
1 
 

  

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA BELAJAR 

FOTO DENGAN MEDIA BELAJAR REKAMAN AUDIO DALAM 

MENGATASI MASALAH BELAJAR MIKRO  

PADA MATA PELAJARAN SEJARAH  

KELAS X IPS SMA NEGERI 3  

Digna Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PPENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021 

 

BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

(Skripsi)



5 
 

ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “perbandingan efektivitas penggunaan media belajar foto 

dengan media belajar rekaman audio dalam mengatasi masalah belajar mikro pada 

mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMAN 3 Bandar Lampung ditulis oleh Digna 

rosa dibimbing oleh  Drs. Maskun, M.H. dan Myristica Imanita, S.Pd. M.Pd. 

Masalah belajar mikro adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Salah satu masalah belajar mikro 

adalah sulit mempelajari konsep yang abstrak. Peneliti menerapkan dua media 

pembelajaran yaitu media belajar foto dan media belajar rekaman audio dalam 

mengatasi masalah belajar mikro. Rumusan masalah dalam penulisan skrpisi ini 

adalah Apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan media belajar foto dengan 

rekaman audio dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak pada 

mata pelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar Lampung?  

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan 

pendekatan eksperimen, desain penlitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Quasy Experiment (penelitian semu), adapun jenis desain penelitian yang 

digunakan adalah Quasy Experiment dengan One Group Pretest Posttest Design. 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, angket, dokumentasi, 

kepustakaan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

 

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh thitung sebesar 2,008 dan ttabel sebesar 1,706. 

Dikarenakan thitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan efektivitas media belajar foto dengan media belajar rekaman audio 

dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak ada mata pelajaran 

sejarah kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 
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Thesis with the title “Comparison of the effectiveness of using photo learning 

media with audio recording learning media in overcoming micro learning 

problems in history subjects for tenth grade Social Sciences at SMAN 3 Bandar 

Lampung written by Digna rosa, guided by Drs. Maskun, M.H. and Myristica 

Imanita, S.Pd. M.Pd. Micro learning problems are problems faced by teachers in 

the process of implementing learning in the classroom. One of the problems of 

micro learning is that it is difficult to learn abstract concepts. The researcher 

applied two learning media, namely photo learning media and audio recording 

learning media in overcoming micro learning problems. The formulation of the 

problem in writing this thesis is Is there a difference in the effectiveness of using 

photo learning media with audio recordings in overcoming the difficulties of 

learning abstract concepts in the history subject of tenth grade Social Studies 

students at SMA Negeri 3 Bandar Lampung? 

 

In this study using a comparative research method with an experimental approach, 

the research design used in this research is Quasy Experiment (quasi-research), 

while the type of research design used is Quasy Experiment with One Group 

Pretest Posttest Design. Data collection techniques carried out are observation, 

questionnaires, documentation, literature. Data analysis techniques used in this 

study are normality test and homogeneity test. 

 

Based on the hypothesis test, it was obtained that t-count was 2,008 and t-table 

was 1,706. Because t-count is greater than t-table, it can be concluded that there is 

a difference in the effectiveness of photo learning media with audio recording 

learning media in overcoming difficulties in learning concepts in the tenth grade 

social studies history subject at SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Anita E dan Wool Folk (1995:196) Belajar adalah proses perubahan 

pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini 

terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut 

Djamarah dan Zain (2010:10) Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah 

laku, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

bahan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 

 

Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi adalah masalah pembelajaran. 

Masalah ini sangat kompleks, karena meliputi semua unsur atau komponen 

yang terkait  pada semua lapis kegiatan, yaitu lapis makro, meso, dan mikro. 

Pada setiap komponen dan lapis tersebut terdapat beragam masalah yang tidak 

mungkin dipecahkan hanya dengan satu cara. Secara makro masalah yang kita 

hadapi termasuk masalah mutu, kesempatan, kesesuaian, dan efisiensi 

pengelolaan pembelajaran. Masalah mutu dapat dijabarkan lebih lanjut pada 

mutu komponen yang terkait seperti guru, kurikulum, sarana, proses, dan 

sebagainya. Sedangkan masalah belajar mikro adalah masalah-masalah yang 

dihadapi oleh guru dalam proses pelaksanakan pembelajaran didalam kelas. 

Masalah belajar mikro diantaranya adalah sulit mempelajari konsep, sulit 
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membayangkan peristiwa yang lalu, sulit memahami suatu objek yang terlalu 

kecil/ besar, sulit memperoleh pengalaman langsung, sulit memahami 

pelajaran yang diceramahkan, sulit untuk memahami konsep yang rumit, dan 

terbatasnya waktu untuk belajar (Yusuf Hadi Miarso 2007 : 554). 

 

Masalah-masalah mikro di atas juga ditemukan di SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung, dari hasil wawancara ibu Indiyadi guru bidang studi  mata pelajaran 

sejarah yang menyatakan bahwa belum menggunakan media pembelajaran, 

masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep materi 

mata pelajaran sejarah yang tidak konkret dan rumit, siswa sulit 

membayangkan peristiwa sejarah yang disampaikan,  siswa mengalami 

kesulitan membayangkan objek yang disampaikan guru, siswa sulit 

memahami materi yang disampaikan dalam metode ceramah, dan siswa tidak 

pernah mengunjungi musium dan obyek peninggalan sejarah lainnya.  

 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan di tempat penelitian, 

peneliti fokus pada permasalahan sulit mempelajari konsep yang abstrak. 

Soedjadi (2000:14), mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang 

abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan 

kedalam suatu istilah tertentu. Bahri (2008: 30), konsep adalah suatu 

perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki 

gambaran yang abstrak. 

 

 



3 
 

Permasalahan tersebut merupakan masalah belajar mikro yang dapat diatasi 

dengan media pembelajaran Yusuf Hadi Miarso (2007 : 554). 

 

Untuk mengatasi masalah belajar mikro diatas banyak sekali media 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran dan 

setiap media pembelajaran mempunyai langkah-langkah, kelebihan serta 

kekurangan yang berbeda. Guru diharapkan dapat memilih media 

pembelajaran yang efektif untuk diterapkan, dengan adanya penerapan media 

belajar akan mengatasi masalah belajar mikro. Peneliti ingin menerapkan dua 

media pembelajaran yakni media pembelajaran foto dan media pembelajaran 

Rekaman Audio. Menurut Arief S dkk (2011 : 29) foto merupakan tangkapan 

visual dari suatu objek benda atau peristiwa yang disajikan melalui foto. 

Selanjutnya menurut  Nana Sudjana dan Ahmad Rifai  dari Azhar Arsyad 

(2009 : 45) mengemukakan fungsi media audio adalah untuk melatih segala 

kegiatan pengembangan keterampilan terutama yang berhubungan dengan 

aspek-aspek keterampilan mendengarkan. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti mengambil penelitian yang 

berjudul “Perbandingan Media Pembelajaran Foto dan Rekaman Audio dalam 

Mengatasi Masalah Belajar Mikro Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPS 

SMA Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 

Dari latar belakang diatas, maka kami memberikan identifikasi masalah yang 

dapat dijadikan masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Efektivitas penggunaan media belajar foto dan rekaman audio untuk 

mengatasi kesulitan siswa mempelajari materi pelajaran konsep. 

2) Efektivitas penggunaan media belajar foto dan rekaman audio untuk 

mengatasi kesulitan siswa sulit membayangkan peristiwa sejarah. 

3) Efektivitas penggunaan media belajar foto dan rekaman audio untuk 

mengatasi kesulitan siswa memahami suatu objek yang terlalu kecil/ besar. 

4) Efektivitas penggunaan media belajar foto dan rekaman audio untuk 

mengatasi kesulitan siswa memperoleh pengalaman langsung. 

5) Efektivitas penggunaan media belajar foto dan rekaman audio untuk 

mengatasi kesulitan siswa memahami materi pelajaran yang rumit 

6) Efektivitas penggunaan media belajar foto dan rekaman audio untuk 

mengatasi kesulitan siswa memahami pelajaran yang diceramahkan. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

atau pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas penggunaan media 

belajar foto dan rekaman audio untuk mengatasi kesulitan siswa mempelajari 

materi pelajaran konsep. 
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1.4.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan media belajar foto dengan 

rekaman audio dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak 

pada mata pelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung? 

 

1.5.Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

 

Mengetahui perbedaan efektivitas penggunaan media belajar foto dengan 

rekaman audio dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak 

pada mata pelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung. 

 

1.6.Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara 

praktis, antara lain : 

1) Secara Praktis 

a) Manfaat Bagi Siswa 

 

1. Membantu siswa untuk memahami konsep pembelajaran yang 

abstrak menjadi konkret. 
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2. Membantu siswa dalam membayangan sebuah objek peninggalan 

sejarah. 

3. Mengatasi masalah belajar dalam mata pelajaran sejarah. 

 

b) Manfaat Bagi Guru 

 

1. Dapat menambah pengetahuan guru dalam penggunaan media 

pembelajaran yang tepat dan efektif dalam pembelajaran sejarah. 

2. Dapat memperbaiki kinerja guru dalam mengajar terutama pada 

pembelajaran sejarah di SMA. 

3. Dapat dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran efektif 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah di SMA. 

 

c) Manfaat Bagi Sekolah 

 

1. Dapat dijadikan acuan media pembelajaran dalam pembelajaran 

sejarah di SMA. 

2. Membantu mengembangan media belajar yang bervariasi. 

3. Dapat memberikan ide positif dalam memeahan permasalahan 

yang timbul, sehingga dapat meningatan kualitas lulusan di sekolah 

tersebut. 

 

2) Manfaat Teoritis 

 

a) Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pemanfaatan 

Media Pembelajaran Foto dan Media Pembelajaran Rekaman Audio 

sebagai media pembelajaran sejarah. 
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b) Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang masalah belajar mikro 

dan cara mengatasinya. 

c) Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi dunia dalam pendidikan 

dan sebagai bahan kajian dalam penelitian. 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

 

a) Objek Penelitian 

 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Perbandingan efektivitas 

Penggunaan Meda Belajar Foto dengan Media belajar Rekaman Audio 

dalam Mengatasi Masalah Belajar Mikro Pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kelas X IPS di SMA Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

b) Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung 

 

c) Tempat Penelitian 

SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

d) Waktu Penelitian 

Waktu dalam penelitian ini adalah Semester Ganjil Tahun Ajaran 

2020/2021. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR , PARADIGMA 

DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1.Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1. Konsep Perbandingan 

 

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

menggambarkan dua atau lebih, fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang 

diteliti dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau 

lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran 

tertentu.Perbandingan adalah membandingkan dua unsur yang berbeda 

dengan cara mencariperbedaan (selisih) atau kesamaan. 

 

 

Perbandingan di dalam pendidikan bertujuan untuk menggambarkan 

suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satunegara maupun antar 

negara. Bisa menyangkut sistem pendidikansecara umum maupun 

menyangkut bagian per bagian dalam sistem pendidikan, misalnya: 

kurikulumnya, kondisi siswanya, tenaga kependidikannya, 

pendanaanya, dan lain-lain (Arif Rahman,2010:100). 

 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa perbandingan 

didalam pendidikan digunakan untuk melihat kelebihan maupun 

kelemahan yang ada di dalam sebuah sistem pendidikan. Perbandingan 

dalam hal ini sangat baik utuk melihat seberapa baik atau buruknya segala 

unsur yang ada di dalam pendidikan. 
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Perbandingan dalam hal penelitian kali ini yang dimaksudkan adalah 

perbandingan efektivitas penggunaan media belajar foto dengan media 

belajar rekaman audio pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS di SMA N 

3 Bandar Lampung tahun ajaran 2019/2020. 

 

2.1.2. Konsep Efetivitas 

 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan 

unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di 

dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila 

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno 

Handayaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.” Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif 

merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. 

Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: 

”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah 

personil yang ditentukan” 

 

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu 

target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  
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Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:  

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya 

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 

manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006 : 

34) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya”.Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat 

dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor 

untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan 

terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini 

efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan 

(input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud 

sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta 

metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien 

apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan 

dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan 

memberikan hasil yang bermanfaat. 
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Menurut Bungkaes (2013:45), efektivitas adalah hubungan antara 

output dan tujuan. Dalam artian efetivitas merupakan ukuran seberapa 

jauh tingat aotput, kebijakan dan prosedur dari organisasi menapai 

tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis dan pratis, tidak ada 

persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan 

“efektivitas”. Bagaimanapun definisi efetivitas berkaitan dengan 

pendekatan umum.  

 

 

Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) 

ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, 

mempan; (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat, dalam melaksanakan 

aktifitas sehingga berhasil guna (menapai hasil yang optimal). 

 

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari 

beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut : 

1.   Ketepatan waktu 

 

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu 

kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat 

berakibat terhadap kegagalan   suatu aktivitas organisasi. Penggunaan 

waktu yang tepat   akan   menciptakan   efektivitas   pencapaian   

tujuan   yang   telah ditetapkan sebelumnya. 

2.   Ketepatan perhitungan biaya 

 

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak 

mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan 

pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan 

diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – 

satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.  
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3.   Ketepatan dalam pengukuran 

 

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan 

sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi. 

4.   Ketepatan dalam menentukan pilihan. 

 

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan  yang gampang dan  

juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat 

menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur 

diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur 

diantara yang baik dan jujur. 

5.   Ketepatan berpikir 

 

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan 

yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk 

kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. 

6.   Ketepatan dalam melakukan perintah. 

 

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi 

oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan 

memberikan perintah yang jelasa dan mudah dipahami oleh 

bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengeri dan 

dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan 

organisasi. 

7.   Ketepatan dalam menentukan tujuan 

 

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Tujuan yang ditetapkan  secara tepat  akan  sangat  menunjang  

efektivitas  pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada 

jangka panjang. 

8.   Ketepatan ketepatan sasaran 

 

Penentuan  sasaran  yang  tepat  baik  yang  ditetapkan  secara  

individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan 

aktivitas organisasi.  Demikian pula sebaliknya,  jika sasaran  yang 

ditetapkan  itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan 

berbagai kegiatan itu sendiri. 

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas, intinya 

dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

menggunakan ukuran-ukuran ketepatan  efektivitas  dimana  suatu  target  

atau  sasaran  dapat  tercapai  sesuai dengan apa yang telah direncanakan.” 

Efektivitas dalam penelitian kali ini yang dimaksudkan adalah efektivitas 

penggunaan media belajar foto dengan media belajar rekaman audio pada 

mata pelajaran sejarah kelas X IPS di SMA N 3 Bandar Lampung tahun 

ajaran 2019/2020. 

 

2.1.3. Konsep Media Belajar Foto 

 

Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang berarti ‘tengah’, 

‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa arab media adalah sebuah 

perantara atau pengantar pesan dari pengririm pesan kepada penerima 

pesan (arsyad 2000 : 3). Gerlach dan Ely (dalam Aryad 2011 :3) 
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mengataan bahwa, “media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.” 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartian sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik 

untu menangkap memproses dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

 

Menurut Arief S dkk (2011:29) foto merupakan tangkapan visual dari 

suatu objek benda atau peristiwa yang disajikan melalui foto. Richard E 

Mayer (2009:95-99) menyatakan bahwa media gambar adalah setiap 

bentuk grafis statis maupun dinamis antara lain: foto, grafis, denah, 

ilustrasi (yang terdiri dari dua atau lebih gambar) dan juga animasi dan 

kartun. Menurut Cecep Kusnadi (2013:41-42) kelebihan media foto 

adalah: 

1) Lebih realistis menujukkan  pokok masalah dibanding dengan media 

verbal semata;  

2) Foto dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, untuk 

usia berapa saja.  

 

Kekurangan media foto adalah: 

1) Foto hanya menekankan persepsi indra mata;  

2) Foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. 
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2.1.4. Konsep Media Belajar RekamanAudio 

 

Menurut Sadiman (2005:49) media rekaman audio adalah media yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan 

dengan bentuk lambang-lambang audit, mau itu berbentuk verbal atau 

berbentuk non verbal. Sudjana dan Rivai (2003:129) menyatakan media 

rekaman audio merupakan media yang dapat digunakan sebagai media 

pengajaran yang didalamnya mengandung pesan didalam bentuk audirif 

yang beguna untuk dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan 

juga kemauan yang dimiliki mahasiswa sehingga akan terjadi suatu proses 

belajar mengajar. Mediarekaman audio sendiri merupakan suatu alat yang 

didalamnya berisi pesan yang dapat diterima menggunakan media 

pendengaran saja. Nana Sudjana dan Ahmad Rifai (Azhar Arsyad, 

2009:45) mengemukakan fungsi mediarekaman audio adalah untuk 

melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan terutama yang 

berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan medengarkan. Jadi  media 

rekaman audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

verbal maupun non verbal, dimana fokus pada aspek pendengaran sebagai 

penangkap informasi. Mendengarkan merupakan proses fisiologis otomati 

penerimaan rangsangan pendengaran. Media audio dapat menarik dan 

memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak serta 

mengembangan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah 

didengar. Media ini membantu siswa agar dapat berfikir dengan baik 

menumbuhkan daya ingat serta mempertajam pendengaran. 
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Menurut Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, Jamess D. Russel 

2011:376) keuntungan penggunaan media rekaman audio adalah: 

1) Tersedia dimana-mana dan mudah digunakan, tidak mahal, bisa di 

reproduksi;  

2) Menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran;  

3) Bisa diulang;  

4) Tahan kerusakan. 

 

Keterbatasan penggunaan media rekaman audio adalah:  

1) Tidak memantau  perhatian;  

2) Kesuliatan dalam memantauan kecepatan;  

3) Kebutuhan perlengkapan digital dan peranti lunak;  

4) Urutan yang kaku; 

5)  Kesulitan dalam menempatkan sekmen. 

 

2.1.5. Konsep Masalah Belajar Mikro 

 

Menurut Prayitno (1985:) Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai 

adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin 

atau perlu dihilangkan. Menurut Anita E dan Woolfolk (1995:196) 

“Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu 

dengan lingkungannya.” Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di 

simpulkan bahwa masalah belajar adalah kesenjangan antara harapan dan 
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kenyataan yang menimbulan kesulitan dalam proses perubahan 

pengetahuan dan perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan.   

 

 

Menurut Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc (2007:554) “Salah satu 

masalah pendidikan yang kita hadapi adalah masalah pembelajaran. 

Masalah ini sangat kompleks, karena meliputi semua unsur atau 

komponen yang terait serta pada semua lapis kegiatan, yaitu lapis 

makro, meso, dan mikro. Pada setiap komponen dan lapis tersebut 

terdapat beragam masalah yang tidak mungkin dipecahkan hanya 

dengan satu cara. Secara makro masalah yang kita hadapi termasuk 

masalah mutu, kesempatan, kesesuaian, dan efisiensi pengelolaan 

pembelajaran. Masalah mutu dapat dijabarkan lebih lanjut pada mutu 

komponen yang terkait seperti guru, kurikulum, sarana, proses, dan 

sebagainya. Dalam kesempatan ini, masalah itu dibatasi pada masalah 

yang sifatnya mikro yaitu mutu proses pembelajaran.” 

 

 

Beberapa masalah belajar mengajar mikro yang ada misalnya adalah: 

1) Sulit mempelajari konsep  

2) Sulit membayangkan peristiwa yang lalu; 

3) Sulit memahami suatu objek yang terlalu kecil/ besar; 

4) Sulit memperoleh pengalaman langsung 

5) Sulit memahami pelajaran yang diceramahkan; 

6) Sulit untuk memahami konsep yang rumit; 

7) Terbatasnya waktu untuk belajar 
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2.1.6. Konsep Konsep  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, 

gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan 

(cita-cita) yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan 

sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah 

dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah 

kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang 

matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan 

dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu,  

perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pada 

dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau 

menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu (1991:13) yaitu 

gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi 

dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep 

memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami 

suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta 

mudah dipahami. 

Adapun pengertian konsep menurut para ahli: 

1. Soedjadi (2000:14), mengartikan konsep ke dalam bentuk atau 

suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya 

akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu. 

2. Bahri (2008:30), konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek 

yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak. 
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3. Singarimbun dan Efendi (1989:34), konsep adalah suatu 

generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena 

tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena 

lain dalam hal yang sama. 

 

2.2.Kerangka Pikir 

 

Masalah belajar mikro yaitu Sulit mempelajari konsep yang abstrak, Sulit 

membayangkan peristiwa yang lalu, Sulit memahami suatu objek yang terlalu 

kecil/ besar, dan Sulit memperoleh pengalaman langsung dapat diatasi dengan 

menggunakan media pembelajaran yang efektif. Untuk mengatasi masalah 

belajar mikro guru harus memilih media pembelajaran yang tepat dalam 

menyampaikan materi agar materi yang diberikan dapat diterima siswa. 

Beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam proses 

pembelajaran diantaranya yaitu Media Pembelajaran Foto dan Media Belajar 

Rekaman Audio. Dengan diterapkannya Media Pembelajaran Foto dan Media 

Pembelajaran Rekaman Audio ini diharapkan dapat mengatasi masalah belajar 

mikro. Pada penelitian ini akan di lihat perbandingan efektivitas media belajar 

dalam mengatasi masalah belajar mikro pada siswa Didalam penelitian ini 

menggunakan dua varibel bebas (independent) dan satu variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas  (independent) adalah Media Pembelajaran Foto 

(X1) dan Media Pembelajaran Rekaman Audio (X2) dan variabel terikat 

(dependent) adalah Masalah Belajar Mikro (Y). 
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2.3.Paradigma 

 

Paradigma diartikan sebagai pola pikir yang menunjukan hubungan amtara 

variabel yang akan sealigus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah 

yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk 

merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik 

yang akan digunakan (Sugiono, 2010:42). Teori di atas berarti paradigma 

peneltian merupakan gambaran sederhana dari sebuah penelitian supaya 

penelitian tersebut: 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   = Proses Pembelajaran 

   = Proses Perbandingan Efektivitas 

2.4.Hipotesis 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:71) Hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:64) hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

Media Belajar Foto 

Media Belajar 

Rekaman Audio 

Sulit mempelajari 

materi yang 

bersifat konsep  
Uji-t 
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masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah : 

HO : Tidak ada perbedaan efektivitas penggunaan media belajar 

foto dengan rekaman audio dalam mengatasi kesulitan 

mempelajari konsep pada mata pelajaran sejarah. 

 

H1 

 

 

 

: 

 

 

Ada perbedaan efektivitas penggunaan media belajar foto 

dengan rekaman audio dalam mengatasi kesulitan 

mempelajari konsep pada mata pelajaran sejarah. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Menurut Sugiyono (2008:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan 

eksperimen. Menurut Sugiyono (2008:72) metode penelitian eksperimen dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap kondisi yang lain dalam dalam kondisi yang 

terkendalikan. Menurut Sugiyono (2011:57) penelitian komparatif adalah 

penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variable atau lebih pada dua 

atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Menurut 

Sugiyono (2008:62) analisis komperatif dilakaukan dengan membandingkan teori 

yang satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan hasil penelitian 

yang lain.  

 

Metode komparataif dengan pendekatan eksperimen ini dipilih karena sesuai 

dengan tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui 

perbandingan efektivitas media belajar dalam mengatasi masalah belajar siswa 

yang diajar menggunakan media pembelajaran foto dengan siswa yang diajar 

dengan media pembelajaran rekaman audio. 

3.1 Metode Penelitian
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3.1.1 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada 

seluruh proses penelitian (Nursalam, 2003 : 81), dan menurut Sarwono (2006 : 

27) desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun 

serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan 

tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar 

seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang 

bersangkutan tidak mempunyai arah pedoman yang jelas. 

 

Desain penelitian yang di pilih dan digunakan dalam penetitian ini adalah 

Quasi Experiment (eksperiment semu). Menurut Sugiono (2012: 109) metode 

penelitian Quasi Experiment merupakan penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek 

yang diteliti dengan mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali.  

 

Adapun jenis desain yang digunakan adalah Quasi Experiment dengan One 

Group Pretest dan Posttest Design dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. One Group Pretest Posttest Design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 
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Keterangan : O1 = Nilai Pretest 

O2 = Nilai Posttest 

X = Treatment 

 

Tabel 2. Desain Penelitian 

Sampel Pretest Treatment Posttest 

Siswa Kelas XI 

IPS 

Angket 

Menggunakan Media 

Belajar Foto 

Angket  

Angket 

Menggunakan Media 

Belajar Rekaman 

Audio 

Angket  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 3 kelas X IPS. Berikut 

adalah tabel jumlah populasi pada penelitian ini : 

Tabel 3. Jumlah Populasi 

 

NO. 

 

 KELAS 

SISWA  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. X IPS 1 14 21 35 

2. X IPS 2 13 20 33 
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3. X IPS 3 14 19 33 

JUMLAH 41 60 101 

Sumber : Tata Usaha SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahuiyang menjadi populasi pada 

penelitian ini berjumlah 101 siswa, yang terdiri dari 41 siswa laki-laki dan 60 

siswa perempuan. 

b. Sampel 

 

Menurut Sugiono (2008 : 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu teknik Simple Random Sampling. Menurut Sugiono (2008 : 

82) Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak atau 

tanpa pandang bulu. Selanjutnya menurut Margono (2007 : 125) adapun cara 

pengambilan adalah dengan undian.  

 

Rumus jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah rumus 

Arikunto (2002) yaitu : 

n = 
25

100
 × 𝑁 

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

 

Maka Sampel penelitian ini adalah n = 
25

100
 × 104= 26 

Maka sampel dibulatkan menjadi 26 responden. 
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Tabel 4. Sampel  

No. Kelas Jumlah Sampel 

1. X IPS 1 9 

2. X IPS 2 9 

3. X IPS 3 8 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:60). Dalam penelitian ada dua variabel 

yaitu variabel bebas (Independen) Variabel bebas adalah kondisi atau 

karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk 

menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi (Wina Sanjaya, 

2013:95). Variabel terikat (dependen) adalah kondisi atau karakteristik yang 

berubah, yang muncul atau tidak muncul ketika penelitimengintroduksi, 

mengubah, dan mengganti variabel bebas (Wina Sanjaya, 2013:95). Variabel 

bebas (independent) dalam penelitian ini adalah media belajar foto sebagai X1 dan 

media belajar reaman audio sebagai X2, sedangkan variabel terikat (dependent) 

adalah masalah belajar mikro sebagai variabel Y.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang 

dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi : 

 

1) Observasi 

 

Menurut Riduwan (2004:104) observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Untuk mendapatkan data yang relevan maka penulis 

melakukan observasi langsung.Observasi ini dilakukan selama penulis 

melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

2) Angket 

 

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya (Sugiono, 2010 : 199). Untuk jawaban 

angket penulis menggunakan kategori sebagai berikut: 

Tabel 5. Skala Skor 

Kategori Skor Keterangan 

Sangat Setuju 5 Sangat Efektif 

Setuju 4 Efektif 

Kurang Setuju 3 Kurang Efektif 

Tidak Setuju 2 Tidak Efektif 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Efektif 
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Untuk mengetahui rata-rata tentang efektifitas pemanfaatan media belajar 

foto dan rekaman audio dalam mengatasi masalah belajar mikro penulis 

menggunakan rumus : 

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

Mx  = Mean (rata-rata) 

X  = Jumlah Variabel X 

N  = Number of cases 

 

Setelah itu dirumuskan dengan menggunakan kategori efektifitas : 

Tabel 6. Kategori Efektivitas 

No. Skor Keterangan 

1.  𝑥 ≥ 4 Sangat Efektif  

2. 3 ≤ 𝑥 < 4 Efektif 

3. 2 ≤ 𝑥 < 3 Kurang Efektif 

4. 1 ≤ 𝑥 < 2 Tidak Efektif 

 

3) Dokumentasi 

 

Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mencatat data yang 

sudah ada di kelas X IPS SMA Negeri 3 Bandar Lampung tahun ajaran 

2019/2020. 

 

4) Kepustakaan 

 

Pengumpulan data melalui kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data dari buku-buku yang relevan dengan masalah 

yang penelitian seperti konsep-konsep penelitian, teori-teori yang 
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sesuai dengan materi yang dibutuhkan, serta data-data yang diambil 

dari referensi.  

 

Penulis menggunakan perpustakaan seperti :  

a) Perpustakaan Universitas Lampung 

b) Perpustakaan Pasca Sarjana FKIP Universitas Lampung 

c) Perpustakaan Daerah Lampung. 

 

3.5 . Langkah-langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian meliputi : 

1) Penelitian Pendahuluan 

2) Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui yang 

akan di gunakan sebagai populasi dan pengambilan sampel dalam 

penelitian. 

3) Observasi awal untuk melihat kondisi lapangan atau tempat penelitian 

seperti banyaknya kelas, jumlah siswa, serta cara guru mengajar.  

4) Menentukan populasi dan sampel. 

5) Menetapkan dan menyusun materi yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

6) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas menggunakan media 

belajar foto. 

7) Melaksanakan tes menggunaan angket. 

8) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas menggunakan media 

belajar Rekaman Audio. 
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9) Melaksanakan tes menggunaan angket. 

10) Menganalisis data. 

11) Membuat kesimpulan. 

 

3.6 . Pengujian Instrument Penelitian 

 

Untuk mellihat kelayakan instrument penelitian yang akan digunakan 

dalam pengambilan data perlu dilakukan pengujian sebagai berikut : 

 

a) Uji validitas 

 

Menurut Sugiyono (2008:121) valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas 

pada penelitian kali ini menggunakan rumus korelasi product moment. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:75) untuk menghitung validitas 

digunakan rumus, sebagai berikut: 

 𝑟  =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
 

Keterangan : 

r  = Koefisien korelasi Pearson 

∑XY = Jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

∑X = Jumlah skor X 

∑Y = Jumlah skor Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat variabel X 

∑Y2 = Jumlah kuadrat variabel Y 
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N  = Jumlah sampel  

 

b) Uji Reliabilitas 

 

Menurut Sugiyono (2012:173) uji relibialitas dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan dalam penelitian. Instrument yang reliabel adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Menurut Suharsimi Arikonto (2013:122) untuk mengetahui reliabilitas 

digunakan rumus : 

𝒓𝟏𝟏 =  (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) (𝟏 −

Ʃ𝝈𝟏
𝟐

𝝈𝒕
𝟐

) 

 Keterangan : 

 r11 = reliabilitas yang dicari 

 n = jumlah butir pertanyaan 

 Ʃ𝝈𝟏
𝟐 = jumlah varians butir 

𝝈𝒕
𝟐 = varians total 
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Tabel  7. Kriteria Reliabilitas 

 

Sumber : Suharsimi Arikunto , 2013 :89 

 

 

3.7 . Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2012:335) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan pretest 

post-test pada siswa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini 

adalah analisis data kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan uji t-test, 

untuk itu data yang diperoleh akan dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

 

 

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 
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3.7.1. Uji Normalitas Data 

 

Menurut Sundayana (2010:84) uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain dengan 

menggunakan metode Liliefors. Langkah-langkah dalam 

pengujiannya adalah sebagai berikut : 

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

b) Menyususn data dari yang terkecil hingga yang terbesar pada 

tabel 

c) Mengubah nilai x pada nilai z dengan rumus 

d) Menghitung luas z dengan menggunakan tabel z 

e) Menentukan nilai proporsidalam yang lebih kecil atau sama 

dengan data tersebut 

f) Menghitung selisih luas z dengan nilai proporsi 

g) Menentukan luas maksimum (Lmaks) dengan langkah f 

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

i) Criteria kenormalan, jika Lmaks < Ltabel maka data berdistribusi 

normal 

 

Metode Liliefors menggunakan data dasar yang belum diolah 

dalam tabel berdistribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam 

nilai Z untuk dapat dihitung lluasan kurvanormal sebagai 

probabilitas komulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya 
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dengan probabilitas komulatif empiris. Beda terbesar dibanding 

dengan tabel Liliefors. 

Tabel 8. Tabel Liliefors 

No  X1 
𝑍 =

𝑋𝑡 − 𝑥

𝑆𝐷
 

F (X) S (X) [F(X)– S(X)] 

1      

2      

3      

Dst      

Keterangan : 

X1  = Angka pada data 

Z  = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 

F(x)  = Probabilitas komulatif normal 

S(x) = Probabilitas komulatif empiris 

Persyaratan : 

a. data berskala interval atau ratio (kuantitatif) 

b. data tunggal / belum di kelompokkan pada tabel distribusi 

frekuensi 

c. Dapat untuk n besar maupun n kecil 

Signifikasi : 

Signifikasi Uji, nilai [F(X)– S(X)] terbesar dibandinglan dengan 

nilai tabel liliefors. 
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Jika nilai [F(X)– S(X)] terbesar < nilai tabel liliefors , maka Ho 

diterima ; Hi ditolak. 

Jika nilai [F(X)– S(X)] terbesar  > nilai tabel liliefors, maka Ho 

ditolak : Hi diterima.  

 

 

3.7.2. Uji Homogenitas 

 

Menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013:289) uji 

Homogenitas data adalah persyaratan analisis tentang kelayakan 

data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. 

Menurut Sudjana (2005:251) untuk menguji homogenitas varians 

ini dapat menggunakan uji F. Berikut rumus yang digunakan 

dalam uji ini : 

 H0 : α1
2 = α2

2 ( kedua populasi memiliki varians yang sama) 

 H1 : α 1
2 ≠ α2

2 ( kedua populasi memiliki varians yang 

berbeda) 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 𝐹
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

 

Kriteria uji: terima Ho jika Fhitung < F
1

2 
α (n1- 1, n2-1) dengan F

1

2 
α 

(n1- 1, n2-1) 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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3.8 Penguji Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesisnya peneliti menggunakan uji t-test. 

Berikut ini rumus uji t-test menurut Sugiyono (2008:197): 

t = 
𝑥1−𝑥2

√ (𝑛1−1)𝑠2
1 +(𝑛2−1)𝑠2 

2

𝑛1+ 𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

Kriteria pengujian : 

 Ho diterima (H1 ditolak) jika to ≥ t1-α 

 H1 diterima (Ho ditolak) jika to ≤ t1-α 

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

 signifikan α = 5%. 

 

3.8.1. Sumbangan Efektif 

 

Sumbangan efektif bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variable bebas terhadap variable terikat. Besarnya bobot sumbangan 

efektif untuk masing-masing variable bebas dan variable terikat pada 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

Sumbangan Efektif 

 

SE(X1) = Betax  × rxy  × 100% 

Sumbangan Efektif = Betax  × Koefisien korelasi × 100% 

(www.spss.indonesia.com) 

 

http://www.spss.indonesia.com/
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V.KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. 

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas media 

belajar foto dengan media belajar rekaman audio dalam mengatasi masalah belajar 

mikro pada mata pelajaran sejarah kelas X SMAN 3 Bandar Lampung, H0 yaitu : 

“Tidak ada perbedaan efektivitas penggunaan media belajar foto dengan rekaman 

audio dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak pada mata 

pelajaran sejarah”, tidak terbukti . Jadi kesimpulan H1 : “adanya perbedaaan 

efektivitas penggunaan media belajar foto dengan rekaman audio dalam mengatasi 

kesulitan mempelajari konsep yang abstrak pada mata pelajaran sejarah”. Secara 

lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada uji hipotesis menggunakan uji-t diperoleh thitung sebesar 2,008 dan ttabel 

sebesar  1,706 yang berarti thitung > ttabel. Berdasarkan uji-t terdapat perbedaan 

efektivitas penggunaan media belajar foto dengan media belajar rekaman 

audio  dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak pada mata 

pelajaran sejarah. 

2. Berdasaikan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumbangan efektif media 

belajar foto sebesar 24.9% yaitu lebih besar dari sumbangan efektif media 

belajar rekaman audio yang sebesar 6,93% maka media belajar foto lebih 



66 
 

efektif dalam mengatasi kesulitan mempelajari konsep yang abstrak. Maka 

berdasarkan uji sumbangan efektif terdapat perbedaan efektivitas penggunaan 

media belajar foto dengan media belajar rekaman audio dalam mengatasi 

masalah belajar mikro 

3. Menurut Cecep Kusnadi (2013:41-42) kelebihan media foto adalah Lebih 

realistis menujukkan  pokok masalah dibanding dengan media verbal semata, 

dan foto dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja. Jadi Media 

Belajar foto lebih efektif mengatasi masalah belajar mikro dikarenakan media 

belajar foto lebih realistis menujukkan  pokok masalah dan memperjelas suatu 

masalah pada saat siswa mempelajari konsep yang abstrak. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Media pembelajaran diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran 

sejarah, sehingga akan mempermudah siswa dalam memahami materi 

yang abstrak. 

2. Guru diharapkan dapat memahami masalah belajar mikro siswa pada 

mata pelajaran sejarah. 
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