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VIVA DESI HANDAYANI 

 
 
 

Peningkatan mutu pendidikan dimulai dari merubah, strategi pembelajaran salah 

satunya ialah dengan penggunaan media pembelajaran supaya siswa tidak merasa 

monoton dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran 

Geografi yang umumnya di anggap sulit sehingga berdampak pada hasil belajar 

geografi rendah. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar geografi dibutuhkan 

media pembelajaran yang lebih menarik yaitu pemanfaatan media pembelajaran 

sistem informasi geografi (SIG).  

 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh kelas X SMA Al Huda tahun pelajaran 2021/2022. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes, wawancara, dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji T. 

 

Hasil Hasil angket respon siswa pembelajaran yang menggunakan media Sistem 

Informasi Geografi (SIG) menunjukkan sebagian besar siswa merespon positif. 

Peningkatan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran Sistem Informasi 

Geografi (SIG) dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 20,499 > 

2.00030, sehingga terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang 

menggunakan media pembelajaran Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan yang 

tidak menggunakan media Sistem Informasi Geografi (SIG). Berdasar kan uji t 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa melalui media Sistem Informasi Geografi 

(SIG) 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, SIG, Hasil Belajar Geografi  
 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 

THE INFLUENCE OF UTILIZATION OF ONLINE GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEM LEARNING MEDIA ON THE 

OPTIMIZATION OF GEOGRAPHY LEARNING DURING THE COVID 

19 PANDEMIC PERIOD X GRADE STUDENTS OF AL HUDA HIGH 

SCHOOL SOUTH LAMPUNG 
 

 
 
 

By: 
 

 
 

Viva Desi Handayani 
 
 

Improving the quality of education starts from changing, one of the learning 

strategies is by using learning media so that students do not feel monotonous and do 

not feel bored in learning, especially in learning geography which is generally 

considered difficult so that it has an impact on low geography learning outcomes. 

Efforts to improve geography learning outcomes require more interesting learning 

media, namely the use of geographic information system (GIS) learning media. 

 

This research is a quantitative research. The population of this research is all class 

X SMA Al Huda in the academic year 2021/2022. Data collection techniques used 

are tests, interviews, documentation. The analytical technique used in this study is 

the T test. 

 

Results The results of the student response questionnaire using the Geographic 

Information System (GIS) media showed that most of the students responded 

positively. The increase in student learning outcomes through the Geographic 

Information System (GIS) learning media can be seen from the t test results obtained 

tcount > ttable which is 20,499 > 2,00030, so that there is a difference in the 

increase in student learning outcomes who use the Geographic Information System 

(GIS) learning media and those who do not use the media. Geographic Information 

System (GIS). Based on the t test, there is an increase in student learning outcomes 

through Geographic Information System (GIS) media. 

 

Keywords: Learning Media, GIS, Geography Learning Outcomes 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang harus diperoleh 

setiap manusia. Segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina 

hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia dapat dicapai 

melalui jenjang pendidikan. Oleh karena itu, manusia diharapkan dapat 

mengembangkan potensinya menuju ke arah yang lebih baik serta dapat 

menjadikan sumber daya manusia yang berguna bagi dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menerangkan bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara (Abdullah Idi, 2016: 275)”. 

Selain itu, Darmaningtyas mengungkapkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih 

baik, (Darmaningtyas, 2004:1). Ungkapan narasumber tersebut 

menunjukkan bahwa untuk membentuk generasi muda Indonesia yang 

berkualitas dan mampu bersaing dengan adanya perkembangan globalisasi 

diperlukan pendidikan yang baik dan optimal. Salah satu pendukung untuk 
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mendapatkan kualitas pendidikan yang baik yaitu dengan memanfaatkan 

teknologi dan informasi yang telah ada serta dapat mengikuti kemajuan dan 

perkembangan zaman.  

 

Permasalahan yang ada dalam pendidikan ialah masih rendahnya mutu 

pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari merubah 

strategi pembelajaran salah satunya dengan penggunaan media 

pembelajaran supaya siswa tidak merasa bosan dan terkesan sangat monoton 

dalam pembelajaran terutama pada pelajaran Geografi yang pada umumnya 

disepelekan kemudian berdampak pada rendahnya hasil belajar. Hal ini 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Geografi pokok 

bahasan pengetahuan dasar peta yang diperlukan media pembelajaran yang 

lebih menarik dengan menggunakan media sistem informasi geografi (SIG). 

 

Namun, mengikuti perkembangan zaman globalisasi yang terjadi saat ini, 

peserta didik dalam menempuh jenjang pendidikan di sekolah diperlukan 

seorang pendidik yang bijak dan kompeten dalam memanfaatkan sebuah 

tekhnologi dan informasi yang tersedia. Peran strategis guru dalam proses 

pembelajaran ini memiliki dampak pada kompetensi yang dicapai siswa 

yakni terutama kompetensi pengetahuan. Proses pembelajaran sebagai salah 

satu bagian dalam pendidikan memegang peranan penting. Pembelajaran 

yang berkualitas mengintegrasikan bahan pelajaran, strategi, media 

pembelajaran, siswa, dan guru. Penggunaan media pembelajaran merupakan 

salah satu kunci utama guru dalam mencapai tujuan pembelajarannya di 

kelas yang berdampak pada pembelajaran berkualitas. Dalam proses 
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pembelajaran, media telah dikenal sebagai alat bantu mengajar yang 

seharusnya dimanfaatkan oleh pengajar, namun kerap kali terabaikan. Tanpa 

media pembelajaran yang tepat dan menarik maka proses komunikasi dan 

interaksi tidak akan berjalan efektif.   

 

Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui 

interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. 

Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada 

kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan siswanya. 

Ketidaklancaran komunikasi membawa akibat terhadap pesan yang 

diberikan guru. Agar tidak terjadi kegagalan dalam menyampaikan pesan 

yang terkandung dalam materi pelajaran maka sebelum mengajar guru harus 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Termasuk di dalamnya 

mempersiapkan media yang akan digunakan untuk mengajar.  

 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan 

(Bovee, 1997). Menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2007), mengatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini 

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

khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dari 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat bantu  yang 
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berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan informasi atau pesan 

yang telah direncanakan oleh guru kepada peserta didik sehingga apa yang 

menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan adanya media dapat 

merangsang siswa belajar dengan baik serta penggunaan media yang tepat 

dapat menarik perhatian siswa untuk dapat menyerap materi pelajaran yang 

diajarkan sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Hamalik (dalam 

Arsyad, 2007) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan 

bahkan membawa pengaruh –pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut  pemanfaatan media dalam proses 

pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan baik serta dapat memahami 

konsep materi yang disampaikan sehungga pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 

Pada masa Pandemi covid-19 yang menimpa dunia salah satunya Negara 

Indonesia, mengakibatkan dampak pada berbagai sektor, salah satunya 

pendidikan. Sekolah harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap 

berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Proses pendidikan yang 

diperoleh dalam lingkungan sekolah berperan penting dalam 

mengembangkan bakat dan prestasi siswa dalam proses pembelajaran daring 

(online). Oleh sebab itu, lingkungan sekolah harus dapat mendidik siswa 

agar menjadi pribadi yang lebih baik walaupun sedang mengalami masa 

pandemi.   
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Berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin bertambah, hingga 

kesehatan lahir serta batin pendidik, siswa, staf, kepala sekolah, serta warga 

sekolah menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan 

pendidikan.berawal dari kebijakan pembelajaran daring (online). Menurut 

Moore et al. (2011), pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksebilitas, fleksibilitas, 

konektivitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi 

pembelajaran.  

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring tidak serta-merta berjalan dengan 

baik, masih banyak kendala yang dihadapi, mulai dari teknis hingga 

permasalahan proses pembelajaran, seperti jaringan, biaya kouta yang tidak 

tersedia, pengoperasionalan aplikasi (Google meet, Google classroom, 

WhatsApp Group, Telegram Group, dan lain-lain) dengan prosedur yang 

benar, cara menampilkan PPT/dokumen, serta masih rendahnya partisipasi 

siswa dalam pembelajaran (Syahruddin, 2020). Kendala lainnya seperti 

banyaknya keluhan pada materi yang belum tersampaikan dengan jelas atau 

pemberian tugas yang terlalu banyak sementara materi belum dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa.  

 

Masalah yang lain   yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran secara 

daring meliputi kurangnya pendidik dalam berinteraksi, penyampaian materi 

yang kurang dapat dipahami oleh siswa (Handayani et al., 2020).  Salah satu 

solusi dari permasalahan tersebut adalah pemanfaatan media pembelajaran 

daring agar media pembelajaran daring yang digunakan lebih efektif dan 
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efisien, sehingga pembelajaran daring tidak membosankan serta dapat 

berjalan dengan baik. Dengan demikian siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan lebih optimal. Menurut Ramli et al. (2020), sebaiknya 

guru mengubah gaya mengajarnya dengan menggunakan gaya mengajar 

yang lebih berpusat pada pembelajaran abad 21 yaitu dengan 

mengembangkan gaya mengajar yang beragam agar siswa tidak mudah 

merasa bosan dalam belajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mastur, 

et al. (2002) pendidik akan sukses dalam penerapan pembelajaran daring 

adalah pendidik yang memanfaatkan teknologi seperti media pembelajaran 

daring dalam proses penyampaian materi kepada siswa. 

 

Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh beberapa faktor, 

baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri atas motivasi, 

kepercayaan diri, dan kreativitas guru itu sendiri. Sedangkan faktor 

eksternal lebih ditekankan pada sarana serta iklim sekolah yang 

bersangkutan. Penggunaan media pembelajaran oleh guru merupakan salah 

satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar 

siswa. Tidak dimanfaatkannya media dalam proses pembelajaran, pada 

umumnya disebabkan oleh berbagai alasan, seperti waktu persiapan 

mengajar terbatas, sulit mencari media yang tepat, biaya tidak tersedia, atau 

alasan lain.  Dalam melakukan kegiatan pembelajaran ada beberapa 

komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang harus diperhatikan. 

Menurut Hamalik (2001:77), komponen-komponen dalam pengajaran 

meliputi : 1) tujuan pendidikan, 2) siswa, 3) guru, 4) perencanaan 

pengajaran, 5) strategi pembelajaran, 6) media pengajaran, dan 7) evaluasi 
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pengajaran.3 Sedangkan menurut Wiji Suwarno komponen pendidikan 

terdiri dari : 1) tujuan, 2)siswa, 3) pendidik, 4) alat, 5) lingkungan (millieu).  

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan pengajaran yang dapat membantu guru dalam proses 

pembelajaran. Selain itu media pembelajaran dapat membantu memperjelas 

materi pelajaran sehingga dapat menimbulkan minat dan motivasi pada 

kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.  

Adanya media pendidikan akan mempermudah guru dalam menjelaskan 

pelajaran kepada siswa sehingga siswa juga mudah menangkap serta 

memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi media 

pembelajaran mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar dan 

mengajar. Pemanfaatan media pembelajaran seharusnya mendapat perhatian  

yang lebih dari guru dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu guru 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu  guru juga harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran.  

Media berperan sebagai pembawa pesan dari sumber kepada penerima. 

Dalam proses pembelajaran, penerima pesan adalah siswa. Pesan yang 

disalurkan oleh media dari sumber ke penerima yaitu isi pelajaran yang 

berasal dari kurikulum yang disampaikan oleh guru kepada siswa. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat merangsang pikiran, 



 

 

 

 

 

 

8 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses pembelajaran. Melalui media, isi pelajaran akan lebih jelas 

maknanya karena penyampaian tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru.  

Media memiliki kekuatan-kekuatan yang positif dan sinergi yang mampu 

mengubah sikap dan tingkah laku siswa ke arah yang kreatif dan dinamis.  

Sehubungan dengan itu peranan media sangat penting dalam pembelajaran 

dimana dalam perkembangannya media bukan lagi sekedar alat bantu tetapi 

merupakan bagian yang integral dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. 

Sungguh demikian dalam menelusuri dan mendayagunakan aneka ragam 

media tersebut, maka peran guru sangat menentukan, karena gurulah yang 

langsung dalam membina para siswa di sekolah melalui proses belajar 

mengajar. Oleh sebab itu upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus 

lebih banyak dilakukan para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pengajar sekaligus pendidik siswa.  

Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

disediakan oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat 

tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-

kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang mungkin 

sederhana tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan pengajaran 

yang diharapkan. Oleh karena itu pembelajaran yang efektif harus dilakukan 

dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memiliki kiat 
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maupun seni untuk memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang 

digunakan sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang 

harmonis dan mampu merangsang serta menumbuhkan minat dan motivasi 

siswa dalam belajar. Dengan demikian, akan tumbuh interaksi antara media 

pembelajaran dengan siswa. Adanya interaksi positif antara media 

pembelajaran dan siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses 

pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran yang disampaikan. Salah 

satunya pembelajaran IPS. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu tentang perilaku kehidupan 

manusia sebagai makluk hidup yang bermasyarakat, ilmu pengetahuan 

sosial biasa disingkat dengan IPS adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai 

lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia di masa kini dan masa 

lalu. IPS tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan 

memberikan tinjauan yang luas terhadap masyarakat. Konsep IPS 

merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat 

ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu pendidikan. 

Social Scence Education Council (SSEC) dan National Council for Social 

Studies (NCSS), menyebut IPS sebagai “Social Science Education” dan 

“Social Studies”.  

IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata 

pelajaran seperti: Geografi, Ekonomi, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Sejarah, 
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Antropologi, Psikologi, Sosiologi, dan sebagainya. Kaitannya dengan 

disilpin ilmu Geografi, yakni Geografi merupakan salah satu cabang dari 

imu sosial yang mempelajari tentang lokasi dan variasi keruangan atas 

fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi juga 

mempelajari tentang tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) 

keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. 

Geografi termasuk ke dalam mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum 

sekolah di berbagai negara termasuk di Indonesia. Keilmuan Geografi di 

persekolahan dinilai penting dan bermanfaat bagi siswa baik di negara maju 

maupun negara berkembang di dunia. Senada dengan itu Geografi 

mempunyai peran yang penting dan bermanfaat dalam membantu 

membentuk siswa mempunyai wawasan dalam ruang seperti memahami 

negaranya dan negara lainnya di dunia, melatih siswa untuk memahami 

mata rantai relasi antara gejala yang kedapatan dalam suatu bentangan alam, 

Geografi memberikan pendidikan keindahan seperti membangkitkan rasa 

keindahan alam (Daldjoeni, 2014 :81).  

Mata pelajaran Geografi di Sekolah Menengah Atas menawarkan beberapa 

aspek yang seharusnya diperoleh siswa. Diantaranya seperti yang di 

sampaikan oleh The International Charter on Geographical Education 

(dalam Gerber, 2001, :5) bahwa: “Pendidikan Geografi merupakan salah 

satu mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan Geografi, keterampilan Geografi, dan karakter 

Geografi siswa tentang kondisi lingkungan, kondisi sosial, dan interaksi 
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manusia dan lingkungannya”, akan tetapi selama ini penekanan 

pembelajaran Geografi cenderung lebih besar pada aspek pengetahuan yang 

bersifat informatif saja. Aspek kterampilan (kemampuan) dan karakter 

Geografi tidak terbentuk.  Standar isi mata pelajaran Geografi yang telah 

ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) 

menunjukkan bahwa tujuan mata pelajaran Geografi adalah: Memahami 

pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang berkaitan; 

menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan Geografi; Menampilkan 

perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya 

alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya 

masyarakat.  

Materi pada mata pelajaran Geografi di sekolah menawarkan pengetahuan 

tentang strategi dalam menghadapi lingkungannya. Geografi memberikan 

pengetahuan tentang ruang dengan berbagai bentuk dan proses yang terjadi 

didalamnya, pengetahuan tentang sumber daya yang ada didalamnya yang 

kesemuanya itu terdapat dipermukaan bumi, dan memberikan pengetahuan 

tentang keanekaragaman bentang lahan di berbagai lokasi yang berbeda 

serta keunikan proses yang terjadi didalamnya sangat menarik untuk 

dipelajari.  Hal tersebut sebenarnya dibutuhkan oleh siswa dimana secara 

kejiwaannya tertarik akan hal-hal yang baru. Namun, sayangnya mata 

pelajaran Geografi di sekolah cenderung dianggap kurang menarik bagi 

sebagaian besar siswa.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di SMA Alhuda Jati 

Agung  Lampung Selatan yang merupakan salah satu sekolah yang 

memanfaatkan media dalam pembelajaran  Geografi.  Permasalahan yang 

dihadapin guru bidang studi mengatakan bahwa pengajaran Geografi di 

SMA Al Huda   Lampung Selatan bahwa pembelajaran Geografi oleh para 

siswa dirasa sangat membosankan dan kurang menarik, metode 

pembelajaran yang monoton dan pemanfaatan media pembelajaran yang 

tidak bervariasi serta kurang menarik. Hal ini dikarenakan kurangnya media 

pembelajaran yang digunakan guru. Guru hanya memberikan materi saja 

tanpa menggunakan variasi media yang dapat dilaksanakan untuk 

pembelajaran. 

Tabel 1.1 Penggunaan Media Pembelajaran Di SMA AL HUDA 

Lampung Selatan 

No Media Pembelajaran Kondisi 

1 Peta Baik 

2 Globe Baik 

3 Atlas  Baik 

4 Lcd Projector Kurang optimal 

5 Audio visual (youtube) Kurang optimal 

6 Google Classroom Kurang optimal 

Sumber: observasi di SMA AL HUDA Lampung Selatan Tahun    

               

Berdasarkan tabel diatas, Guru masih memanfaatkan media pembelajaran 

yang bersifat konvensional sedangkan penggunaan media pembelajaran 

yang menggunakan jaringan internet masih kurang optimal terutama yang 

mendukung kegiatan pembelajaran geografi, hal ini yang membuat 

pembelajaran geografi di SMA Al Huda Lampung Selatan kurang optimal. 

Untuk itu diperlukan suatu terobosan yang dapat membuat minat belajar 

siswa dalam pembelajaran geografi menjadi maksimal.  Dilihat dari nilai 
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ulangan harian siswa masih banyak yang belum mencapai nilai KKM. 

Berikut tabel hasil nilai ulangan harian siswa. 

Tabel 1.2 Rata-Rata Hasil Belajar Siswa SMA AL HUDA Lampung    

                Selatan  

No Kelas 
KKM  Jumlah 

Siswa 
Presentase 

≤70 % ≥70 % 

1 X IPS 1 20 62,5 11 37,5 31 100 

2 X IPS 2 13 45,5 18 54,5 31 100 

Sumber: Rata-rata hasil belajar SMA AL HUDA Lampung Selatan Tahun    

              Ajaran 2021/2022 Semester Genap Mata Pelajaran Geografi 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data yang menyatakan bahwa seluruh 

siswa kelas X IPS 1 berjumlah 31 siswa. Siswa yang memenuhi ketuntasan 

berjumlah 11 siswa sedangkan yang belum memenuhi ketuntasan berjumlah 

20 siswa dan siswa kelas X IPS 2 berjumlah 31, siswa yang memenuhi 

ketuntasan berjumlah 18 sedangkan yang belum memenuhi ketuntasan 

berjumlah 13 siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas 

X IPS 1 masih belum mencapai 50% ketuntasan.  

 

Hasil belajar adalah suatu tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar. 

Pengertian hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi dalam 

kegiatan belajar baik di kelas, sekolah ataupun di luar sekolah. Hasil belajar 

adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa akibat dari kegiatan belajar 

yang dilakukannya (Juliah dalam Jihad, 2013). Menurut Hamalik (dalam 

Jihad, 2013) hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian dan sikap-sikap, secara apersepsi dan abilitas.  Dari 

kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses 
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belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Disinilah peran 

media berperan sebagai alat bantu memperjelas pesan pembelajaran. Oleh 

karena itu, dalam memenuhi harapan tersebut diperlukan kreativitas dan 

keterampilan guru dalam membuat, memilih, menggunakan media yang 

dapat mempengaruhi proses dan kualitas pembelajaran. Selain itu, salah satu 

faktor penting keberhasilan penggunaan media, tidak terlepas dari 

bagaimana media itu direncanakan dengan baik. Salah satunya Sistem 

Informasi Geografis. 

 

Sistem Informasi Geografi merupakan teknologi sistem infomasi berbasis 

geospasial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan media 

pembelajaran untuk mengenal, mengamati, memahami, dan menganalisis 

kondisi dan karakteristik Geografis atau lingkungan yang ada pada siswa. 

Burrough (1986) mendefinisikan SIG sebagai sistem berbasis komputer 

yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis 

dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai refrerensi keruangan 

untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan.  

Penggunaan teknologi Sistem informasi Geografis (SIG) sudah 

terintregrasi dengan media elektronik seperti aplikasi SIG pada laptop, 

Komputer, dan bahkan SIG online pada handphone. Salah satunya adalah 

penggunaan media pembelajaran SIG berbasis Webgis, google map, dan 

google earth  yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dengan menggunakan 

jaringan internet tidak harus memiliki software SIG yang harus di instal 

pada komputer, laptop, PC dan gawai.  
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WebGIS adalah sebuah aplikasi yang merupakan gabungan antara web 

design dan web pemetaan. Dengan menggunakan teknologi WebGIS lain 

adalah lebih mudah dalam menyajikan data spasial yang bisa diakses 

secara online tanpa menggunakan bantuan software GIS. Menurut Prahasta 

(2007), webGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang 

memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi 

mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasi- 

 kan, dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta 

menjalankan fungsi- fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS 

melalui jaringan internet. Hazrin (2014) menjelaskan bahwa, webGIS dapat 

digunakan dan diakses dengan berbagai browser seperti Internet Explorer, 

Mozilla Firefox dan Google Chrome.Kondisi tersebut merupakan peluang 

dalam meningkatkan kulitas belajar dan pembelajaran Geografi dengan 

manjadikan SIG sebagai media pembelajaran Geografi dalam membantu 

mempelajari materi-materi pelajaran Geografi yang ada di sekolah dengan 

menggunakan jaringan internet.  

Media pembelajaran Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai faktor 

eksternal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar karena 

mempunyai potensi atau kemampuan untuk merangsang terjadinya proses 

pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya serap siswa atas 

pembelajaran yang diberikan. Media pembelajaran  pembelajaran Sistem 

Informasi Geografi (SIG) sebagai alat bantu atau sarana pembawa pesan 

dari sumber belajar ke penerima pesan (siswa) untuk mempertinggi 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.   
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Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai media pembelajaran geografi 

akan sangat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan dapat 

dijadikan alat bantu dalam mencapai tujuan pembelajaran geografi sesuai 

dengan kurikulum dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan kondisi dinamis, kreatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

Namun aplikasi SIG ternyata belum dimanfaatkan oleh guru secara 

maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin 

meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Media  Pembelajaran Sistem 

Informasi Geografi Terhadap Hasil Belajar Geografi  pada masa 

Pandemi Covid 19  Siswa Kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan. 

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasikan meliputi: 

1. Media pembelajaran yang digunakan sebagai sumber belajar siswa 

sangat terbatas seperti: powerpoint dan buku paket Geografi. 

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21 

mengharuskan seluruh masyarakat terutama bagi para pendidik dan 

peserta didik untuk dapat menguasai dan mengikuti perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Pembelajaran menggunakan media berbasis komputer, salah satunya 

penggunaan aplikasi Sistem Informasi Geografis  masih jarang 

dilakukan sehingga perlu di terapkan untuk meningkatkan hasil belajar. 

4. Kurang optimalnya pemanfaatan internet yang dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun dalam kegiatan pembelajaran. 
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1.3    Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah, maka dalam 

penelitian ini dibatasi pada pengaruh pemanfaatan media  pembelajaran 

sistem informasi geografi terhadap hasil belajar geografi  pada masa 

pandemi covid 19  siswa kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan. 

1.4    Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pemanfaatan media  pembelajaran 

Sistem Informasi Geografi terhadap hasil belajar Geografi  pada masa Pandemi 

Covid 19  Siswa Kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan. 

1.5    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk  mengetahui  pengaruh pemanfaatan media  pembelajaran Sistem 

Informasi Geografi terhadap hasil belajar Geografi  pada masa Pandemi Covid 

19  Siswa Kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan 

   

1.6    Manfaat penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan member manfaat: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan  siswa 

mengenai pengaruh pemanfaatan media  pembelajaran Sistem Informasi 

Geografi terhadap Hasil Belajar Geografi  pada masa Pandemi Covid 19  

Siswa Kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan. 
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2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian -

peneliti lain untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah keilmuan pendidikan. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Dinas Pendidikan, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik. 

2. Bagi kepala sekolah sebagai masukan dalam usaha memperbaiki keadaan 

agar lebih baik. 

3. Bagi guru sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

pengunaan System informasi Geografi (SIG) 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

penelitian selanjutnya, baik di bidang yang sama maupun bidang lainnya 

dengan cakupan yang lebih luas, khususnya yang berhubungan dengan 

penggunaan media sistem informasi Geografi  (SIG) 

 

1.7    Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah Siswa siswa kelas X SMA Al Huda Lampung 

Selatan. 

2. Obyek penelitian adalah  pengaruh pemanfaatan media pembelajaran 

Geografi terhadap hasil Belajar Geografi 

3. Tempat penelitian ini dilakukan di  SMA Al Huda Lampung Selatan. 

4. Waktu Penelitian akan dilakukan pada tahun pelajaran 2021/2022 

5. Ruang lingkup ilmu:  
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1) Media Pembelajaran Sistem informasi Geografi (SIG)  merupakan 

teknologi sistem infomasi berbasis geospasial yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran untuk 

mengenal, mengamati, memahami, dan menganalisis kondisi dan 

karakteristik Geografis atau lingkungan yang ada pada siswa.   

2) Pembelajaran Geografi pembelajaran yang  memberikan 

pengetahuan tentang ruang dengan berbagai bentuk dan proses yang 

terjadi didalamnya, pengetahuan tentang sumber daya yang ada 

didalamnya yang kesemuanya itu terdapat dipermukaan bumi, dan 

memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman bentang lahan di 

berbagai lokasi yang berbeda serta keunikan proses yang terjadi 

didalamnya. 

3) Bidang Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup konsep-konsep pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang termuat di dalam lima tradisi social 

studies, yaitu:  

IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as 

citizenship transmission), IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (social 

studies as social sciences), IPS sebagai penelitian mendalam 

(social studies as reflective inquiry), IPS sebagai kritik 

kehidupan sosial (social studies as social criticism) dan IPS 

sebagai pengembangan pribadi individu (social studies as 

personal development of the individual) (Sapriya, 2009: 13-14). 

 

Penelitian ini masuk ke dalam tradisi IPS karena bidang keilmuan yang 

menjadi objek pokok perbaikan hasil belajar dalam penelitian adalah salah 

satu bagian dari ilmu sosial yaitu Geografi. Geografi sebagai suatu ilmu 

yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer  
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merupakan salah satu interdisiplin ilmu yang tidak terpisahkan dari 

pembelajaran IPS baik dari tingkat SD maupun Pergutuan Tinggi. 

Banyaknya masalah dalam pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan 

seperti kurangnya inovasi dalam penggunaan media, terbatasnya waktu 

pembelajaran dan lain sebagainya membutuhkan solusi yang besar dan 

harus terselesaikan.  

 

Apabila masalah dalam proses pembelajaran ini terus berlanjut, maka 

generasi penerus bangsalah yang akan menjadi korban di kehidupan yang 

akan datang. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dilakukan, 

peneliti akan melihat pengaruh pemanfaatan media pembelajaran Sistem 

Informasi Geografi terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Al 

Huda Lampung Selatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1    Pembelajaran 

 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 

Setiap orang mempunyai anggapan yang berbeda-beda tentang belajar. Ada 

yang  menganggap belajar sebagai hal yang biasa dilakukan sehari-hari 

dengan adanya proses berfikir yang dilakukannya. Namun juga ada yang 

menganggap khususnya para pelajar bahwa belajar hanyalah saat duduk 

disekolah, mendengarkan guru, lalu mencatat penjelasan guru. Belajar 

pastilah menyangkut pada proses berfikir seseorang. Proses berfikir ini 

bermula karena adanya suatu stimulus dari dalam atau dari luar. Alex Sobur 

(2003:218) mengemukakan bahwa belajar diartikan sebagai “Perubahan 

perilaku yang relatif tetap sebagai hasil adanya pengalaman”. 

 

Slameto (2010:2) mengemukakan bahwa “Belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Pengalaman-pengalaman yang terjadi 

pada seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya inilah yang memicu 

adanya proses berfikir pada diri seseorang yang akan mengubah tingkah 

lakunya relatif tetap. Perubahan dalam belajar tidak ada kaitannya dengan 
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perubahan pertumbuhan tetapi perubahan yang mengarah pada suatu tujuan 

atau perubahan dalam aspek kognisinya yang dapat mengarahkan pada baik 

atau buruk. Dimyati Mahmud (dalam Alex Subur, 2003:222) 

mengemukakan ada 3 pengertian mengenai belajar yaitu “menemukan, 

mengingat dan menjadi efisien”. Menemukan berarti usaha untuk menggali 

atau memecahkan masalah tertentu. Saat kita menyimpan informasi, 

mempertahankan, lalu memanggil kembali informasi tersebut, hal ini 

disebut juga dengan mengingat. Belajar menjadi efisien saat seseorang 

mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupannya melalui proses 

pengingatannya. Usaha ini meliputi tenaga dan pikiran, waktu, peralatan 

belajar, dan lain-lain yang relefan dengan kegiatan belajar. Dari segi hasil 

belajar, suatu kegiatan belajar dapat dikatakan efisien, jika usaha belajar 

tertentu memberikan prestasi belajar tinggi. 

 

2.1.2 Kondisi dan Strategi Belajar yang Efektif 

Efisiensi dalam belajar akan tercapai, jika kondisi seseorang memungkinkan 

untuk belajar serta strategi yang digunakan dalam belajar tepat. Kondisi 

yang mendukung dan strategi belajar diperlukan untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal. Kondisi terdiri dari kondisi internal dan kondisi 

eksternal. Kondisi internal atau kondisi yang ada dalam diri seseorang, 

misalnya menyangkut jasmani, emosional dalam diri, dan adanya 

keingintahuan. Kondisi eksternal atau kondisi yang ada di luar diri 

seseorang, misalnya keadaan lingkungan seperti tempat belajar, sarana dan 

prasarana, orang tua dan guru serta teman bergaul.  
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Dilihat dari kondisi eksternal, belajar memerlukan pengawasan dan 

bimbingan.  Adanya pengawasan dan bimbingan dalam belajar maka akan 

terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Jika anak dilepas begitu saja tanpa 

adanya pengawasan dan bimbingan maka anak akan berkembang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan dan bimbingan dari orang tua 

atau guru akan memberikan petunjuk-petunjuk yang membuat belajar kita 

menjadi efisien. Sehingga hasil belajar dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

dan dapat bermanfaat. Strategi yang digunakan dalam belajar harus tepat 

agar dapat memperoleh keberhasilan dalam belajar.  

Adapun cara-cara atau strategi belajar yang baik menurut Slameto 

(2010 :76) ada beberapa macam petunjuk sebagai berikut: 

1.   Pengaturan waktu belajar secara efisien 

Pengaturan waktu belajar secara efisien sangat penting. Pengaturan 

waktu belajar dapat menentukan pencapaian hasil belajar yang baik dan 

bermanfaat.   

2. Persiapan Tempat Belajar 

Tempat belajar yang efektif untuk belajar adalah tempat belajar yang 

nyaman, tentram, tidak bising dan menyenangkan. Tempat belajar yang 

sesuai akan meningkatkan konsentrasi belajar kita  

3. Persiapan Diri Untuk Mengikuti Pelajaran 

Adanya persiapan untuk mengikuti pelajaran dengan baik, seseorang 

akan menjadi semangat dan tidak tergesa-gesa sehingga akan mencapai 

prestasi belajar. 
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2.2    Penggunaan Media Pembelajaran  

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti „perantara‟ atau „pengantar‟. 

Dalam bahasa Arab, kata media atau perantara disebut dengan kata bentuk 

jamak dari  Jadi secara bahasa media berarti pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Arsyad (2014:3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.  

 

Menurut Sharon etc (2011:7) Enam kategori dasar media adalah teks, 

audio,visual, video, perekayasa (manipulative), benda-benda, dan orang-

orang. Tujuan dari media adalah untuk memudahkan komunikasi dan 

belajar.  Menurut Roymond H. Simamora (2009:65)  Media pembelajaran 

adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antara siswa, pendidik, 

dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana 

penyampai pesan atau media.  
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AECT (Association of Education and Communication Technology) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi. Adapun National Education 

Association (NEA) mengartikan media sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan; dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta 

instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut.  

 

Fleming menyebut media dengan istilah mediator yang diartikan sebagai 

penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan 

mendamaikannya.  Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau 

perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama 

dalam proses belajar-siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, mediator dapat 

pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang 

melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling 

canggih, dapat disebut media.5Ringkasnya, media adalah alat yang 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran.  

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif.   
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 2.2.2 Ciri-ciri Umum Media  

 

Menurut Arsyad (2014:6) ciri-ciri media pendidikan adalah 

  

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar, atau diraba dengan pancaindera.  

2. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 

siswa.  

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio.  

4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar 

baik di dalam maupun di luar kelas.  

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran.  

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, 

televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, 

video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, komputer, radio 

tape/kaset, video recorder).  

7. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu.  

 

Ciri-ciri media pendidikan menurut Gerlach dan Ely dalam kutipan Azhar 

Arsyad (2014:7) :  

1. Ciri Fiksatif  

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu 

peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media 

seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film.  

2.  Ciri Manipulatif  

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media 

memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari 

dapat  disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan 

teknik pengambilan gambar time-lapse recording.  

3. Ciri Distributif  

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secar bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian itu. 

  

2.2.3 Fungsi Media Pembelajaran 
 

Menurut Yudhi (2013:36) Pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai sumber belajar. Fungsi-fungsi yang lain merupakan hasil 
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pertimbangan pada kajian ciri umum yang dimilikinya, bahasa yang dipakai 

menyampaikan pesan dan dampak atau yang ditimbulkannya. Perolehan 

pengetahuan siswa seperti digambarkan Edgar Dale menunjukkan bahwa 

pengetahuan akan semakin abstrak apabila hanya disampaikan melalui 

bahasa verbal. Oleh sebab itu sebaiknya diusahakan agar pengalaman siswa 

menjadi lebih kongkrit, pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat 

mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, yang dapat dilakukan 

melalui kegiatan yang mendekatkan siswa dengan kondisi yang sebenarnya.  

Media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam pembelajaran. 

Bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di  

sekolah. Hal ini telah dikaji dan diteliti bahwa pembelajaran yang 

mengg6nakan media hasilnya lebih optimal.(Musfikon, 2012:28) 

  

Berdasarkan uraian diatas, maka penggunaan media pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi sebagai berikut:  

1. Fungsi Komunikatif  

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara 

penyampai pesan dan penerima pesan.  

2. Fungsi Motivasi 

Dapat kita bayangkan pembelajaran yang hanya mengandalkan suara 

melalui ceramah tanpa melibatkan siswa secara optimal seperti yang 

digambarkan pada pola terpish, bukan hanya dapat menimbulkan 

kebosanan pada siswa sebagai penerima pesan, akan tetapi juga akan 

menganggu suasana belajar.  

 



 

 

 

 

 

 

28 

3. Fungsi Kebermaknaan  

Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni 

pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi 

berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap 

rendah, akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi.  

4. Fungsi Penyamaan Persepsi  

Walupun pembelajaran di setting secara klasikal, namun pada 

kenyataannya proses belajar terjadi secara individual.  

5. Fungsi Individualitas  

Siswa datang dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari status 

sosial ekonomi maupun dari latar belakang pengalamannya, sehingga 

memungkinkan gaya dan kemampuan belajarnya pun tidak sama. ( 

Sanjaya, 2012:75) 

 

2.2.4 Manfaat Media Pembelajaran  
  

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah 

metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis 

media pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain 

yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan 

pengajaran, jenis tugas, respon yang diharapkan siswa kuasai setelah 

pelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 

siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama 

media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 
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mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru.  

 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran 

akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa 

manfaat media yang lebih rinci Kemp dan Dayton misalnya, 

mengidentifikasikan beberapa manfaat media pembelajaran yaitu:   

1.  Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan  

2.  Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik  

3.  Proses pembelajaran yang lebih interaktif  

4.  Efisiensi dalam waktu dan tenaga  

5.  Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa  

6.  Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja  

7.  Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar  

8.  Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif  

 

Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan 

Dayon tersebut, tentu saja kita dapat menemukan banyak manfaat-manfaat 

praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar.  

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa 

untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan minatnya.  

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu.  

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungannya misalnya melalui karya wisata, kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang  
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2.2.5 Macam-macam Media Pembelajaran  
 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jangkauan, 

dan teknik pemakaian.  

1. Dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam:  

 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media 

yang memiliki unsur suara. Seperti radio, cassete recorder, dan 

piringan hitam.  

b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Seperti film strip, film bingkai, gambar atau 

lukisan, dan cetakan.  

c. Media, audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Media Audio 

visual ada 2 jenis yaitu audio visual diam seperti film bingkai suara, 

film rangkai suara, dan cetak suara serta audio visal gerak seperti film 

suara, dan video cassete.  

2. Dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam:  

a. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak. Seperti radio 

dan televisi.  

b. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan 

tempat. Seperti film, sound slide, film bingkai, yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap.  

c. Media untuk pengajaran individual. Seperti modul berprogram dan 

pengajaran melalui komputer.  
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3. Dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam:  

a. Media yang diproyeksikan.  

b. Media yang tidak diproyeksikan.  

4. Dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam:  

a. Media Sederhana, yakni media yang bahan dasarnya mudah diperoleh 

dan harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya 

tidak sulit.  

b. Media Kompleks, yakni media yang bahan dan alat pembuatannya 

sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan 

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai.  

2.3   Sistem Informasi Geografi  

2.3.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang salingterkait atau terpasdu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih 

komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

(Hartono,2000). Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (component), batas sistem 

(boundary), lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), 

masukan (input), keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran 

(objectives) atau tujuan (goal). 

 

Sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam 

mencapai tujuan atau sasaran. Unsur-unsur yang saling melengkapi tersebut 

terdapat di dalam sistem yang disebut dengan nama subsistem. Subsistem-
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subsistem tersebut harus selalu berhubungan dan berinteraksi melalui 

komunikasi yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secar efektif dan 

efisien. 

 

2.3.2 Klasifikasi Sistem 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsistem berikut (Prahasta,2005): 

1. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini bertanggung 

jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format – format 

data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 

2. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy 

seperti tabel, grafik, peta dan lain – lain. 

3. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basisdata sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diupdate, dan diedit. 

4. Data Manipulation & Analysis 

Subsistem ini menentukan informasi – informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan 

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 
Gambar  2.1  Subsistem SIG 

 

https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/08/Subsistem-SIG.jpg
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Jika subsistem SIG diatas diperjelas berdasarkan uraian jenis masukan, 

proses, dan jenis keluaran yang ada di dalamnya, maka subsistem SIG juga 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Uraian subsistem – subsistem SIG 

2.3.3 Informasi 

Informasi adalah suatu data yang telah diproses sehingga dapat mengurangi 

ketidakjelasan tentang keadaan atau suatu kejadian. Sedangkan kata data itu 

sendiri adalah fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Informasi juga dapat 

didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. (Hartono, 2000) Dalam lingkup sistem informasi, 

informasi memiliki ciri-ciri seperti yang dijelaskan di bawah ini : (Davis, 

Gordon B., 1989) 

1.  Benar atau salah, ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak. 

Bila penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama 

seperti yang benar. 

2.  Baru. Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. 

3.  Tambahan. Informasi dapat memperbaharui atau memberikan 

tambahan baru pada informasi yang telah ada. 

https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/08/Uraian-subsistem-subsistem-SIG.jpg
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4.  Korektif. Informasi data menjadi suatu korektif atas salah satu 

informasi sebelumnya. 

5.  Penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada. Ini 

masih berguna karena meningkatkan persepsi penerimanya atas 

kebenaran informasi tersebut. 

  

Kualitas dari suatu informasi (quality or information) tergantung dari tiga 

faktor, yaitu keakuratan (accurate), ketepatan waktu (timeliness), dan 

kesesuaian (relevance) (Hartono, 2000). 

1. Keakuratan 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga bisa diartikan informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

2. Ketepatan Waktu 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai karena informasi 

merupakan landasan pengambilan keputusan sehingga bila informasi 

terlambat maka keputusan yang diambil menjadi tidak sesuai dengan 

keadaan. 

3. Kesesuaian 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kesesuaian 

untuk tiap-tiap orang bereda-beda tergantung dari cara memandang dan 

memperlakukan informasi yang telah didapatkannya. Telah diketahui 

bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen 

dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem 

informasi (information system) atau disebut juga dengan processing 

system atau information processing system atau information-generating 

system. 

 

2.3.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang di tujukan untuk 

mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transakasi rutin 

tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan 
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suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik 

(Hartono.,1999). 

 

2.3.5 Klasifikasi Sistem Informasi 

Klasifikasi pengelompokkan sistem informasi (Kadir, A. 2002) berdasarkan 

pada : 

1. Sistem Informasi Menurut Level Organisasi : sistem informasi 

departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar 

organisasi. 

2. Sistem Informasi Fungsional : sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi 

pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. 

3. Sistem Informasi Berdasarkan Dukungan Yang Tersedia : sistem 

pemrosesan transaksi (TPS), sistem informasi manajemen (MIS), sistem  

perkantoran (OAS), sistem pendukung keputusan (DSS), sistem 

informasi eksekutif (EIS), sistem pendukung kelompok (GSS), dan 

sistem pendukung cerdas (ESS).  

4. Sistem Informasi Menurut Aktivitas Manajemen : sistem informasi 

pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial, 

dan sistem informasi strategis. 

5. Sistem Informasi Menurut Arsitektur Sistem : Sistem berbasis 

mainframe, sistem komputer probadi (PC) tunggal, dan sistem komputasi 

jaringan. 

6. Sistem Informasi Geografi 

7. Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) 
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2.3.6 Geografi 

Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada ‘Geografi’ atau 

‘spasial’. Object ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. 

Objek bisa berupa fisik,budaya, atau ekonomi alamiah. Penampakan 

tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang 

representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataannya dibumi. 

Simbol, warna dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spaisalyang 

berbeda pada peta dua dimensi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi) 

 

2.3.7 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi Geografis adalah suatu sistem berbasis komputer untuk 

menangkap, menyimpan, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, dan 

mendisplay data dengan peta digital (Turban, 2005). Sistem Informasi 

Geografis (SIG) atau juga dikenal sebagai Geographic Information System 

(GIS) pertama pada tahun 1960 yang bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan Geografis. 40 tahun kemudian GIS berkembang tidak hanya 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Geografi saja tetapi sudah 

merambah ke berbagai bidang seperti analisis penyakit epidemik (demam 

berdarah) dan analisis kejahatan (kerusuhan) termasuk analisis 

kepariwisataan. Kemampuan dasar dari SIG adalah mengintegrasikan 

berbagai operasi basis data seperti query, menganalisisnya serta 

menampilkannya dalam bentuk pemetaan berdasarkan letak Geografisnya. 

Inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain (Prahasta,2002). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi
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Istilah geography digunakan karena SIG dibangun berdasarkan pada 

Geografi atau spasial. Objek ini mengarah pada spesifikasi lkasi dalam suatu 

space. Geographic Information System (GIS) merupakan sistem komputer 

yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan 

bentuk digital dan analisis terhadap permukaan Geografi bumi.  

 

Geografi adalah informasi mengenal permukaan bumi dan semua obyek 

yang berada diatasnya, sedangkan sistem informasi Geografis (SIG) atau 

dalam bahasa inggris disebut Geographic Information System (GIS) adalah 

sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi 

spasial (bereferensi keruangan). Sistem informasi Geografis adalah bentuk 

sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan 

menggunakan peta sebagai antar muka. SIG tersusun atas konsep beberapa 

lapisan (layer) dan relasi ( Prahasta, 2002). Definisi SIG selalu berubah 

karena SIG merupakan bidang kajian ilmu dan teknologi yang relatif masih 

baru. Berikut adalah beberapa definisi dari SIG yakni (Agtrisari,2002): 

1. Sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan 

mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan 

karakteristik- karakteristik fenomena yang ditemukan di suatu lokasi. 

2. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, 

menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-

posisi permukaan bumi. 

3. SIG merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer yang memungkinkan untuk mengelola, memetakan 

informasi spasial berikut data atributnya dengan akurasi kartografi. 

4. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data 

Geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi 

data, kompilasi data, penyimpanan daya, perubahan dan updating data, 

manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan 

presentasi data serta analisis data.  
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Tahapan dalam SIG mencakup tiga hal, yaitu masukan (input), proses, dan 

keluaran (output). Seluruh informasi atau data SIG pada suatu wilayah dapat 

disimpan, dimanipulasi, dan dianalisis secara serentak melalui komputer. 

Selain dengan proses komputerisasi, cara manual juga dapat dilakukan, 

tetapi memakan waktu lebih lama. Tahap kerja SIG dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Masukan (input) 

Dalam kerja SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau data base, yaitu 

data yang dikumpukan selama survei dimasukkan dalam komputer, atau 

peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam 

komputer. Secara garis besar, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

atribut dan data spasial. 

1) Data Atribut 

Data atribut adalah data yang ada pada keruangan atau lokasi. Atribut 

menjelaskan suatu informasi. 

2) Data Spasial atau Data Keruangan 

Data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat 

di permukaan bumi. Data spasial disajikan dalam dua bentuk atau 

model, yang pertama yaitu bentuk raster disajikan dalam bentuk bujur 

sangkar atau sistem grid, yang kedua bentuk vektor disajikan dalam 

bentuk sistem koordinat. 

2. Proses 

Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan 

menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Jenis analisis data 
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sebagai berikut: analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatika, dan 

analisis garis bidang. 

3. Keluaran (output) 

 Data yang sudah dianalisis oleh SIG akan memberikan informasi pada 

pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan (hard copy), rekaman 

(soft copy), dan tayangan (display). 

 

2.3.8. Bentuk Sistem Informasi Goegrafis  

Beberapa bentuk-bentuk sistem informasi geografis diantara lain: 

a. Sistem Informasi Geografis Konvensional 

Sistem informasi geografis disajikan secara konvensional melalui peta yang 

dibuat oleh geograf. Penyajian peta dilakukan dengan cara kompilasi atau 

tumpang susun peta-peta yang berisi informasi yang diperlukan. Peta 

dijadikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

gagasan kepada orang lain. Tiap informasi yang diberikan harus dapat 

menjamin supaya setiap orang dapat menangkap ide dari peta yang 

disajikan. Penyajian peta harus mudah, cepat dan tepat melalui indra 

penglihatan. 

b. Sistem Informasi Geografis Komputerisasi 

Sistem informasi geografis dalam komputer yang disajikan dalam bentuk 

data digital, peta dan tabel. Penyajian ini merupakan hasil dari pengolahan 

digital dengan mempergunakan perangkat lunak pengolahan data geografi. 

Pembuatan peta dalam sistem informasi geografis yang dilakukan secara 
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komputerisasi memanfaatkan teknologi sistem digital dalam menghasilkan 

informasi spasial. 

c. Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WebGIS) 

 

Menurut Prahasta (2007), webGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital 

yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang 

berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, 

mengkomunikasikan, dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta 

digital serta menjalankan fungsi- fungsi analisis dan query yang terkait 

dengan GIS melalui jaringan internet. 

 

WebGIS adalah setiap GIS yang menggunakan teknologi web. Menurut 

definisi sempit, webGIS adalah setiap GIS yang menggunakan teknologi 

web untuk berkomunikasi antar sistem (Fu, 2011). WebGIS merupakan 

jenis sistem informasi terdistribusi. Bentuk paling sederhananya  harus 

terdiri setidaknya dari server dan client. Server berperan sebagai aplikasi 

server, sedangkan client dapat berupa web browser, aplikasi desktop atau 

aplikasi selular. Server biasanya berupa URL yang bisa diakses oleh client 

dengan menggunakan HTTP. Respon yang diberikan oleh server untuk 

ditampilkan kepada client dapat berupa HTML, gambar, XML (Extenxible 

Markup Language), atau JSON (JavaScript Object Notation).  Hazrin 

(2014) menjelaskan bahwa, webGIS dapat digunakan dan diakses dengan 

berbagai browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox dan Google 

Chrome 
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2.3.9 Manfaat Sistem Informasi Geografis 

Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi 

spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG 

dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis 

dan penerapan database keruangan (Prahasta, 2002). SIG mampu 

memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan. Dengan SIG kita 

akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif 

yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, 

dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, 

mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga 

mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih 

mudah. Adapun manfaat sistem informasi Geografi antara lain yaitu: 

1. Untuk Inventarisasi Sumber Daya Alam 

Dalam inventarisasi sumber daya alam ini meliputi manfaat dalam: 

a. Mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam misalnya minyak 

bumi, batu bara, emas, besi dan barang tambang lainnya. 

b. Mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan 

potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan 

rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan 

perubahan penggunaan lahan, serta rehabilitasi dan konservasi lahan. 

2. Untuk Pengawasan Daerah Bencana Alam 

Kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya: 

a. Memantau luas wilayah bencana alam. 

b. Pencagahan terjadinya bencana alam pada masa datang. 

c. Menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. 

d. Penentuan tingkat bahaya erosi. 

e. Prediksi ketinggian banjir. 

f. Prediksi tingkat kekeringan. 

3. Untuk Perencanaan Wilayah Dan Kota 

Berikut ini manfaat SIG dalam perencanaan wilayah dan kota: 
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a. Untuk bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan pemukiman, 

pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan dan energi, 

analisis daerah rawan bencana. 

b. Untuk bidang perencanaan ruang, seperti perencanaan tata ruang 

wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan 

permukiman, penataan sistem dan status pertahanan. 

c. Untuk bidang manajemen atau sarana-prasarana suatu wilayah 

seperti manajemen, sistem informasi jaringan air bersih, 

perencanaan dan perluasan jaringan listrik. 

d. Untuk bidang pariwisata seperti inventarisasi pariwisata dan 

analisis potensi pariwisata suatu daerah. 

e. Untuk bidang transportasi, seperti inventarisasi jaringan 

transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan 

perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan 

dan kecelakaan. 

f. Untuk bidang sosial dan budaya seperti untuk mengetahui luas dan 

persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan 

persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainase-nya, 

pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan 

pembangunan pada suatu kawasan. pendataan dan pengembangan 

pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, 

sarana hiburan dan perkantoran. 

(https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sistem-informasi-

Geografis/  

 

2.3.10 Cara Kerja SIG 

SIG dapat menyajikan real world (dunia nyata) pada monitor sebagaimana 

lembaran peta dapat merepresentasikan dunia nyata diatas kertas. Tetapi, 

SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas dari pada lembaran pada 

kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, obyek-obyek 

yang dipresentasikan di atas peta disebut unsur peta atau map features  

contohnya adalah sungai, taman, kebun, jalan dan lain-lain. Karena peta 

mengorganisasikan unsur-unsur berdasrkan lokasi-lokasinya. SIG 

menyimpan semua informasi deksriptif unsur-unsurnya sebagai atribut-

atribut didalam basis data.  

 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sistem-informasi-geografis/
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sistem-informasi-geografis/
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Kemudian SIG membentuk dan menyimpannya didalam tabel-tabel 

(relasional) dengan demikian, atribut-atribut ini dapat diakses melalui 

lokasi-lokasi unsur-unsur peta dan sebaliknya, unsur-unsur peta juga dapat 

diakses melalui atribut-atributnya. (Prahasta,2005) Sistem informasi 

Geografis mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data 

pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisis dan 

akhirnya memetakan hasilnya  (Prahasta,2009) 

1.  Memasukkan dan mengumpulkan data Geografis (spasial dan atribut) 

2.  Mengintegrasikan data Geografis. 

3.  Memeriksa, meng-update (meng-edit) data Geografis. 

4.  Menyimpan atau memanggil kembali data Geografis. 

5.  Mempresentasikan atau menampilkan data Geografis. 

6.  Mengelola, memanipulasi dan menganalisis data Geografis. 

7  Menghasilkan output data Geografis dalam bentuk peta tematik (view 

dan layout), tabel,grafik (chart) laporan, dan lainnya baik dalam 

bentuk hardcopy maupun softcopy. 

  

Peta merupakan gambaran wilayah Geografis, bagian permukaan bumi yang 

disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional 

yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat 

digambarkan denganberbagai gaya, masing-masing menunjukkan 

permukaan yang berbeda untuk subjek yang sama untuk menvisualisasikan 

dunia dengan mudah, informatif dan fungsional. Peta berbasis komputer 

(digital) lebih serba guna dan dinamis karena bisa menunjukkan banyak 

view yang berbeda dengan subjek yang sama. Peta ini juga memungkinkan 

perubahan skala, animasi gabungan, gambar, suara, dan bisa terhubung ke 

sumber informasi tambahan melalui internet. Peta digital dapat diupdate ke 

peta tematik baru dan bisa menambahkan detail informasi Geografi lainnya. 

(Denny Carter, Irma Agtrisari,2003). 
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2.3.11 Indikator Media SIG 

 Dalam menggunakan media SIG pembelajaran mengenai peta menjadi 

lebih mudah. Berikut indikator penggunaan media SIG. 

1) Media SIG membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2) Dengan menggunakan media SIG dalam pembelajaran, materi yang 

diberikan menjadi lebuh mudah dipahami. 

3) Peserta didik tidak akan merasa bosan dengan menggunakan media 

SIG. 

4) Peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar. 

5) Media SIG akan lebih efektifitas dalam mencapai tujuan. 

6) Media pembelajaran SIG membuat pembelajaran menjadi lebih mudah 

dan cepat. 

2.4 Hasil Belajar 

2.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa akan mendapatkan 

hasil belajar. Di dalam suatu pembelajaran guru sebagai pendidik memgang 

peranan serta tanggung jawab yang besar terhadap hasil belajar siswa. Hasil 

belajar ialah perubahan sikap atau kemampuan- kemampuan yang dimiliki 

siswa sesudah ia mendapatkan pengalaman belajarnya.  

 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. Menurut Nawawi hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan siswa dalam  mempelajari materi pelajaran disekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang dipeoroleh dari hasil tes mengenal sejumlah 
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materi pelajaran tertentu. Hamalik menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta 

kemampuan siswa.  

 

Hasil belajar atau learning outcome menurut Jenkins dan Unwin adalah 

pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang mungkin telah dikerjakan 

siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Dengan demikian hasil belajar 

adalah bukti pencapaian kemampuan belajar yang diproleh siswa setelah 

melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, yang bertujuan untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukann 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Proses penilaian hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi meliputi faktor internal dan 

eksternal: 

 

1. Faktor internal 

1) Faktor fisiologis 

 

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang prima, 

tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 
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jasmani dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi siswa 

dalam menerima materi pelajaran. 

2) Faktor psikologis 

 

Setiap individu dalam hal ini pserta didik pada dasarnya memiliki 

kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut 

mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi 

intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motivasi, kognitif, dan daya 

nalar siswa. 

2. Faktor eksternal 

1) Faktor lingkungan 

 

Belajar adalah suatu keberhasilan dari kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa yang diperoleh dari guru dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa dapat mengalami perubahan dalam bidang afektif, kognitif, dan 

psikomotorik. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

2) Faktor instrumental 

 

Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan, faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah 

direncanakan. Keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya 

bergantung pada materi yang tersedia, akan tetapi peranan guru serta 

kegiatan siswa yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar 
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yang berlangsung baik dikelas maupun diluar kelas. Faktor-faktor 

instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru.  

 

Proses pembelajaran akan berhasil apabila ada komponen seperti 

kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga tidak hanya bergantung pada materi yang 

diajarkan saja, selain itu kegiatan pembelajaranpun tidak hanya 

dilakukan di ruang kelas saja melainkan dapat dilakukan di luar kelas 

untuk menambah wawasan siswa dalam belajar, sehingga kegiatan 

pembelajaran akan terkesan lebih bermakna dan lebih mudah 

dipahami oleh siswa. 

2.4.3 Fungsi, Tujuan dan Manfaat Penilaian Hasil Belajar 

 

Fungsi penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan guru adalah: 

1. Menggambarkan seberapa dalam seorang siswa telah menguasai suatu 

kompetensi tertentu. 

2. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa 

memahamindirinya, membuat keputusan tentang langkah berikitnya, baik 

untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk 

penjurusan. 

3. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan siswa serta sebagai alat diagnosis yang membangtu guru 

menentukan apakah siswa perlu mengikuti remidial atau pengayaan. 

4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 
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5. Kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan siswa. 

Tujuan penilaian hasil belajar siswa adalah 

1. Melacak kemajuan siswa, artinya dengan melakukan penilaian maka 

perkembangan hasil belajar siswa dapat diintefikasi, yakni menurun atau 

meningkat Mengecek ketercapaian kompetensi siswa, artinya dengan 

melakukan penilaian, maka dapat diketahui apakah siswa telah 

menguasai kompetensi tersebut ataukah belum menguasai 

2. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. 

3. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa 

Manfaat penilaian hasil belajar yang dilakukan guru adalah 

1. Mengetahu tingkat pencapai kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan 

dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. 

3. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belaljar yang  dialami 

siswa. 

4. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, 

kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

5. Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. 

6. Memberikan konfirmasi kepada orang tua tentang mutu dan efetifitas 

pembelajaran yang dilakukan sekolah. 
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2.4.4 Klasifikasi Hasil Belajar 

 

Perumusan aspek aspek kemampuan yang menggambarkan output siswa 

yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digolongkan kedalam tiga 

klasifikasi berdasarkan Taksonomi Bloom. Bloom menamakan cara 

mengklasifikasi itu dengan “The Taxonomy Of Education Objective”. 

Menurut Bloom, tujuan pembelajaran dapat diklasidikasikan ke dalam tiga 

ramah (domain), yaiut: 

1. Domain kognitif, berkenan dengan kemampuan dan kecakapan-

kecakapan intelektual berpikir. 

2. Domain afektif, berkenaan dengan  sikap, kemampuan dan 

penguasaan segi-segi emosional yaitu perasaan, sikap dan nilai. 

3. Domain psikomotor, berkenaan dengan suatu keterampilan- 

keterampilan atau gerakan gerakan fisik. 

Lebih lanjut blooom menjelaskan bahwa “domain kognitif terdiri atas 

enam kategori” yaitu: 

1. Pengetahuan (Knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

siswa untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, 

fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. 

2. Pemahaman (Comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

siswa untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus 

menghubungkannya dengan hal- hal lain. 

3. Penerapan (Aplication), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip dan 
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teori-teori dalam situasi baru dan konkret. 

4. Analisis (Analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk menguraikan situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur 

atau komponen pembentukannya. 

5. Simtesis (Synthesis) yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan 

berbagai faktor. 

6. Evaluasi (Evaluation) yaitu jenjang kemampuan yang menuntut siswa 

untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, kedaan, pernyataan, atau konsep 

berdasarkan kriteria tertentu. 

2.4.5  Indikator Hasil Belajar 

Terdapat 3 (tiga) komponen yang dapat ditinjau dari hasil belajar, yaitu 

kemampuan :  

1. Kognitif (pengetahuan) berhubungan erat dengan perubahan tingkah laku 

meliputi kemampuan, pemahaman, pengetahuan serta melibatkan 

kemampuan dalam mengorganisasi potensi berpikir untuk dapat 

mengolah stimulus sehingga dapat memecahkan permasalahan yang 

mewujudkan dalam hasil belajar;  

2. Afektif (sikap) berhubungan erat dengan perubahan tingkah laku itu 

sendiri yang diwujudkan dalam perasaan; 

3. Psikomotor (keterampilan) berhubungan erat dengan perubahan tingkah 

laku pada ranah kognitif, hanya saja kemampuan kognitif, hanya saja 

kemampuan kognitif lebih tinggi, karena kemampuan yang dimiliki tidak 
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hanya mengorganisasikan berbagai stimulan menjadi pola yang 

bermakna berupa keterampilan dalam memecahkan masalah. 

Dalam hal ini indicator hasil belajar yang peneliti gunakan adalah pada 

aspek kognitif, karena mengukur hasil tes siswa setelah menggunakan 

media SIG. 

2.5 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Wahid Fathoni Sagita yang  berjudul Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan 

Elektronika  Di Jawa Barat Pada Masa Pandemi COVID-19.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran daring 

yang digunakan di SMK di Jawa Barat ditinjau dari aspek kognitif, 

psikomotorik serta afektif berdasarkan gender dan tingkatan kelas. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Instrumen penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan 

menggunakan metode multi stage cluster random sampling dimana 

populasinya adalah perwakilan SMK di seluruh Jawa Barat. Hasil 

analisis menunjukkan pemanfaatan media pembelajaran daring, ditinjau 

dari: (1) Aspek kognitif, secara keseluruhan rata-rata siswa sudah 

mengetahui dan memahami media pembelajaran daring. Google 

Classroom memperoleh hasil lebih baik dari pada media pembelajaran 

daring lainnya. Berdasarkan gender dan tingkatan kelas, siswi 

perempuan dan siswa kelas XI memperoleh hasil lebih baik dalam 
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pengetahuan, dan pemahamannya (2) Aspek psikomotorik, secara 

keseluruhan rata-rata siswa dapat menggunakan media pembelajaran 

daring, dan fitur-fiturnya. Google Classroom memperoleh hasil lebih 

baik dari pada media pembelajaran daring lainnya. Berdasarkan gender 

dan tingkatan kelas, siswi perempuan dan siswa kelas XI cenderung 

memperoleh hasil lebih baik dalam keterampilan menggunakan media 

pembelajaran daring, dan fitur-fiturnya. (3) Aspek afektif, secara 

keseluruhan rata-rata siswa memberikan tanggapan yang lebih baik 

terhadap Google Classroom dari pada media pembelajaran daring 

lainnya. Berdasarkan gender dan tingkatan kelas, siswi perempuan dan 

siswa kelas X cenderung memiliki tanggapan yang lebih lebih baik dari 

pada media pembelajaran daring lainnya. Penelitian ini terdapat 

kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel media 

pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Intan Kurnia  tentang Penggunaan 

Video Pembelajaran Melalui Media Sosial Youtube Di Masa Pandemi 

Pada Siswa Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

sumber data primer dan sekunder. Sedangkan penggumpulan data 

dilakukan dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan video pembelajaran melalui media sosial youtube di masa 

pandemi, untuk mengetahui efektivitas penggunaan video pembelajaran 

melalui media sosial youtube di masa pandemi dan untuk mengetahui 
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faktor pendukung dan penghambat penggunaan video pembelajaran 

melalui media sosial youtube di masa pandemi. Hasil penelitian ini 

penggunaan video pembelajaran melalui media sosial youtube di masa 

pandemi dapat dikatakan efektif karena siswa menjadi semangat dan 

antusias pada proses pembelajaran berlangsung sehingga proses 

pengumpulan tugas tidak terhambat. Video pembelajaran melalui media 

sosial youtube ini mempunyai akses yang mudah digunakan dan gratis, 

sumber yang memadai dengan tersedianya berbagai macam video 

pembelajan yang sangat berguna dalam membantu siswa pada proses 

pembelajaran di masa pandemi covid-19, serta bentuk audiovisual yang 

mempermudah siswa sehingga menimbulkan motivasi dan menimbulkan 

minat untuk belajar. Dengan adanya video pembelajaran melalui media 

sosial youtube sangat membantu guru dalam menyampaikan materi oleh 

karena itu siswa dengan mudah memahami pelajaran dan tidak merasa 

bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Penelitian ini terdapat 

kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel media 

pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Candra, Iskandi  berjudul Dampak 

Penggunaan Media Pembelajaran Online pada Mahasiswa UIB Selama 

Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan model Delone and 

Mclean yang digunakan untuk mengukur kesuksesan dari sistem 

informasi dengan menganalisis 6 variabel diantaranya Kualitas Sistem, 

Kualitas Informasi, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, Dampak 

Individual dan Dampak Organisasional. Penelitian ini membutuhkan 
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data responden dari mahasiswa Universitas Internasional Batam dan 

diuji menggunakan aplikasi SPSS. Kesimpulan yang diperoleh bahwa 

dampak dari penggunaan media pembelajaran online bergantung dari 

kepuasan, kualitas dan kelengkapan fitur yang disediakan oleh media 

tersebut kepada pengguna. Kata Kunci: E-learning, Covid-19, Dampak 

Pembelajaran Online, Universitas, Media Pembelajaran Online. 

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti 

pada variabel media pembelajaran. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yohan Ardiansyah yang berjudul 

Pengaruh Penggunaan Media Sistem Informasi Geografi (SIG) pada 

Pembelajaran IPS Pokok Bahasan Peta Terhadap Hasil Belajar.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Penelitian ini dilakukan di MTs An-nur kota Cirebon, 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel purposif yaitu 

kelas VII-a dan VII-b karena kedua kelas ini memiliki rata-rata nilai 

yang relatif sama, hal ini dilihat dari hasil tes ulangan harian. Teknik 

pengumpulan data yaitu menggunakan tes dan angket.  Hasil angket 

respon siswa pembelajaran yang menggunakan media Sistem Informasi 

Geografi (SIG) menunjukkan sebagian besar siswa merespon positif. 

Peningkatan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran Sistem 

Informasi Geografi (SIG) dapat dilihat dari hasil uji gain dan d uji 

signifikan serta perbedaan peningkatan dilihat dari hasil uji t diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 7.079 > 2.024, sehingga terdapat perbedaan 

peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran 
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Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan yang tidak menggunakan 

media Sistem Informasi Geografi (SIG). Hasil data diperkuat dari nilai 

rata-ra postes kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol yaitu 74.07 

> 59.44. Berdasar kan uji gain terdapat peningkatan hasil belajar siswa 

melalui media Sistem Informasi Geografi (SIG). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa media Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan peta. Penelitian 

ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel 

media pembelajaran SIG dan variabel terikat hasil belajar.  

5. Penelitian Iwan Setiawan  berupa tesis yang berjudul Pengembangan 

Model Pembelajaran Geografi Berbasis Sistem Informasi Geografis 

Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar. Desain penelitian 

menggunakan kuasi eksperimen tak setara. Kelompok kontrol 

menerapkan pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) dengan 

menggunakan program aplikasi SIG untuk mendukung kegiatan analisis 

data. Kelompok eksperimen menggunakan PBL berbasis SIG.  Hasil 

penelitian adanya pengaruh SIG terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar 

Siswa  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Baker, T. R. dan Steven H. White yang 

berjudul Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Geografis terhadap 

Sikap, Efikasi Diri, dan Prestasi Siswa di Sekolah Menengah.  Desain 

penelitian kuasi eksperimen tak setara. Kelompok kontrol menerapkan 

pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) dengan menggunakan 

peta dalam bentuk hardcopy untuk mendukung kegiatan analisis data. 
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Kelompok eksperimen menggunakan PBL berbasis SIG.  Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan sikap terhadap teknologi, 

self-efficacy terhadap ilmu pengetahuan, peningkatan analisis data 

Geografis pada siswa yang menggunakan SIG. Penelitian ini terdapat 

kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti pada variabel media 

pembelajaran SIG terdapat perbedaan pada variabel motivasi dan 

prestasi belajar. 

7. Chi-Chung Lam, Edit Laib and Janice Wong (2009). 

Jurnal penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Informasi 

Geografis pada Kurikulum Sekolah Menengah di Hongkong: Situasi 

Saat ini dan Arahnya pada Masa Mendatang.  Metode yang digunakan 

berupa Wawancara terhadap 28 guru Geografi di Hongkong. Tingkat 

pemanfaatan SIG dalam pembelajaran Geografi termasuk rendah di 

Hongkong, walaupun faktanya para guru menyadari bahwa SIG sangat 

penting untuk membangun keterampilan Geografis. Ada sejumlah 

hambatan dalam pemanfaatan SIG di sekolah yaitu perangkat keras dan 

perangkat lunak serta komitmen guru 

8. Jurnal penelitian Bryan A. West tentang Sikap Siswa dan Pengaruh SIG 

terhadap Keterampilan Berpikir dan Motivasi. Metode yang dhgunakan 

menggunakan Survei terhadap 109 siswa dari dua sekolah sebelum dan 

setelah menggunakan SIG. Analisis menggunakan uji T pada sampel 

berpasangan dan uji t dua sisi untuk menentukan signifikansinya.  

Pengembangan sikap terlihat dalam hal persepsi dan sikap terhadap 

komputer. Data juga menunjukkan bahwa SIG mempengaruhi 
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kemampuan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan 

diteliti pada variabel bebas SIG terdapat perbedaan pada variabel bebas 

sikap dan variabel terikat keterampilan berpikir dan motivasi.  

9. Jurnal Elif Alada˘Penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi 

Geografis terhadap Prestasi dan Motivasi Siswa Kelas 9 Studi Sosial di 

Turki)  Desain penelitian menggunakan kuasi eksperimental dan suatu 

set pembelajaran studi sosial. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2006-

2007 di Sekolah Dasar Kota Ankara Turki.  Hasil penelitian menunjukan 

terdapat perbedaan pengaruh pengajaran berbasis SIG dan pengajaran 

dengan cara konvensional terhadap prestasi siswa. Terdapat peningkatan 

motivasi antara pre dan post dengan menggunakan perlakukan metode 

berbasis SIG. Skor pada kelompok kontrol dan eksperimen. Motivasi 

belajar pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. 

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti 

pada variabel bebas SIG  

10. Jurnal penelitian Michelle K. Hall-Wallacedan Carla M. McAuliffe 

mengenai Desain, Penerapan dan Evaluasi Materi Pembelajaran 

Berbasis SIG dalam Pelatihan Geosains).  Metode yang digunakan 

Observasi, wawancara dan survei, pre test dan post test, dan mengajar 

keterampilan spasial. Menyelidiki faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap desain dan penerapan materi yang berdampak pada kegiatan 

belajar siswa.  Hasil penelitian menunjukkan. Terdapat korelasi yang 

positif antara kecakapan spasial dan prestasinya, baik pada post test 
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maupun ujian pelatihan reguler yang mencakup materi aktivitas SIG. 

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti 

pada variabel SIG. 

 

2.6    Kerangka Pikir 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam 

upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat 

melibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai 

fasilitator (Susilana dan Riyana, 2008: 1). Seorang guru harus dapat 

mengetahui metode atau media apa yang paling sesuai untuk menyampaikan 

materi ajar. Penggunaan metode yang sesuai dapat merangsang siswa belajar 

dengan baik serta penggunaan media yang tepat dapat menarik perhatian 

siswa untuk dapat menyerap materi pelajaran yang diajarkan sehingga 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.  

 

Metode dan media merupakan prasyarat dalam proses pembelajaran agar 

siswa dapat belajar dengan baik serta dapat memahami konsep materi yang 

disampaikan.  Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat 

menentukan keberhasilan pengajaran yang dapat membantu guru dalam 

proses pembelajaran. Selain itu media pembelajaran dapat membantu 

memperjelas materi pelajaran sehingga dapat menimbulkan minat dan 

motivasi pada kegiatan pembelajaran.  Umumnya banyak siswa di sekolah 

berasumsi bahwa pelajaran Geografi sebagai pelajaran yang tidak penting, 
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mudah bahkan tidak jarang siswa meremehkannya yang berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa.  

 

Menurut Purwanto (2007: 60) apa saja yang diperbuat manusia, yang 

penting ataupun yang kurang penting, yang berbahaya maupun tidak 

mengandung resiko, selalu ada motivasinya. Motivasi dan kesadaran akan 

pentingnya pembelajaran dalam dunia pendidikanpun sangat  diperlukan, 

seperti dalam proses pembelajaran motivasi merupakan syarat mutlak untuk 

belajar. Seseorang yang tidak memiliki motivasi tidak mungkin melakukan 

aktivitas belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Paradigma Penelitian 

 

Hasil Belajar Geografi  

(Y) 

 

Pemanfaatan Media Sistem 

Informasi Geografi (SIG) 

(X) 

 

1. Media SIG membuat pembelajaran 

menjadi lebih menarik  

2. Dengan menggunakan media SIG dalam 

pembelajaran, materi yang diberikan 

menjadi lebuh mudah dipahami. 

 

3. Peserta didik tidak akan merasa bosan 

dengan menggunakan media SIG. 

 

Kognitif  

4. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam 

belajar. 

 

5. Media SIG akan lebih efektifitas dalam 

mencapai tujuan 

 
6. Media Pembelajaran SIG membuat 

pembelajaran menjadi lebih mudah dan 

cepat 
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2.7    Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :   

H0 :   Tidak ada pengaruh pemanfaatan media  pembelajaran Sistem 

Informasi Geografi terhadap hasil belajar Geografi  pada masa 

Pandemi Covid 19  Siswa Kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan. 

Ha:    Ada pengaruh pemanfaatan media  pembelajaran Sistem Informasi 

Geografi terhadap hasil belajar Geografi  pada masa Pandemi Covid 

19  Siswa Kelas X SMA  Al Huda Lampung Selatan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1    Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Metode penelitian 

kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya 

adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 

pembuatan desain penelitiannya.  Menurut Sugiyono (2013: 13), metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel  pada  umumnya  

dilakukan  secara  random,  pengumpulan  data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Salah satu pendekatan dalam 

penelitian kuantitatif yakni penelitian korelasional merupakan salah-satu 

pendekatan yang dapat dipilih. 

 

Pendekatan penelitian korelasional dipilih jika suatu penelitian bermaksud 

untuk mendeteksi  sejauh  mana variasi-variasi  pada suatu  variable 

penelitian berhubungan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih 

variable lain itu tidak bersifat sebab-akibat (Aslichati, 2010). Menurut 
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Sukmadinata (2010) penelitian korelasional ditujukan untuk mengetahui 

hubungan suatu variable-variabel lain 

 

Hubungan antara satu dengan beberapa variablel lain dinyatakan dengan 

besarnya koefisien korelasi dan keberartian (signifikansi) secara statistik. 

Adanya korelasi antara dua variabel atau lebih, tidak berarti adanya 

pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel 

lainnya. Tujuan utama melakukan penelitian korelasional yaitu menolong 

menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan 

suatu hasil. Dengan demikian, penelitian korelasional kadang-kadang 

berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara 

ubahan-ubahan yang diteliti.  

 

Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut 

dengan dasar teori yang telah dipelajari untuk menarik kesimpulan. 

Analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. 

Teknik analisis ini dipilih untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media 

pembelajaran SIG (X) terhadap hasil belajar (Y)  

 

3.2    Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Alhuda Jatiagung Lampung 

Selatan khususnya siswa kelas X.    
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3.3    Populasi dan Teknik Pengambilan Sampling  

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X  yang terdiri dari 

X IPS 1 dan X IPS 2 sebanyak 62 orang. 

Tabel. 3.1 Jumlah Siswa Kelas X SMA Alhuda Jatiagung   

           Lampung Selatan 

 

No 

  
Nama Sekolah 

Siswa 

Laki-Laki Perempuan 

1 Kelas  X IPS 1 17 14 

2 Kelas  X IPS 2 16 15 

  Jumlah 33 29 

         Sumber :  SMA Al Huda JatiAgung Lampung Selatan, 2021 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X IPS yaitu X IPS 1 dan X IPS 2 

dengan menggunakan media pembelajaran SIG.  

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari atau 

diteliti dalam enelitian ini (Sugiyono, 2006: 39). Untuk itu variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel dependen atau disebut juga variabel terikat yang dilambangkan  

dengan variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel Y yaitu 

hasil belajar Geografi Kelas X. Hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam ranah kognitif yang 
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diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Alat yang 

digunakan untuk mengukur hasil hasil belajar menggunakan tes pada KD 

3.2 yaitu pengetahuan dasar peta, pengindraan jauh dan system informasi 

geografis. 

2. Variabel independen yang dilambangkan dengan variabel X yang 

mempengaruhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Media Pembelajaran SIG. 

 

3.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Definisi Konseptual Variabel 

1. Media Pembelajaran SIG adalah penelitian terhadap RPP, pelaksanaan 

pembelajaran, dan assesement terhadap hasil pembelajaran. 

2. Hasil belajar adalah skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes yang 

dilakukan guru setelah menggunakan Media Pembelajaan SIG. 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Media Pembelajaran SIG yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Media pembelajaran dimana guru menyiapkan Media SIG. 

2. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa pada kegiatan pembelajaran Geografi  siswa kelas 

X IPS 1 dan X IPS 2 yang ditunjukkan dalam skor nilai yang diperoleh 

siswa dari hasil ulangan harian sebanyak 10 soal uraian dengan kategori 

sebagai berikut: 

1)  Dikategorikan hasil belajar siswa tinggi yaitu Skor ≥70 lulus Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM ≥70). 

2)  Dikategorikan hasil belajar siswa rendah Skor <70. 
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        Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Nomor 

item 

Media SIG 

(X) 

Media SIG membuat pembelajaran menjadi 

lebih menarik. 

1,2 

Dengan menggunakan media SIG dalam 

pembelajaran, materi yang diberikan menjadi 

lebih mudah dipahami. 

3, 4 

Peserta didik tidak akan merasa bosan dengan 

menggunakan media SIG. 

5, 6 

Peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar. 7, 8,  

Media SIG akan lebih efektifitas dalam 

mencapai tujuan. 

9 

Media pembelajaran SIG membuat 

pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat. 

10 

 

Hasil 

Belajar  

- Pengetahuan 

- Pemahaman 

- Kemampuan Memecahkan Masalah 

1,2,3,4 

5,6, 7, 

8,9, 10 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Angket 

Menurut Suharsimi Arikunto kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, hal-hal yang ia ketahui. Angket merupakan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yang diberikan kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2011:199). Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu angket tertutup. Pemberian angket dilakukan setelah aktifitas 

pembelajaran dan penelitian dilakukan, yaitu dengan menyebar angket 

kepada siswa untuk mengukur kualitas pembelajaran yang diterapkan 

menggunakan media SIG kepada siswa kelas X IPS SMA Al Huda Jati 

Agung. 
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3.6.2 Tes 

Alat evaluasi berbentuk tes tertulis pilihan ganda yang digunakan sebagai 

bahan gambaran yang diperoleh dari hasil belajar peserta didik. Tes 

dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran ( post test)  kepada siswa 

untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran SIG dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Purnomo (2015: 43) tes objektif 

merupakan bentuk tes jawabannya telah tersedia, siswa hanya memilih salah 

satu jawaban yang diyakini benar antara pilihan jawaban yang disediakan. 

3.6.3 Dokumentasi 

Adapun dokumentasi digunakan untuk menggumpulkan data berupa 

dokumen-dokumen dan pengambilan gambar yang dianggap dapat 

menunjang kelengkapan  pengumpulan data dalam penelitian ini. Dokumen 

yang digunakan antara lain: profil sekolah, guru, siswa, hasil belajar siswa 

dan photo menjadi salah satu pelengkap data dan merupakan bagian penting 

dalam melaksanakan observasi maupun pencatatan berlangsungnya proses 

tindakan.. 

 

3.7 Langkah Pengumpulan Data 

  Adapun langkah-langkan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada 3 

tahap : 1) Tahap Perencanaan, 2) Tahap Pelaksanaan, 3) Tahap Akhir 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap Perencanaan yang dilakukan yaitu:  

a. Melakukan observasi ke sekolah  

b. Menetapkan Kompetensi Dasar, pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan yang akan digunakan dalam penelitian 
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c. Menyusun rencana pembelajaran (RPP) berdasarkan kompetensi 

dasar yang akan digunakan dalam penelitian 

d. Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran sesuai dengan 

materi yang akan dipilih 

e. Menyiapkan instrument penelitian 

f. Melakukan uji validitas dan reliabilitas soal untuk mendapat 

instrumen penelitian yang benar 

g. Menentukan jadwal pelaksanaan penelitian.  

 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti terjun langsung ke lapangan. 

Dalam hal ini SMA Al Huda Lampung Selatan dijadikan tempat 

penelitian. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang sudah ada yaitu   

X IPS 1 dan X IPS 2 

b. Memberikan pretes 

c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran geografi pada materi 

pengetahuan dasar pemetaan dengan meggunakan media sistem 

informasi geografis berbasis Webgis; 
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d. Melakukan post test pada kelas X IPS 1 dan X IPS 2.  

 

3. Tahap Akhir  

Tahap selanjutnya yaitu tahap akhir yang meliputi:  

a. Menganalisis dan mengolah data hasil penelitian. 

b. Menghitung skor hasil posttest 

c. Menghitung nilai rata-rata hasil posttest 

d. Melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data untuk 

mengetahui apakah persebaran data yang dimiliki berdistribusi 

normal atau tidak. Setelah dilakukan perhitungan dan data. 

Menurut Anon (2003) Ada beberapa alasan mengapa perlu 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), diantara lain: 

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan data spasial 

maupun atribut secara terintegrasi. 

2. Sistem Informasi Geografis (SIG) bisa digunakan seagai alat 

bantu interaktif yang menarik untuk meningkatkan pemahaman 

tentang konsep lokasi, ruang, kependudukan, serta unsur-unsur 

geografi yang ada di permukaan bumi. 
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3. Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai kemampuan 

menguraikan unsur-unsur yang ada dipermukaan bumi kedalam 

beberapa layer atau coverage data spasial. 

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai kemampuan 

yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut 

atributnya. 

5. Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) 

menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan perangkat 

lunak lain. 

6. Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk bisa membantu 

pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial dan 

geoinformatika. 

7. Semua operasi Sistem Informasi (SIG) bisa di costumize 

dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahasa script. 

8. Semua operasi Sistem Informasi Geografis (SIG) bisa 

dilakukan secara interaktif 

 

3.8 Teknik Pengujian Instrumen 

3.8.1   Uji Validitas 

 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada 

sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument 

dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2011:163). 

 

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah,  atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu tes dapat dikatakan memiliki 
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validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang  tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah. 

 

Uji validitas ini merupakan uji ketepatan instrumen. Uji ini untuk 

mengetahui valid atau tidak valid tiap butir tes yang diberikan. Konsistensi 

internal menunjukkan adanya korelasi positif antar masing-masing butir 

angket. Selanjutnya Uji validitas menggunakan rumus korelasi product 

moment yaitu: 

   rxy = 
∑ 𝑿𝒀−(∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√{𝒏 ∑ 𝑿𝟐−(∑ 𝑿)𝟐} {𝒏 ∑ 𝒀𝟐−(∑ 𝒀)𝟐}

 

 Keterangan: 
rxy = Koefisien validitas 

N = Jumlah peserta tes 

X = Skor masing-masing butir soal 

Y = Skor total 

 

Bila rxy > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut 

valid. Oleh karenanya, untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian 

ini, digunakan butir-butir soal dengan kriteria valid, yaitu dengan 

membuang soal dengan kategori tidak valid. 

Pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas dengan 

menggunakan data yang terkumpul sebanyak 20 non responden dengan r 

kritis (taraf signifikansi) 0,444. Nilai 0,444 didapat dari tabel penolong nilai 
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r Pearson Moment. Dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,444 

maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS Ver 21, diketahui 

bahwa korelasi 10 kuisioner mengenai media pembelajaran SIG dengan skor 

total dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Media SIG 

Nomor  rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,513 0,444  Valid  

2 0,770 0,444 Valid 
3 0,482 0,444 Valid 

4 0,839 0,444 Valid 

5 0,701 0,444 Valid 

6 0,451 0,444 Valid 

7 0,509 0,444 Valid 

8 0,623 0,444 Valid 

9 0,718 0,444 Valid 

10 0,663 0,444 Valid 
 

Hasil uji validitas variable media pembelajaran SIG menggunakan 10 

kuesioner  diperoleh hasil bahwa 10 kuesioner dikatakan valid. Item 

pernytaan tersebut dinyatakan valid karen rhitung > rtabel. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Soal 

Nomor  rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,661 0,444 Valid 

2 0,724 0,444 Valid 

3 0,621 0,444 Valid 
4 0,710 0,444 Valid 

5 0,867 0,444 Valid 

6 0,618 0,444 Valid 
7 0,660 0,444 Valid 

8 0,833 0,444 Valid 

9 0,684 0,444 Valid 
10 0,675 0,444 Valid 
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Hasil uji validitas variable Hasil belajar menggunakan 10 soal diperoleh 

hasil bahwa 10 soal dikatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan 

valid karen rhitung > rtabel. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 

Sugiharto dan Situnjak (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian 

untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya 

dilapangan. Suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, 

daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang 

tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. 

 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala 

bertingkat. Cara pengukurannya adalah seluruh item pertanyaan yang telah 

valid dimasukkan dan diukur koefisien Alpha Cronbach. Jika nilai yang 

diperoleh lebih besar dari 0,7 maka instrument angket tersebut telah reliable 

Untuk menganalisis reliabilitas instrumen angket digunakan rumus Alpha dari 

Cronbach yaitu: 

  𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ) 

Dimana: 

r11 = koefisien reliabilitas tes 
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N = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1 = bilangan konstanta 

𝑠𝑖
2 = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 

𝑠𝑡
2 = varian skor total. 

 

Dengan penelitian ini hasil perhitungan yang diperoleh dibandingkan 

dengan kriteria empiris yang besarnya 0,7. Instrumen angket yang 

digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabil jika r ≥ 0,7. 

 

Reliabilitas diukur berdasarkan data dari 20 non responden dari kuesioner 

tahap pertama yaitu variabel media SIG dengan 10 kuisioner dan hasil 

belajar 10 soal. Instrumen penelitian dikatakan reliable apabila r hitung ≥ 

dari r tabel dengan taraf signifikansi 5%, Keseluruhan hasil uji reliabilitas 

yang diperoleh dengan bantuan SPSS ver 21 dapat dilihat pada table berikut 

ini: 

Tabel 3.5 Hasil uji Reliabilitas Media SIG dan Hasil Belajar 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Media SIG 0,756 Reliabel 

Hasil Belajar 0,769 Reliabel 

 

Tabel 3.5 menunjukkan instrument angket media SIG memiliki reliabilitas 

sebesar 0,756 dan pada hasil belajar memiliki reliabilitas sebesar 0,769. 

Dengan demikian pernyataan angket dan soal dapat digunakan lebih dari 

satu kali dengan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, setelah 

dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. 

Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten 
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untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang 

berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. 

 

3.9   Uji Prasyarat 

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui 

apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi 

untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis 

regresi untuk memeperoleh model regresi yang bisa dipertanggung 

jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi 

sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat 

dikatakan lulus uji asumsi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, 

yaitu: 

 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum 

data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang 

layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode kolmogrovsmirnov 

untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji 

kolmogrovsmirnov adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya 

dengan data normal baku. 

1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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3.9.2 Uji Homogenitas Varians 

Rumus hipotesisnya adalah : 

Ho : σ2
1 = σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang sama), 

Ha : σ2
1 ≠ σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang berbeda), 

Statistik uji yang dilakukan (Sudjana,2005:239) adalah : 

Fhitung = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kriteria uji : Tolak Ho jika Fhit>F(½α)(dk : n1 – 1, n2 - 1) 

 

3.9.3 Uji Linieritas 

Menurut Sugiyono dan Susanto (2019) uji linearitas dapat dipakai untuk 

mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki 

hubungan linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan 

melalui test of linearity. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikansi 

pada linearity ≤ 0,05, maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan 

variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 

 

3.10 Uji Hipotesis 

3.10.1  Uji t 

 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel 

indevenden media SIG Terhadap hasil belajar yang merupakan variabel 

dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, 

pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada 

nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui 

program SPSS 21 sebagai berikut: 
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1) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

 
2) Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil uji t-statistik 

Variabel media Pembelajaran SIG memiliki nilai t-statistik (20,499) > t-tabel 

(2.00030) dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dan 

H1 diterima, atau dengan demikian “Terdapat Pengaruh media pembelajaran 

SIG dengan Hasil Belajar Geografi Siswa di SMA Al-Huda Lampung 

Selatan”. Indikator media pembelajaran SIG terbesar yang mempengaruhi 

Hasil belajar geografi adalah Media pembelajaran SIG membuat 

pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat dengan 34,8%. Analisis  data  

menunjukan bahwa pembelajaran  dengan menggunakan media pembelajaran  

Sistem Informasi Geografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar siswa.  

5.2 Saran – Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk meningkatkan 

hasil belajar atau daya serap siswa dalam pembelajaran Geografi, saran 

penulis sebagai berikut: 
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1. Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya guru menerapkan mdia 

pembelajaran sebagai alat bantu pebelajaran  dalam menyajikan materi 

pembelajaran di  dalam kelas. 

2. Seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi 

hendaknya memberikan bimbingan dan nasehat kepada siswa dengan 

sangat arif dan bijaksana yang dapat dimengerti oleh siswa. 

3. Seorang guru harus mempunyai wawasan yang luas tentang metode 

pembelajaran yang sedang berkembang.  
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