pada model pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar
Geografi siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung
Barat.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

Ada pengaruh penggunaan Media Gambar pada Model Pembelajaran Problem

Based Learning terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI di SMA

Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Eksperimen

Semu (Quasi Eksperiment), dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya akibat

dari sesuatu yang dikenakan pada subyek yang diteliti. Berhubung subyek

penelitian ini adalah peserta didik, maka penelitian ini adalah penelitian semu

dikarenakan akan ada faktor lain yang mempengaruhi hasil penelitian yang berasal

dari subyek penelitian itu sendiri.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Media Gambar

dan Model pembelajaran Problem Based Learning. Sedangkan, variabel dependen

pada penelitian ini adalah Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017.
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C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten

Lampung Barat. Peneliti memilih kelas XI IPS sebagai subjek penelitian

berdasarkan pertimbangan berikut:

a. Model pembelajaran yang digunakan untuk kelas eksperimen berbasis

pemecahan masalah mengenai persebaran flora dan fauna di muka bumi,

persebaran flora dan fauna di Indonesia, kerusakan flora dan fauna serta

dampaknya terhadap kehidupan, usaha pelestarian flora dan fauna di kelas XI.

b. Pemberian alternatif pemecahan masalah oleh peserta didik di akhir

pembelajaran harus ditulis dalam bentuk laporan. Sedangkan kelas X belum

terbiasa membuat laporan karya tulis ilmiah.

Peneliti hanya menggunakan satu kelas eksperimen untuk mewakili seluruh subjek

penelitian. Maka untuk memperoleh kelas eksperimen, peneliti menggunakan

teknik Simple Ramdom Sampling. Teknik ini digunakan dengan cara peneliti

menuliskan 3 kelas populasi ke dalam 3 gulungan kertas. Selanjutnya, diambil 1

gulungan kertas untuk mendapatkan sampel kelas yang menjadi kelas eksperimen

pada penelitian. Berdasarkan penggunaan teknik tersebut didapat kelas XI IPS 3

sebagai kelas eksperimen. Data subyek penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kebun
Tebu Kabupaten Lampung Barat Tahun Ajaran 2016/2017

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah
L P

1 XI IPS 1 11 21 32
2 XI IPS 2 14 18 32
3 XI IPS 3 15 17 32

Jumlah 40 56 96
Sumber: TU SMA Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

Tahun Ajaran 2016/2017

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasinal variabel berguna untuk mengoperasionalkan variabel agar

setiap variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diamati. Berikut definisi

variabel dalam penelitia ini:

1. Penggunaan Media Gambar

Media Gambar yang dimaksud pada penelitian ini merupakan pemanfaatan

gambar 2 dimensi sebagai alat bantu penyajian pembelajaran dan permasalahan,

mengenai permasalahan persebaran flora dan fauna di muka bumi, persebaran

flora dan fauna di Indonesia, kerusakan flora dan fauna serta dampaknya bagi

kehidupan, dan usaha pelestarian flora dan fauna. Gambar 2 dimensi ini diperoleh

oleh peneliti bersumber dari internet dan disajikan oleh guru untuk dicari alternatif

pemecahan masalah dan penyebab timbunya permasalahan oleh peserta didik.

Pemilihan gambar untuk penelitian ini berdasarkan pertimbangan pada bab 2

sebelumnya sebagai berikut:
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a. Usahakan tidak mencampurkan format horizontal dengan format vertikal

dalam satu seri gambar

b. Usahakan gambar yang terdapat pada foto fokus pada obyek utama atau pusat

perhatian, hilangkan semua unsur sekunder dan pusatkan perhatian pada satu

hal pokok.

c. Karena peserta didik tidak memiliki cara tertentu untuk menilai ukuran objek

yang tidak dikenal dalam gambar, perlu meletakkan beberapa objek yang

lazim bagi peserta didik kedalam gambar sebagai pembanding.

d. Latar belakang harus tetap sederhana

e. Jika gambar foto berupa aksi usahakan ada ruang yang memadai di depan atau

daerah arah aksi tersebut

f. Gunakan akal sehat dalam menentukan komposisi gambar. Pikirkan apa yang

ingin dicapai dengan gambar tersebut

2. Model pembelajaran Problem Based learning

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran

yang meminta peserta didik untuk aktif belajar secara berkelompok untuk

memecahkan masalah berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Dalam

kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk menggali informasi

penyebab timbulnya permasalahan, dan memberikan alternatif jawaban pemecahan

masalah mengenai materi persebaran flora dan fauna di muka bumi, persebaran

flora dan fauna di Indonesia, kerusakan flora dan fauna serta dampaknya bagi
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kehidupan, dan usaha pelestarian flora dan fauna yang disajikan oleh guru dalam

bentuk gambar 2 dimensi.

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media gambar pada model pembelajaran

ini berlangsung selama 2x45 menit dengan 4 kali pertemuan. Adapun tahapan

yang harus dilalui dalam pembelajaran ini yaitu sebagai berikut:

a. Menemukan dan mendefinisikan masalah, pada awal pembelajaran peserta

didik yang terbagi kedalam kelompok diberikan gambar 2 dimensi yang

memuat permasalahan persebaran flora dan fauna di muka bumi, persebaran

flora dan fauna di Indonesia, kerusakan flora dan fauna serta dampaknya bagi

kehidupan, dan usaha pelestarian flora dan fauna secara berkelompok peserta

didik diminta untuk menganalisis penyebab timbulnya permasalahan yang

tertera pada gambar

b. Mengumpulkan fakta, secara berkelompok peserta didik diberi kesempatan

untuk mencari informasi melalui buku, berbagi ilmu pengetahuan dalam

kelompok, sehingga mereka memiliki ide, informasi, atau ilmu pengetahuan

yang sama sekali belum mereka ketahui.

c. Penyuguhan alternatif dan pengusulan solusi, setelah informasi dan ide

terkumpul peserta didik dalam kelompok diberi kesempatan untuk menyajikan

alternatif solusi pemecahan masalah dalam forum diskusi kelas dengan peserta

lain bertugas menanggapi hasil diskusi.
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3. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar yang akan diamati adalah aktivitas belajar setiap peserta didik

saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan indikator aktivitas belajar

menurut Paul B. Diedrich pada bab sebelumnya maka berikut indikator aktivitas

belajar  yang akan diamati pada penelitian ini:

1. Mengamati

2. Memberi saran

3. Memecahkan masalah

4. Menghubungkan.

Berdasarkan indikator tersebut maka setiap indikator dapat dibagi kedalam sub

indikator dan kriteria penilaian aktivitas sebagai berikut:

1. Mengamati, maksudnya kemampuan menemukan hal-hal baru, menganalisis

temuan, dan mengintrepetasi temuan. Adapun sub indikator kemampuan

mengamati yaitu, menemukan pokok permasalahan dan masalah pendukung,

menemukan fakta atau informasi pendukung, menarasikan temuan dalam

bentuk tulisan maupun lisan, dan menghubungkan temuan dengan

permasalahan. Dari setiap sub indikator adapun kriteria penilaian aktivitas

mengamati setiap sub indikator diberi skor penilaian sebagai berikut:

a. Jika peserta didik melakukan tiga atau lebih sub indikator maka diberi skor

empat

b. Jika peserta didik melakukan dua sub indikator maka diberi skor tiga

c. Jika peserta didik melakukan satu sub indikator maka diberi skor dua
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d. Jika peserta didik tidak melakukan sub indikator maka diberi skor satu

2. Memberi saran, maksudnya kecakapan peserta didik dalam menyampaikan

pendapat didukung dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.  Adapun sub

indikator memberi saran yaitu, menyanggah atau memberi saran disertakan

alasan, didukung teori atau prinsip ilmiah, esensi isi yang disampaikan mudah

dipahami, berbahasa yang baik, dan sesuai dengan materi. Dari sub indikator

tersebut, adapun kriteria penilaian aktivitas memberi saran yaitu sebagai

berikut:

a. Peserta didik memberi saran disertakan alasan, didukung teori atau prinsip

ilmiah, berbahasa yang baik, mudah dipahami dan sesuai dengan materi

maka diberikan skor empat

b. Peserta didik memberi saran disertakan alasan, didukung teori atau prinsip

ilmiah, sesuai dengan materi, namun tidak berbahasa yang baik, sulit

dipahami maka diberikan skor tiga

c. Peserta didik memberi saran disertakan alasan, didukung teori atau prinsip

ilmiah, namun tidak sesuai dengan materi atau tidak logis maka diberikan

skor dua

d. Peserta didik tidak memberikan saran maka diberikan skor satu

3. Memecahkan masalah, maksudnya keterampilan peserta didik dalam mencari

solusi pemecahan masalah yang mereka bahas. Adapun sub indikator

memecahkan masalah yaitu menentukan masalah, merumuskan masalah dalam

bentuk pertanyaan, menganalisis masalah, evaluasi dan pemecahan masalah.
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Berdasarkan sub indikator tersebut, maka kriteria penilaian untuk aktivitas

memecahkan masalah yaitu:

a. Peserta didik melaksanakan tiga atau lebih sub indikator secara berurutaan

maka diberikan skor empat

b. Jika peserta didik melaksanakan dua sub indikator tetapi tidak secara

berurutan maka diberikan skor tiga

c. Peserta didik hanya melaksanakan satu sub indikator secara berurutan

maka diberikan skor dua

d. Peserta didik tidak melaksanakan sub indikator secara berurutan maka

diberikan skor satu

4. Menghubungkan, maksudnya yaitu kecakapan peserta didik dalam mengaitkan

permasalahan dengan masalah lain, teori, fakta, maupun ilmu pengetahuan

yang mereka miliki pada saat menganalisi dan mencari pemecahan masalah.

Sub indikator aktivitas menghubungkan yaitu mengaitkan pembelajaran

dengan masalah nyata di lingkungan tempat tinggal, menghubungkan

pemecahan masalah dengan disiplin ilmu lain, menghubungkan masalah

dengan temuan mereka, menghubungkan masalah dengan solusi yang

diberikan. Berdasarkan sub indikator tersebut maka kriteria penilaian indikator

menghubungkan yaitu sebagai berikut:

a. Peserta didik melaksanakan tiga atau lebih sub indikator maka diberikan

skor empat

b. Peserta didik melaksanakan dua sub indikator maka diberikan skor tiga
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c. Peserta didik melaksanakan satu sub indikator maka diberikan skor dua

d. Peserta didik tidak melaksanakan sub indikator maka diberikan skor satu

Dari keseluruhan aktivitas yang diamati jika setiap peserta didik memiliki skor

dibawah 7 maka dikategorikan peserta didik tersebut tidak aktif, jika memperoleh

skor 7 sampai 9 maka peserta didik tersebut kurang aktif, jika memiliki skor 10

sampai 12 maka peserta didik tersebut cukup aktif, jika memiliki skor 13 sampai

16 maka peserta didik tersebut aktif. Setiap skor yang diberikan memiliki kriteria

yaitu empat memuaskan, tiga baik, dua cukup dan satu kurang.

5. Hasil Belajar Geografi

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang

diperoleh setiap peserta didik melalui tes formatif, dilaksanakan setelah seluruh

proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran Gambar dan model

pembelajaran Problem Based Learning selesai.

Soal tes formatif yang digunakan yaitu soal tes objektif yang terdiri dari soal

pilihan jamak sebanyak 25 soal, terdiri dari 5 butir alternatif jawaban. setiap butir

soal diberi point satu sehingga peserta didik yang menjawab benar sebanyak 25

soal dibagi dengan keseluruhan jumlah soal dikalikan seratus. Soal tes objektif ini

dibuat oleh peneliti. Namun, sebelum diujikan pada objek penelitian, terlebih

dahulu diujicobakan pada kelas lain yang bukan objek penelitian dengan tujuan

untuk melihat kelayakan soal tersebut.
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Hasil belajar peserta didik menggunakan media dan model pembelajaran dianggap

baik jika 70% dari 30 peserta didik di kelas memperoleh nilai minimal 75 yang

berdasarkan kriteria ketuntasan SMA Negeri 1 Kebun Tebu, yaitu peserta didik

berhasil, jika hasil belajar ≥ 75. Sebaliknya dianggap tidak berhasil, jika hasil

belajar < 75.

E . Desain Eksperimen

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain One group pre-test –

post-test design yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja

tanpa pembanding (Arikunto, 2010: 212).

Kelas eksperimen belajar menggunakan Media Gambar dan Model Problem Based

Learning selama 4 kali pertemuan yang sebelumnya terlebih dahulu setiap peserta

didik diberi pre-test selama 15 menit. Berikut tahapan pembelajaran pada kelas

eksperimen:

1) Orientasi peserta didik pada masalah. Selama 10 menit peneliti dan guru

mitra menjelaskan tujuan pembelajaran mengenai materi Biosfer,

memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah, memberi

nasihat mengenai pentingnya belajar mandiri, dan membagi peserta didik ke

dalam 6 kelompok.

2) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Selama 15 menit peserta didik

diminta untuk menganalisis Gambar yang memuat persebaran flora dan

fauna di muka bumi, persebaran flora dan fauna di Indonesia, kerusakan
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flora dan fauna serta dampaknya bagi kehidupan, dan usaha pelestarian flora

dan fauna untuk menarik ingatan peserta didik mengenai permasalahan yang

berkaitan dengan pembelajaran yang pernah mereka alami.

3) Membimbing pengalaman individual atau kelompok. Selama 20 menit

peneliti dan guru mitra membimbing peserta didik dalam mengumpulkan

informasi, data, dan fakta mengenai pemasalahan yang dibahas pada Gambar

mengenai permasalahan persebaran flora dan fauna di muka bumi,

persebaran flora dan fauna di Indonesia, kerusakan flora dan fauna serta

dampaknya bagi kehidupan, dan usaha pelestarian flora dan fauna. Peserta

didik diminta mencari informasi, data, dan fakta tersebut melalui buku

pembelajaran, internet, artikel atau sumber lainnya.

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selama 20 menit setiap

informasi, data, atau fakta yang diperoleh didiskusikan bersama teman

kelompok sampai menemukan alternatif solusi penyelesaian masalah. Hasil

diskusi di tulis dalam bentuk laporan.

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selama 10

menit setiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil temuan mereka

serta memaparkan solusi terbaik yang mereka ajukan untuk memecahkan

masalah. Sedangkan kelompok lain diminta untuk menanggapi dengan

alasan yang relevan dan sesuai. Guru mitra dan peneliti bertugas meluruskan

atau membenarkan jawaban mereka.
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Tugas peserta didik adalah menemukan masalah, mendefinisikan masalah,

mengumpulkan fakta, membuat hipotesis, menyuguhkan alternatif masalah,

dan mengusulkan solusi. Sedangkan tugas guru adalah membimbing peserta

didik, membantu mendefinisikan, mendorong mencari informasi yang sesuai,

membantu peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan

mereka dan proses yang mereka gunakan. Pada akhir pertemuan setiap pserta

didik diberi post-test untuk mengetahui kemampan peserta didik setelah proses

pembelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut gambar desain

eksperimen ini:

Gambar 3.1. Desain Penelitian One Group Pre-test dan Post-test

Keterangan :
O1 : pre-test;
O2 : post-test;
X :pembelajaran media Gambar dan model pembelajaran Problem

Based Learning (Arikunto, 2010: 212)

F. Teknik Pengumpulan Data.

1. Teknik Tes

Teknik Tes digunakan untuk mengumpulkan data berupa nilai yang diperoleh

setiap peserta didik. dengan cara memberikan test tertulis pada masing-masing

kelas. Tes yang diberikan kepada peserta didik dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu

berupa pre-test dan post-test berupa soal tes objektif pilihan jamak sebanyak 25

soal dengan 5 alternatif jawaban. soal pre-test diberikan dalam waktu 15 menit
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secara tertulis. Sedangkan soal post-test diberikan dalam waktu 30 menit. Bentuk

kedua soal ini sama, dan Soal tes dibuat oleh peneliti dan terlebih dahulu

dilaksanakan uji instrumen pada kelas yang bukan anggota subyek penelitian.

Selain soal tes tersebut, peneliti juga melaksanakan pre-test dan post-test untuk

melihat ketercapaian tujuan pembelajaran setiap pertemuan menggunakan soal

essay.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat aktivitas belajar peserta didik, serta

digunakan untuk melihat keefektifan media Gambar dan model pembelajaran

Problem Based Learning dalam menumbuhkan keaktifan peserta didik.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa profil

sekolah, data nilai dan jumlah peserta didik, serta Peta Kecamatan Kebun Tebu

Kabupaten Lampung Barat.

G. Uji Instrumen

Sebelum soal dijadikan alat ukur penelitian, pada penelitian ini peneliti terlebih

dahulu melaksanakan uji instrumen kepada kelas yang bukan subjek penelitian

yaitu kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Kebun Tebu dengan tujuan untuk melihat

kelayakan soal sebagai alat ukur.
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Instrumen yang digunakan adalah soal objektif pilihan jamak sebanyak 40 soal

dengan 5 alternatif jawaban diujikan kepada 30 peserta didik. Berdasarkan hasil uji

instrumen hanya terdapat 25 butir soal yang layak dijadikan alat ukur penelitian.

penghitungan hasil uji instrument ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel

2010.

1. Uji Validitas Soal

Instrumen penelitian adalah alat tes berupa soal pilihan jamak sebelum diujikan

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu harus diuji validitasnya

karena soal tes yang baik adalah apabila soal tersebut dapat mengukur apa yang

hendak diukur. Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas butir soal dengan

rumus berikut:

rxy =
∑ (∑ ) (∑ )[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ )]

keterangan:
rxy : koefisien antara Variabel x dan Y
N : jumlah siswa
X : skor Tiap utur soal
Y : skor total

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Validitas
Nilai Validas Keterangan
Antara 0,80-1,00 Sangat tinggi
Antara 0,60-0,80 Tinggi
Antara 0,40-0,60 Cukup
Antara 0,20-0,40 Rendah
Antara 0,00-0,20 Sangat rendah

Sumber: Arikunto (2009: 73)

Berdasarkan penghitungan uji instrumen dari 40 butir soal hanya terdapat 25 butur

soal yang valid.
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas
Nomor Soal Keterangan Jumlah
1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
24,26,29,30,33, dan 35

Valid 25

5,8,13,22,25,27,28,31,32,34,36,37,38,39,dan 40 Tidak Valid 15
Sumber: Hasil pengolahan Data Tahun 2016

2. Uji Realibilitas

Metode yang digunakan untuk uji realibilitas instrumen dalam penelitian ini adalah

metode belah dua ganjil-genap (Single test single trial method), karena hanya

dilakukan 1 kali pengetesan instrumen. Rumus yang digunakan untuk mengetahui

realibilitas instrumen tes pada penelitian ini sebagai berikut:

r11= (1 − ( ))
Keterangan:
r11 : realibilitas instrumen
k : banyaknya butir soal
Vt : varian total
M : Skor rata-rata
Tabel 3.4 Kriteria tingkat Realibilitas
Nilai Realibilitas Keterangan
Antara 0,80-1,00 Sangat tinggi
Antara 0,60-0,80 Tinggi
Antara 0,40-0,60 Cukup
Antara 0,20-0,40 Rendah

Antara 0,00-0,20 Sangat rendah

Sumber: Arikunto (2009: 93)

Penghitungan uji realibilitas instrumen dilaksanakan secara manual. Berdasarkan

hasil penghitungan realibilitas instrumen, diperoleh nilai realibilitas 0,95. Dengan

demikian, berdasarkan tabel klasifikasi tingkat realibilitas intrumen pada

penelitian ini sangat tinggi.
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3. Uji Taraf Kesukaran

Uji taraf kesukaran dilakukan untuk melihat soal yang lebih sulit dan lebih mudah

bagi peserta didik. Rumus mencari taraf kesukaran yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu:

=
Keterangan:
P : taraf kesukaran
B : banyaknya peserta tes yang menjawab benar
J : jumlah peserta tes

Tabel 3.5 Kriteria taraf Kesukaran Soal
Nilai Tingkat Kesukaran Keterangan
Soal dengan P 0,00-0,30 Sukar
Soal dengan P 0,30-0,70 Sedang
Soal dengan P 0,70-1,00 Mudah

Sumber: Arikunto (2009: 208)

Berdasarkan penghitungan uji taraf kesukaran pada penelitian ini rata soal

memiliki kriteria soal yang tidak terlalu mudah atau sulit. Hal ini sejalan dengan

pendapat Arikunto (2009: 209) soal  yang baik adalah soal yang tidak terlalu

mudah atau tidak terlalu sukar. Berikut tabel hasil penghitungan taraf kesukaran

soal:

Tabel 3.6 Hasil Taraf kesukaran Soal
Nomor Soal Keterangan Jumlah
11 dan 23 Sukar 2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,49

Sedang 37

31 Mudah 1
Sumber: Hasil pengolahan Data Tahun 2016
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4. Daya Pembeda Soal

Arikunto (2010: 177) yang dimaksud dengan daya pembeda tes adalah

kemampuan tes tersebut dalam memisahkan antara subjek yang pandai dengan

subyek yang kurang pandai. Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya

pembeda pada penelitian ini sebagai berikut:

= − = −
Keterangan
D : daya pembeda
JA : banyaknya peserta kelompok atas
JB : banyaknya peserta kelompok bawah
BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan  benar
BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
P : indeks kesukaran

Tabel 3.7 kriterian tingkat daya pembeda soal
Indeks Daya Beda Keterangan
0,00 sampai 0,20 Jelek (poor)
0,20 sampai 0,40 Cukup (satisfactory)
0,40 sampai 0,70 Baik (good)
0,70 sampai 1,00 Baik sekali (excellent)

Sumber:  Arikunto  (2010: 177)

Berdasarkan penghitungan uji daya pembeda soal, rata-rata soal masuk dalam

kriteria baik dalam membedakan kemampuan peserta didik karena dari 40 soal tes

terdapat 24 soal berkriteria baik.

Tabel 3.8 Hasil Uji Daya Pembeda Soal
Nomor Soal Keterangan Jumlah
5,15,27,28,37,38, dan 40 Jelek 6
13,15,22,29,30,32,36,39 Cukup 8
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,23,24,25,26
31,32, dan 35

Baik 24

21 Baik sekali 1
34 Tidak baik 1

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016
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H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumus uji-t untuk

mengetahui perbedaan hasil belajar kelas eksperimen. sebelum melaksanakan

analisis data terlebih dahulu dilakukan uji syarat.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat normal atau tidaknya sebaran data yang

akan dianalisis. Uji normalitas harus digunakan pada penelitian yang memiliki dua

variabel atau lebih (Arikunto, 2010: 312). Uji normalitas dapat dilakukan

menggunakan rumus Chi-kuadrat berikut:

= ( − )
Keterangan:

: harga Chi-kuadrat yang dicari
Oi : Frekuensi hasil pengamatan
Ei : Frekuensi yang diharapkan

Jika < dengan a= 0,05 maka data dinyatakan normal.

2. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas digunakan jika peneliti akan menggeneralisasikan hasil

penelitian. sampel harus terlebih dahulu diyakinkan berasal dari populasi yang

sama. Kesamaan asal sampel ini dibuktikan dengan adanya kesamaan variansi

kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. jika tidak terdapat

perbedaan variansi maka sampel tersebut homogen (Arikunto, 2010: 318). Uji

homogenitas dapat dilakukan dengan rumus uji Fisher (uji f) berikut:
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=
Dengan ketentuan Jika Fhitung< Ftabel maka memiliki varian yang homogen, Jika

Fhitung > Ftabel maka varian tidak homogen (Sugiyono, 2010: 27).

3. Uji Hipotesis

Teknik yang digunakan untuk melihat perbedaan signifikan hasil belajar Geografi

sebelum dan sesudah menggunakan media gambar pada model pembelajaran

Problem Based Leaning, digunakan rumus uji t berikut:

= ̅ − +̅
Dengan:

= ( − 1) + ( )+ − 2
Keterangan:̅ : hasil post-test̅ : hasil pre-test

: jumlah sampel
: varian total kelompok
: varians post-test
: varians pre-test

(Sugiyono, 2010: 273)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh

penggunaan media gambar pada model pembelajaran Problem Based Learning

terhadap hasil belajar Geografi siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kebun Tebu

Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat dilihat

dari perbedaan rata-rata pre-test sebesar 43,87 dan hasil pos-test sebesar 79,56.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Peneliti lain yang akan kembali meneliti atau mengembangkan penggunaan

model pembelajaran Problem Based Learning, model ini bagus untuk

pembelajaran terpadu. sesuai dengan hakikatnya yaitu pemecahan masalah,

biasanya peserta didik dalam penyuguhan solusi akan mengaitkan dengan antar

disiplin ilmu. Untuk penerapan pada kurikulum non-terpadu sebaiknya



83

memberikan batasan yang jelas pada peserta didik agar tujuan pembelajaran

tercapai.

2. Bagi guru, dalam menerapkan pembelajaran Problem Based Learning

hendaknya mempertimbangkan kurikulum, tujuan pembelajaran yang hendak

dicapai, dan kemampuan awal peserta didik. model Problem Based Learning

bagus untuk kompetensi menganalisis, sehingga guru harus mampu merancang

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan awal

peserta didik membantu dalam proses penyuguhan solusi. Guru harus mampu

memotivasi peserta didik, Jika peserta didik tidak memiliki keinginan untuk

ikut aktif menyuguhkan solusi permasalahan, maka peserta didik tidak

memahami isi materi pembelajaran.

3. Bagi peserta didik, penggunaan model Problem Based Learning mampu

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, dengan ini peserta didik

diharapkan memiliki motivasi dan keingintahuan yang tinggi mengenai solusi

permasalahan yang dibahas dalam kelompok. Proses penyuguhan solusi inilah

sebagai inti proses memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara mencari solusi

permasalahan melalui buku, website dan sumber lainnya, sehingga peserta

didik mampu memahami materi pembelajaran, menjadi pribadi yang aktif

melalui berbagi pengalaman mengenai suatu masalah dunia nyata, berinteraksi

antar anggota kelompok dalam mencari solusi permasalahan, serta mampu

mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah peserta didik miliki.
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