
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia  

adalah dengan pendidikan yang tidak lain merupakan investasi kemanusiaan 

(Human Investment) yang menjadi tumpuan bagi masa depan suatu bangsa. 

Pendidikan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung 

jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam hal ini peran serta 

masyarakat dan orang tua sangat diperlukan guna menciptakan sistem pendidikan 

yang lebih baik. Kerjasama yang baik dan saling mendukung diantara ketiga 

komponen tersebut akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik pula. 

Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communication Technology) merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari 

berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya pelaksanaan 

pendidikan. Di sekolah, ICT digunakan mulai dari hal-hal sederhana untuk 

membuat laporan, menyusun anggaran, mengelola data siswa, nilai sampai pada 

pemakaiannya dalam proses pembelajaran. 

Penerapan Teknologi informasi dan komonikasi (ICT) saat ini telah 

menyebar hampir di semua bidang tidak terkecuali di sekolah yang sekarang ini 

sedang dilangsungkannya program School Net oleh dinas pendidikan yang akan 

menggabungkan sekolah-sekolah menggunakan jaringan internet yang bernama 

JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional). Penerapan ICT di sekolah 

mengharuskan para pelaku pendidikan harus melek teknologi yang imbasnya 

adalah bahwa setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus bisa 

menggunakan komputer. Semua model pembelajaran yang  ada disekolah harus 

mulai berpindah dari sistem konvensional menuju system yang mengarah pada 

ICT, tak terkecuali dengan  media pembelajaran. 
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Untuk dapat memanfaatkan ICT secara optimal, diperlukan perencanaan 

yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai proses yang terjadi di 

sekolah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membuat 

perencanaan tersebut termasuk berbagai vendor solusi teknologi informasi. 

Melalui perencanaan yang baik dan solusi yang lengkap ICT tidak saja 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tetapi juga diharapkan dapat meng-

upgrade daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru sehingga 

tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. 

Alasan utama mengapa proses pembelajaran kurang optimal salah satunya 

adalah karena guru tidak mendemonstrasikan materi dengan baik yaitu dengan 

media yang layak sehingga kurang menarik perhatian siswa. Kebiasaan 

penyampaian materi dengan media seadanya senantiasa membuat siswa bosan dan 

cenderung kurang memperhatikan terhadap apa yang disampaikan oleh guru.  

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mengoptimalkan kemampuan 

anak didik dan membantu mengembangkan kemampuan yang sempurna secara 

fisik, intelektual dan emosi. Oleh karena itu penggalian kemampuan yang 

terpendam yang dimiliki siswa harus dilakukan secara maksimal. Deporter (2002) 

dalam teorinya Quantum Learning menyatakan bahwa manusia memiliki potensi 

untuk berkembang (potential to growth) hampir tidak terbatas. Dalam hal ini 

sebenarnya setiap siswa mempunyai potensi untuk berkembang, namun terkadang 

potensi itu tidak tergali atau bahkan terabaikan oleh karena faktor penyampaian 

materi yang kurang bisa dipahami oleh siswa. Salah satu penyebabnya adalah 

kurang tepatnya media pembelajaran yang digunakan.  

Untuk meningkatkan meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan 

dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran adalah mengembangkan media  pembelajaran yang relevan 

dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dikatakan relevan jika mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun media pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran geografi adalah media pembelajaran yang berbasis 

ICT.  
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Perkembangan ICT akhir-akhir ini sangat menarik perhatian para tenaga 

pengajar yaitu dengan dengan kemunculan teknologi multimedia dan web server 

dengan berbagai bentuk dan tampilan yang menarik. Salah satu teknologi 

multimedia yang bisa digunakan adalah Multimedia NetOp School. Berbeda 

dengan NetOp School yang biasanya dimanfaatkan untuk sarana informasi dan 

berkomunikasi saat ini juga mulai banyak digunakan sebagai media pembelajaran. 

Kehadiran media-media ini diharapkan mampu mengembangkan potensi anak 

didiknya secara optimal dan menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih 

berkesan. 

Untuk dapat menerapkan media pembelajaran yang berbasis ICT, seorang 

pendidik minimal harus bisa mengoperasikan komputer. Di era yang semakin 

maju seperti sekarang ini, adalah sebuah keniscayaan bahwa seorang pendidik 

harus mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Akan sangat 

tertinggal sekali jika seorang pendidik tidak menguasai teknologi yang sangat 

berkembang seperti sekarang ini. Selain skill yang harus dimiliki seorang 

pendidik, dukungan dari sekolah dalam hal sarana dan prasarana penunjang  

teknologi informasi dan komunikasi juga harus terpenuhi untuk kelancaran proses 

pembelajaran yang berbasis ICT.  

Mata pelajaran geografi merupakan mata pelajaran yang bersifat abstrak. 

Salah satu materi geografi yang bersifat abstrak ini adalah pokok bahasan 

pelestarian lingkungan hidup. Pada pokok bahasan ini banyak memerlukan contoh 

yang berupa gambar-gambar ataupun visualisasi dalam bentuk animasi-animasi. 

Misal ketika menjelaskan kronologis gunung meletus ataupun bahaya banjir, 

diperlukan visualisasi guna menggambarkan apa yang dicontohkan. Dengan 

adanya media  ini diharapkan bisa merubah materi yang bersifat abstrak ini bisa 

menjadi bahasa yang lebih kongkrid sehingga mudah diterima oleh perseta didik.  

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

4 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meneliti seberapa efektif 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication 

Technology,ICT) dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini penulis 

menggunakan Multimedia NetOp School dan Web server sebagai bahan 

eksperimen. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah EFEKTIFITAS 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT DENGAN 

APLIKASI MULTIMEDIA NETOP SCHOOL DAN WEB SERVER 

TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA KELAS XI SMA N 2 

SURAKARTA. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang timbul yaitu sebagai berikut: 

1. Kurangnya media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran geografi; 

2. Kurang tepatnya media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

geografi disekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis akan membatasi masalah 

yang telah diidentifikasi. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelian dibatasi pada siswa kelas XI semester genap SMU Negeri 2 

Surakarta tahun ajaran 2007/2008 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah berikut: 

a. Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran geografi pada pokok bahasan 

pelestarian lingkungan hidup. 

b. Pencapaian hasil belajar siswa dibatasi pada aspek kognitif pada mata 

pelajaran geografi dengan pokok bahasan pelestarian lingkungan hidup. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan 

hasil belajar yang signifikan dalam pembelajaran geografi  dengan menggunakan 

media pembelajaran Multimedia NetOp School dan Web Server pada pokok 

bahasan pelestarian lingkungan hidup. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas media pembelajaran aplikasi Multimedia NetOp School dan Web 

Server dilihat dari perbedaan hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Mengkaji secara ilmiah tentang pentingnya media pembelajaran dalam mata 

pelajaran geografi; 

2. Memberi sumbangan pemikiran pada pengajaran geografi di sekolah dalam 

pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan; 

3. Bahan pertimbangan informasi bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Media Pembelajaran  

a. Pegertian Media Pembelajaran 

Kata “media” adalah bentuk jamak dari “medium” yang berasal dari 

bahasa Latin “medius” yang berarti “tengah”. Dalam bahasa Indonesia kata 

“medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang”. Dengan demikian 

pengertian media mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan 

informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media 

adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses 

penyajian informasi (AECT Task Force, 1997:162) dalam Latuheru 

(1998:11). Sedangkan menurut Santoso S. Hamidjojo, arti media adalah 

semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan/ 

menyebarkan ide, atau pendapat, atau gagasan yang dikemukakan/ 

disampaikan itu bisa sampai pada penerima.  

Pesan yang ingin kita sampaikan bisa berupa, ide, pendapat, atau 

gagasan /ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik 

verbal (kata-kata dan tulisan) maupun non-verbal. Adakalanya siswa berhasil, 

adakalanya tidak berhasil dalam menafsirkan dan memahami apa yang 

didengar, dibaca, dilihat atau diamati. Kegagalan/ketidakberhasilan  ini 

kemudian menjadi penghambat dalam proses komunikasi yang kemudian 

dikenal dengan istilah barriers atau noise. Semakin banyak verbalisme 

semakin abstrak pemahaman yang diterima.  

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Edgar Dale dalam www.mediapendidikan.com,  (21 Maret 2006) 

Menyebutkan ada lima fungsi pokok media pembelajaran yaitu: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 
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3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 Dengan demikian media pendidikan mempunyai fungsi yang sangat 

penting baik untuk pendidik maupun peserta didik. Bagi peserta didik media 

pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting yaitu dapat 

menimbulkan gairah belajar, memungkinkan untuk dapat belajar mandiri 

sesuai bakat dan kemampuannya, dan mempercepat pemahaman terhadap 

materi yang diajarkan oleh guru. Sedangkan bagi pendidik sendiri media 

pembelajaran mempunyai fungsi untuk memperjelas pesan yang ingin 

disampaikan agar tidak terlalu verbal. 

c. Information Comunication Technologi (ICT) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, 

yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi, 

meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat 

bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi 

merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena 

itu, Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu padanan 

yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala 

kegiatan yang terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan 

transfer / pemindahan informasi antar media. (http://man2cms.blogspot.com. 

September 2007) 

Martin dalam  Cepi Riyana (2006: 2) mengemukakan adanya 

keterkaitan erat antara Teknologi Informasi dan Komunikasi, teknologi 

informasi lebih pada sistem pengolahan informasi sedangkan teknologi 

komunikasi berfungsi untuk pengiriman informasi (information delivery). 

Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah memadukan 
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kedua unsur teknologi informasi dan teknologi komunikasi menjadi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan siswa memiliki 

kemampuan menguasai perangkat keras dan perangkat lunak untuk 

mengolah, menganalisis dan mentransmisikan data dengan memperhatikan 

dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memperlancar komunikasi 

dan produk teknologi informasi yang dihasilkan bermanfaat sebagai alat dan 

bahan komunikasi yang baik. 

1) Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran 

Dalam Cepi Riyana (2006:4), Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) memilliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, yaitu: 

a) Teknologi Informasi dan Komonikasi (TIK) berfungsi sebagai alat 

(tools), dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat bantu bagi 

pengguna (user) atau dalam hal ini siswa untuk membantu 

pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, 

membuat unsur grafis, membuat database, membuat program 

administrative untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, 

keuangan dan sebagainya. 

b) Teknologi Informasi dan Komonikasi (TIK) berfungsi sebagai ilmu 

pengetahuan (science). Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari 

disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi 

komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti 

informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Dalam 

pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata 

pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa 

semua kompetensinya.  

c) Teknologi Informasi dan Komonikasi (TIK) berfungsi sebagai bahan 

dan alat bantu untuk pembelajaran (literacy). Dalam hal ini teknologi 

dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu 

untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam 

hal ini komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa 
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dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini 

posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai: 

fasilitator, motivator, transmiter, dan evaluator. 

d. Multimedia  

Departemen Komunikasi dan Informatika RI (2007) menyebutkan 

Multimedia adalah output berdasarkan sistem komputer yang 

mengintegrasikan atau mengkonvergensikan teks, suara, gambar diam, 

gambar bergerak dan/atau animasi. Termasuk di dalamnya konten yang 

dimuat di media Internet, games komputer, film animasi, klip video, file 

musik, desain grafis komputer dan piranti lunak aplikasi (application 

software).  

Multimedia ialah penggunaan beberapa media digital (contohnya teks, 

audio, grafik, animasi, video) untuk menyampaikan maklumat. Kamus 

Dewan (2002) menyatakan bahwa multimedia adalah kata gabungan yang 

menunjukkan banyak dan kepelbagaian alat atau perantara komunikasi 

(perhubungan). Jamalluddin dan Zaidatun (1999) menerangkan bahwa 

multimedia sebagai proses komunikasi interaktif berasaskan teknologi 

komputer yang menggabungkan penggunaan unsur-unsur media dalam 

persembahan informasi. Multimedia juga boleh merujuk penggunaan 

teknologi komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, 

gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) 

sehingga pengguna dapat ber-navigasi, berinteraksi, berkarya dan 

berkomunikasi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Multimedia. 5 Maret 2008) 

Multimedia yang biasa dikaitkan dengan penggunaan komputer dalam 

perkembangannya yaitu pada tahun 1950-an hingga 1960-an sangat lamban. 

Namun sejak ditemukannya prosesor kecil (micro processor) pada tahun 

1975 perkembangan komputer menjadi sangat cepat. Bahkan pengembangan 

prosesor kecil ini masih berlangsung hingga sekarang bukan saja ukurannya 

yang semakin kecil tetapi juga kemampuan yang semakin besar dalam 

menangani informasi dan instruksi yang hampir tiada batas dan dengan 
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kecepatan yang semakin tinggi. Saat ini bahkan sudah ada komputer dengan 

ukuran sangat kecil yang dikenal dengan nama laptop atau note book yang 

dapat di bawa kemana-mana didalam sebuah tas jinjing kecil, sehingga 

memudahkan penggunaan teknologi komputer dalam hal ini guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran.  

 Teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan semakin 

penting dalam pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan 

dapat membawa kita kepada situasi belajar dimana "learning with effort" 

akan dapat digantikan dengan "learning with fun". Apalagi dalam 

pembelajaran orang dewasa, “learning with effort” menjadi hal yang cukup 

menyulitkan untuk dilaksanakan karena berbagai faktor pembatas seperti 

usia, kemampuan daya tangkap dan kemauan berusaha. Jadi proses 

pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan menjadi 

pilihan para fasilitator. Jika situasi belajar seperti ini tidak tercipta, paling 

tidak multimedia dapat membuat belajar lebih efektif menurut pendapat 

beberapa pengajar. Pada saat ini semua memahami bahwa "proses belajar" 

dipandang sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, kumulatif, 

dan berorientasi pada tujuan pembelajaran.  

Multimedia dapat kita gunakan pada berbagai lokasi dan untuk 

berbagai tujuan pengajaran yang melibatkan gambar-gambar guna 

menginformasikan atau mendorong lahirnya respons emosional. Suatu 

tayangan atau seperangkat gambar dapat disertai dengan satu narasi yang 

sesuai sebagai pengantar atau pendahuluan dari satu unit pelajaran. Narasi 

lain dapat digunakan terutama untuk menyajikan pelajaran secara lebih rinci. 

(Arsyad azhar. 2004 : 154) 

e. NetOp School 

NetOp School is an interactive software package designed to connect 

an instructor’s computer with student computers in a networked-classroom 

environment (Temple University. Juli 2005). NetOp School adalah software 

interaktif yang di kemas atau di desain untuk menghubungkan komputer guru 

(instruktur) dengan komputer siswa dalam ruang kelas yang terkoneksi 
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dengan jaringan atau networking. NetOp School dengan versi terbaru 5.0 saat 

ini mampu melakukan fungsi interaktifnya antara komputer guru dengan 

komputer siswa secara efektif dan efisian. Dalam www.temple.edu. (1 

Nopember 2005) fungsi interaktif yang dapat dilakukan dengan NetOp 

School antara lain: 

1) Demonstrate 

NetOp School dapat mendemonstrasikan atau menampilkan materi 

pembelajaran kepada komputer siswa baik secara seleksi, kelompok 

ataupun seluruh komputer yang terhubung dalam satu jaringan ruang 

kelas 

 

Sumber: www.temple.edu 

Gambar 1. Demonstrasi materi pembelajaran 

2) Attention 

Memberikan perhatian baik secara khusus maupun secara umum kepada 

siswa 
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Sumber: www.temple.edu 

Gambar 2. Guru memberikan perhatian khusus pada siswa 

3) Communication 

Berkomonikasi dengan peserta didik dengan cara mengirim pesan secara 

langsung kepada siswa 

 

Sumber: www.temple.edu 

Gambar 3. Guru berkomonikasi langsung dengan siswa menggunakan 

Web Came 

4) Workgroup 

Membuat kelompok belajar sehingga guru dapat menyampaikan materi 

yang berbeda kepada masing-masing kelompok 

5) Command  

Melakukan perintah terhadap computer siswa dengan remote control 

termasuk menjalankan aplikasi yang dimiliki oleh komputer siswa dan 

menampilkannya kepada semua siswa 
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Sumber: www.temple.edu 

Gambar 4. Guru memonitor sekaligus mengontrol kegiatan siswa 

6) Files Distribute 

Mendistribusikan materi belajar kepada siswa dengan cara 

mengirimkannya secara langsung 

 

Sumber: www.temple.edu 

Gambar 5. Dstribusi materi pembelajaran 

7) Record 

Merekam semua aktifitas yang dilakukan oleh siswa 

f. Web  

Web, adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, 

gambar, bunyi, animasi dan data multimedia lainnya, yang diantara data 
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tersebut saling berhubungan satu sama lain (Eko Purwanto, 2003:2). Untuk 

memudahkan pembacaan data dan informasi yang ada di web kita harus 

menggunakan web browser seperti Internet Explorer ataupun Netscape. 

WWW (World Wide Web), merupakan kumpulan web server dari seluruh 

dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan 

bersama (Eko Purwanto, 2003:2). Dengan kata lain WWW adalah kumpulan 

dari web-web yang mempunyai tema-tema yang berbeda. Kita dapat 

mengibaratkan WWW ini merupakan perpustakaan besar yang menyediakan 

berbagai informasi yang kita butuhkan.  

Kaitannya dengan penelitian ini WWW merupakan tools yang 

sangat efektif yang dapat dijadikan pusat data atau informasi media 

pembelajaran. Namun untuk lingkup sekolah web server sudah cukup untuk 

menampung semua informasi atau data-data pembelajaran baik buku maupun 

media-media pembelajaran lainnya. Sehingga dimungkinkan kegiatan belajar 

mengajar seperti pemberian tugas mandiri, forum diskusi dilakukan secara on 

line. Dalam hal ini antara guru dan siswa mempunyai keaktifan yang sama. 

 

2. Peranan Media Pembelajaran 

Pada mulanya media hanya sebagai alat bantu visual dalam kegiatan belajar 

mengajar, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada 

siswa antara lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas dan 

mepermudah konsep yang abstrak, dan mempertinggi daya serap atau retensi 

siswa. 

Sebagai bagian dari sistem pembelajaran, media mempunyai nilai-nilai 

praktis berupa kemampuan/ketrampilan untuk : (a) membuat konkrit obyek yang 

abstrak; (b) membawa obyek yang berbahaya atau sukar didapat kedalam 

lingkungan; (c) menampilkan obyek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi 

Borobudur, dan sebagainya; (d) menampilkan obyek yang tak dapat diamati 

dengan mata telanjang seperti halnya mikroorganisme; (e) mengamati gerakan 

yang terlalu cepat, misalnya, dengan slow-motion atau time-lapse photography; (f) 

memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya; (g) 
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memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar 

siswa;(h) membangkitkan motivasi belajar siswa;(i) memberi kesan perhatian 

individual untuk seluruh anggota kelompok belajar;(j) menyajikan informasi 

belajar yang konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut 

kebutuhan;(k) menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak, 

mengatasi batasan waktu maupun ruang;(l) mengontrol arah maupun kecepatan 

belajar siswa. Yusuf Hadi dkk (1992 : 47-51) 

 

3. Efektifitas Media Pembelajaran 

Menurut J.M. Echols dalam Yulitta (2004: 16) istilah efektifitas berasal 

dari bahasa inggris “efectivity” (kata sifat) yang berarti dengan hasil baik, dengan 

berhasil, efektif. Sedangkan dalam kamus kontemporer efektifitas sama dengan 

keefektifan yang berarti usaha atau tindakan yang membawa hasil. Menurut 

Roestiyah (1989: 40) efektif adalah memberikan bantuan atau dorongan dalam 

mencapai suatu tujuan.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai keefektifan 

suatu media pembelajaran tergantung dari hasil yang telah dicapai, artinya media 

pembelajaran dikatakan efektif jika hasil belajar yang telah dicapai menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Efektifitas media pembelajaran sendiri diartikan suatu 

bentuk pengukuran terhadap perubahan-perubahan hasil belajar setelah siswa 

mendapakan perlakukan semu berupa eksperimentasi dari media pembelajaran 

yang digunakan. 

Media pembelajaran sebagai salah satu sarana pendidikan yang tepat dan 

efektif akan dapat menunjang tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Media 

yang tepat adalah media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

sedangkan media yang efektif jika hasil belajar yang diharapkan tercapai dengan 

baik. Tingkat keefektifan suatu media ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman 

siswa melalui hasil belajar yang telah dicapai. Semakin besar perubahan hasil 

belajar yang telah tercapai, maka semakin besar pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan, semakin tinggi efektifitas media pembelajaran yang 

digunakan. 
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Menurut Gilbert dalam Suharsimi Arikunto (1998: 160) efektifitas program 

dapat diukur sekurang-kurangnnya dengan tiga cara: 

a. Pendekatan analisis, penilai menentukan standar minimum yang harus dicapai 

siswa. 

b. Pendekatan deskriptif, memberitahukan kepada evaluator tentang tingkat 

keberhasilan yang dicapai siswa dalam belajarnya. 

c. Pendekatan eksperimen, dengan cara membandingkan dua kelompok 

eksperimen dengan catatan kondisi kedua kelompok sama. Untuk kedua 

kelompok diberikan perlakuan yang berbeda maka akan diketahui efektif 

tidaknya perlakuan tersebut. 

 

4. Hasil Belajar  

Menurut Nana Sudjana, (1996: 22) Belajar dan mengajar sebagai aktivitas 

utama di sekolah meliputi tiga unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman belajar 

mengajar dan hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah 

mengalami proses belajar dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya”  

Nana Syaodih (2005 : 223) menjelaskan bahwa “Tes hasil belajar  kadang-

kadang disebut juga tes prestasi belajar, mengukur hasil-hasil belajar yang dicapai 

siswa selama kurun waktu tertentu”. Hasil belajar tersebut diwujudkan dalam 

bentuk angka atau tulisan. Adapun waktu pengambilan nilai sebagai hasil belajar 

dibedakan menjadi enam (1) tes akhir pertemuan, (2) tes akhir pokok bahasan, (3) 

tes mingguan, (4) tes tengah cawu atau tengah semester, (5) tes akhir cawu atau 

akhir semester, (6) ujian akhir pendidikan (satu jenjang pendidikan). Tes hasil 

belajar tersebut juga dibedakan berdasarkan materi yang diukur sesuai dengan 

nama mata pelajaran, misalnya Geografi. 

Hasil belajar dapat diperoleh melalui suatu mekanisme tertentu yang 

berupa penilaian hasil belajar. Dalam hal ini Nana Sudjana (1996 : 3) menjelaskan 

bahwa: Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
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obyek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya 

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh sebab itu dalam 

penilaian hasil belajar, peran tujuan instruksional yang berisi rumusan 

kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur 

penting sebagai dasar dan acuan penilaian.  

Menurut Nana Sudjana (1996: 22) “dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotoris”. Ketiga ranah inilah yang digunakan dalam penilaian hasil belajar 

pada kurikulum berbasis kompetensi.  

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya adalah kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan 

dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan dengan 

hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris yakni (a)gerak refleks, (b) keterampilan gerak dasar, (c) kemampuan 

perceptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan kompleks, 

dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif. (Nana Sudjana,1996: 22-23).   

Dalam hal ini, penilaian yang dilakukan dalam kurikulum 2004 adalah 

penilaian berbasis kompetensi yang berpijak pada konsep belajar tuntas (Mastery 

Learning). Pencapaian hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotoris. Aspek kognitif dilakukan melalui ulangan harian dan ujian. Aspek 

psikomotoris dilakukan melalui ujian praktikum atau menggunakan penilaian 

unjuk kerja pada saat pembelajaran berlangsung. Aspek afektif dilakukan melalui 

pengamatan pada lembar pengamatan dan kuesioner (Depdikbud, 2004: 9-10).  
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5. Pelestarian Lingkungan Hidup 

 Materi pelestarian lingkungan hidup adalah materi kelas xi semester 

kedua. Materi ini terdiri dari dua kompetensi dasar yaitu: (1) Mendeskripsikan 

pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya pembangunan berkelanjutan, (2) 

Menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 

berkelanjutan. Dalam penelitian ini kompetensi dasar yang ambil sebagai media  

bahan penelitian adalah kompetensi dasar yang kedua.  

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari kompetensi 

dasar ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dapat mengidentifikasi kualitas lingkungan untuk kelangsungan hidup. 

2. Siswa dapat menyebutkan kerusakan lingkungan hidup dan usaha 

pelestariannya. 

3. Siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan. 

Adapun peta konsep dari materi tersebut digambarkan dalam bagan berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Konsep Materi Pelestarian Lingkungan Hidup 
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B. Kerangka Pemikiran 

Hasil belajar yang dicapai siswa menunjukkan tingkat keberhasilan yang 

telah dilakukan siswa selama menempuh masa studi. Hasil belajar dapat 

ditunjukkan dengan nilai atau angka yang diperoleh setelah mengikuti proses 

penilaian. Banyak faktor yang ikut menentukan hasil belajar siswa, yaitu ada 

faktor dari diri siswa itu sendiri maupun faktor dari luar baik dari guru sebagai 

panyampai materi maupun faktor lingkungan atau suasana kelas. Oleh karena itu, 

dalam suatu proses pembelajaran  diperlukan adanya suatu media yang interaktif 

yang menarik dan suasana kelas yang kondusif agar tercapai tujuan pembelajaran 

dan indikator pembelajaran serta penguasaan kompetensi dasar tertentu.  

Proses pembelajaran dengan basis ICT yang menggunakan aplikasi 

multimedia NetOp School sebagai alat kontrol, penyampaian materi maupun 

tanya jawab ini merupakan kegiatan belajar yang interaktif antara guru dan murid. 

Dalam proses pembelajaran ini guru dan siswa masing-masing dihadapkan pada 

satu perangkat komputer yang semuanya terhubung dengan jaringan komputer.  

Sedangkan media pembelajaran web server merupakan miniatur dari sebuah 

perpustakaan yang berisi berbagai media dan materi pembelajaran yang disimpan 

dalam suatu server dimana siswa dapat langsung mengakses serdiri materi yang 

diajarkan baik pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun pada saat 

tidak sedang dalam kegiatan belajar mengajar 

Untuk mengetahui mana yang lebih efektif media pembelajaran ini maka 

kedua media ini diuji cobakan pada populasi yang telah ditentukan sampelnya. 

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan uji homogenitas untuk 

mendapatkan sampel kelas yang mempunyai variansi yang sama. Kelompok 

sampel yang berasal dari kemampuan yang sama diharapkan dapat menunjukkan 

hasil belajar yang berbeda setelah diberikan adanya perlakuan yang berbeda pula. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada alur pemikiran berikut ini. 
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Gambar 6. Alur Pemikiran Penelitian  

 

 

Dari uraian diatas dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel 

dalam paradigma sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Paradigma Penelitian 

 

Keterangan : 

X   : Pembelajaran 

X1 : Pembelajaran dengan Media Pembelajaran Multimedia NetOp School  

X2  : Pembelajaran dengan Media Pembelajaran Aplikasi Web Server 

Y1 : Hasil belajar kognitif  1 

Y2  : Hasil belajar kognitif  2 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dirumuskan hipotesis bahwa 

media pembelajaran berbasis ICT efektif untuk meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran geografi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 

Surakarta pada Tahun Pelajaran 2007/2008. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap yang secara garis besar 

dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap 

penyelesaian. 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi pengajuan judul skripsi, penyunan proposal 

penelitian, pengajuan proposal dan penyusunan instrument penelitian  

b. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan, yaitu 

uji coba instrumen dan pengambilan data baik dengan angket maupun tes. 

Kegiatan ini merupakan lanjutan setelah tahap persiapan, dilaksanakan pada 

bulan Maret 2008 

c. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian meliputi analisis data dan penyusunan laporan. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada bulan April 2008 sampai dengan selesai. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu ( Quasi experimental 

reseach). Quasi eksperimen adalah mengadakan kegiatan percobaan dengan 

memberikan perlakuan semu. Perlakuan semu yang diberikan adalah hanya 

memberikan perlakuan dengan pemberian kegiatan uji coba media pembelajaran 

baru kepada siswa yaitu media pembelajaran berbasis ICT dengan Aplikasi 

multimedia NetOp School. Rancangan penelitian diambil dari populasi kemudian 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen I dengan 
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media pembelajaran Multimedia NetOp School dan eksperimen II dengan 

Aplikasi Web Server, lalu kedua kelompok dikenai pengukuran yang sama. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized Control Only Design 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1. Design Penelitian Randomized Control Only Design 

Group Treatment Post Test 

 Eksperimen I  (R) XI T2 

Eksperimen II (R) X2 T2 

 

Keterangan : 

XI : Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen I yaitu diberikan 

perlakuan dengan Media Pembelajaran Multimedia NetOp School  

XII : Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen II yaitu diberikan 

perlakuan dengan Aplikasi Web Server 

T2 : Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen I dan II 

(R)  : Random assigment (pemilihan kelompok secara random) 

Pada akhir penelitian semua kelompok eksperimen tersebut diukur dengan 

menggunakan alat ukur yang sama. Alat ukur meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Uji homogenitas dilakukan pada semua kelompok sebelum dilakukan 

perlakukan. 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Semester 1 

SMA Negeri 2 Surakarta. 

2.  Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak dua kelas 

yang sama variansinya. Variansi tersebut dihitung dari nilai Semester Pertama 

yang mempunyai kesamaan variansinya. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simpel random sampling 

karena populasi terbagi dalam kelas-kelas. Kelas diambil secara acak dengan 

melewati tahap sebagai berikut : 

a. Mengambil data nilai Semester 1 seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Surakarta. 

b. Melakukan uji homogenitas dan normalitas untuk mengetahui distribusi dari 

sample penelitian 

c. Menentukan kelas yang berfungsi sebagai kelompok eksperimen I maupun II 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian yang diperoleh adalah data mengenai ranah kognitif. 

Pengumpulan data untuk ranah kognitif meliputi soal-soal yang mencakup 6 

jenjang kemampuan yaitu C1 (pengetahuan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), 

C4 (analisis), C5 (sintesis), dan C6 (evaluasi).  

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang menjadi sumber obyek pengamatan dan 

sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa yang diteliti. 

Variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dipilih untuk dicari pengaruhnya 

terhadap variabel tergantung. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pembelajaran dengan media pembelajaran Multimedia NetOp School  

2. Pembelajaran dengan Aplikasi Web Server 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang kehadirannya dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

ranah kognitif. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto (2002 :206) menjelaskan bahwa “ Dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya”. 

Teknik dokumentasi lebih mudah digunakan dibanding teknik lain 

karena apabila ada kekeliruan sumber datanya belum berubah. Pada metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati yaitu data yang 

otentik dari sekolah. 

Fungsi dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan nilai Ujian Semester I mata pelajaran Geografi yang digunakan 

untuk menguji homogenitas  kemampuan awal. 

b. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengambil data tentang hasil belajar  

ranah kognitif. Tes berbentuk tes obyektif yaitu bentuk pilihan ganda menurut 

Suharsimi Arikunto (2002 :198). Try Out dilakukan di SMA Negeri 2 

Surakarta. 

 

3. Instrumen Penelitian 

a. Teknik Penyusunan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas satu instrumen yaitu 

instrumen penelitian kognitif. 

Pengukuran ranah kognitif menggunakan test. Adapun langkah-langkah 

penyusunan test sebagai berikut : 

a) Spesifikasi  materi berdasarkan kurikulum 

b) Pembuatan alat ukur sesuai indikator 

c) Pembuatan kisi-kisi soal sesuai dengan indikator yang diharapkan 

d) Soal-soal yang disusun mengangkut soal-soal yang mencakup 6 jenjang 

yaitu C1 (pengetahuan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis), 

C5 (sintesis) dan C6 (evaluasi) menurut Ella Yulaelawati (2004:59-63). 

e) Penyusunan item 
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f) Pengujian kesahihan item dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas 

b. Uji Instrumen Penilaian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment, dari Suharsimi Arikunto (2001 : 72). 

rxy =
( )( )

( ) ( ) }}{{
2222

yyNxxN

yxxyN

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi antar variabel x dan variabel y, dua 

variabel yang       dikorelasikan. 

X : jumlah skor item tiap nomor soal yang dijawab benar.  

Y  : jumlah skor item total tiap nomor yang dijawab benar. 

N : banyaknya subyek. 

Item dikatakan valid jika mempunyai r hitung  > r tabel dengan taraf 

signifikasi  α = 0,05 Item dikatakan valid apabila mempunyai rxy > rtabel 

dengan taraf signifikasi α = 0,05. Item dikatakan tidak valid jika rxy < rtabel 

dengan taraf signifikasi α = 0,05.  

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan adalah rumus Kuder-Richardson (K-R 

20) dari Suharsimi Arikunto (2001 : 100). 

r11= 








−1n

n
 







 ∑−
2

2

S

pqS
 

Keterangan : 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan. 

p : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar. 

q : proporsi subyek yang menjawab item dengan salah (q =1-p) 

∑ pq : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n : banyaknya item 

S : standar deviasi dari tes 

Kualifikasi koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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0,91-1,00  : Sangat tinggi 

0,71-0,90  : Tinggi 

0,41-0,71  : Cukup 

0,21-0,20  : Rendah 

Negatif-0,20 : Sangat rendah 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan 

uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. Adapun uji prasyarat yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui distribusi dari data 

sampel penelitian dan uji homogenitas untuk mengetahui tingkat homogenitas dari 

sampel penelitian yang digunakan. Sedangkan Untuk menguji hipotesis yang 

tercantum dalam Bab II, dianalisis dengan uji statistik dengan menggunakan uji t 

satu pihak yaitu pihak kanan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan uji t satu pihak yaitu uji t pihak kanan diperlukan uji 

prasyarat analisis yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Liliefors dari 

Budiyono (2004:170) dengan prosedur: 

1)   Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2)   Taraf Signifikasi ( )α = 0,05 

3)   Statistik Uji 

L = max|F(Zi)-S(Zi)|                   Zi = 
( )

s

XXi −
 

dengan: 

F(Zi) : P(Z≤Zi) ; Z ~N(0,1) 

S(Zi) : proporsi cacah Z < Zi terhadap seluruh cacah Zi 

Xi : skor responden 
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4)   Daerah kritik (DK) : { L| L| > L α : n } ; n adalah ukuran sampel 

5)   Keputusan Uji 

Ho ditolak Jika Lhitung terletak di daerah kritik 

6)   Kesimpulan 

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika Ho diterima. 

b) Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika Ho 

ditolak. 

b. Uji Homogenitas 

Populasi dikatakan homogen jika mempunyai variansi yang sama, 

yaitu: α1
2
 = α2

2 
= …….. αn

2
. Persamaan dari variansi diuji dengan χ

2
 dengan 

rumus: 

χ 2
 = (ln 10) {B-Σ (ni – 1) log Si

2
} 

 

B  = log S
2
 - Σ (ni – 1) 

S
2
 = 

( )

( )Sini

Sini

∑
∑

−

−

1

1 2

  

Keterangan : 

B : Koefisien Barlett 

n : Jumlah sampel tiap kelompok  

S
2
 : variansi hipotesis 

Apabila χ
 2 

hitung > χ
2
 (1-α)(k-1), maka diperoleh populasi yang homogen. 

Sedangkan bila terpenuhi maka terjadi sebaliknya. Kriteria tolak H1 jika 

χ
2

hitung  > χ
2
 (1-α)(k-1), dimana harga χ

2
 (1-α)(k-1) dan dk = k-1 (Sudjana, 

1992:466-262). 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dilakukan uji Perbedaan Rata-rata dengan 

Menggunakan Uji t  Pihak Kanan  

H 0 =  µ1  =  µ2 

H1 =    µ1  #  µ2 

µ l  =   nilai rata-rata kognitif pada kelompok eksperimen 1  
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µ2 =   nilai rata-rata kognitif pada kelompok eksperimen 2 

Ho= nilai rata-rata kognitif pada kelompok 1 dan 2 sebelum dilakukan 

eksperimen 

Hl = perbedaan nilai rata-rata kognitif dari kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2. 









+














−+

+

−
=

∑∑
NyNxNyNx

yx

MyMx
t

11

2

22
  

( )
N

X
Xx

2

22 ∑∑∑ −=  

( Suharsimi, 1996 : 306 ) 

Keterangan : 

M = nilai rata-rata hasil per kelompok 

x = deviasi setiap nilai x2 dan x1 

y = deviasi setiap nilai y2 clan y1 

N = jumlah sampel 

Kriteria pengujian : 

a. Jika t hitung  < t tabel maka hipotesis nol diterima 

b. Jika t hitung  > t tabel maka hipotesis nol ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

 

Pada penelitian ini melibatkan 75 siswa kelas XI SMA N 2 Surakarta 

tahun pelajaran 2007/2008, yang terdiri dari 39 siswa kelompok eksperimen I, 36 

siswa kelompok eksperimen II dan 38 siswa untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. Populasi pada penelitian ini sebanyak 228 siswa yang terdiri dari enam 

kelas yaitu XI IPS 4 sampai XI IPS 6. Penentuan sampel pada penelitian ini 

menggunakan simpel random sampling dan kemudian dilakukan uji homogenitas 

untuk mendapatkan sampel yang mempunyai kesamaan variansinya.  

 

1. Hasil Belajar Awal Geografi 

Berdasarkan data yang diambil dari nilai semester 1 Kelas eksperimen 1 

yaitu pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Multimedia NetOp 

School diperoleh skor terendah 60 dan skor tertinggi 80 dari 39 siswa. Nilai rata-

rata dan simpangan bakunya adalah 69,85 dan 4,36. Untuk  lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Awal Kelompok Eksperimen 1 

No Kelas Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi relatif 

1 60 – 65 7 17.95 % 

2 66 – 71 19 48.72 % 

3 72 – 77 11 28.21 % 

4 78 – 83 2 5.13 % 

 Jumlah 39 100,00 % 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait data diatas dapat 

disajikan pada diagram batang gambar 9. 

29 
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Gambar 9. Histogram Nilai Awal Geografi Kelas Multimedia 

 

Pada kelompok eksperimen 2 yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran web server dari data yang terkumpul diperoleh skor terendah 

60 dan harga tertinggi 80 dari 36 siswa. Nilai rata-rata dan simpangan bakunya 

adalah 69,56  dan 4,68. Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Awal Kelompok Eksperimen 2 

No Kelas Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 60 – 65 9 25.00 % 

2 66 – 71 13 36.11 % 

3 72 – 77 12 33.33 % 

4 78 – 83 2 5.56 % 

 Jumlah 36 100,00 % 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait data diatas dapat 

disajikan pada diagram batang gambar 10. 
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Gambar 10. Histogram Nilai Awal Geografi Kelas Web Server 

 

2. Hasil Belajar Geografi Kelompok Eksperimen 

Berdasarkan data yang terkumpul setelah dilakukan eksperimen 

mengenai hasil belajar geografi siswa untuk kelas eksperimen 1 yaitu dengan 

menggunakan media pembelajaran Multimedia NetOp School diperoleh skor nilai 

terendah 55 sebanyak 1 orang siswa dan skor nilai tertinggi 80 sebanyak 2 orang 

siswa. Nilai rata-rata dan simpangan baku dari data yang diperolah adalah 70,82 

dan 5,69. Pada penelitian ini sebagai bahan rujukan ketercapaian hasil belajar 

adalah dengan menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. Dari 

data tersebut ada 10.25% dari jumlah siswa yang berada dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal yaitu 4 siswa. Data lebih rinci disajikan pada tabel 4.3 

berikut ini. 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 1  

No Kelas Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 53 – 58 1 2.56 % 

2 59 – 64 3 7.69 % 

3 65 – 70 18 46.15 % 

4 71 – 76 8 20.51 % 

5 77 – 82 9 23.08 % 

6 83 - 88 0 0.00 % 

 Jumlah 39 100 % 
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Gambar 11. Histogram Hasil Belajar Geografi Kelas Multimedia Netop 

School 

 

Pada kelompok eksperimen 2 yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran Web Server mendapatkan skor nilai terendah 60 sebanyak 1 

orang siswa dan skor nilai tertinggi 88 sebanyak 2 orang siswa. Nilai rata-rata dan 

simpangan baku dari data yang diperolah adalah 75,64 dan 7,43. Pada kelompok 

ini terdapat 5,56 % dari jumlah siswa yang berada dibawah Kriteria Ketuntasan 
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Minimal yaitu sebanyak 2 siswa. Data Lebih rinci disajikan pada  tabel 5 berikut 

ini. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Hasil Postest Kelompok Eksperimen 2 

No Kelas Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 53 – 58 0 0.00 % 

2 59 – 64 2 5.56 % 

3 65 – 70 11 30.56 % 

4 71 – 76 9 25.00 % 

5 77 – 82 3 8.33 % 

6 83 - 88 11 30.56 % 

 53 – 58 0 100 % 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait data diatas dapat 

disajikan pada diagram batang gambar 12 dibawah ini. 
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Gambar 12. Histogram Hasil Belajar Geografi Kelas Web Server 
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3. Perbandingan Hasil Belajar Geografi kelompok Eksperimen 1 dan 2 

Berdasarkan data yang terkumpul terkait hasil belajar geografi kelas 

eksperimen I dan II diperoleh skor nilai terendah 55 sebanyak 1 orang siswa. Nilai 

ini terdapat pada kelas eksperimen I yaitu dengan menggunakan multimedia 

NetOp School, sedangkan skor nilai tertinggi terdapat pada kelas Web Server 

(eksperimen II) dengan skor nilai 88 sebanyak 2 orang siswa. Sebagai bahan 

perbandingan berikut ini disajikan data yang lebih rinci pada tabel 6. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 1 dan 2 

No 
Kelas Interval 

Eksperimen 1 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

Kelas Interval 

Eksperimen 2 

Frekuensi 

Mutlak 

Frekuensi 

Relatif 

1 53 – 58 1 2.56 53 – 58 0 0.00 

2 59 – 64 3 7.69 59 – 64 2 5.56 

3 65 – 70 18 46.15 65 – 70 11 30.56 

4 71 – 76 8 20.51 71 – 76 9 25.00 

5 77 – 82 9 23.08 77 – 82 3 8.33 

6 83 – 88 0 0.00 83 - 88 11 30.56 

 Jumlah 39 100 % Jumlah 36 100 % 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat disajikan pada 

diagram batang gambar 13. 
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Gambar 13. Histogram Perbandingan Hasil Belajar Geografi Kelas 

Multimedia Netop School dan Web Server 

 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kelas eksperimen I frekuensi 

tertinggi pada interval nilai 65 – 70 sebanyak 18 siswa. Interval frekuensi nilai 

terendahnya terdapat pada interval 83 – 88 dengan frekuensi mutlak 0, yang 

artinya tidak ada satupun siswa yang mendapatkan nilai pada interval tersebut. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa lebih dari separuh siswa kelas eksperimen I 

yang mendapatkan nilai dibawah nilai rata-rata. Adapun nilai rata-rata hasil 

belajar pada kelas ekperimen I adalah 70,82 dengan nilai minimum 55 dan nilai 

maksimumnya 80.  

Pada kelompok eksperimen II dari grafik diatas dapat dilihat bahwa 

frekuensi tertinggi pada interval nilai 65 – 70 dan 83 – 88 dengan frekuensi 

mutlak masing-masing 11 siswa. Interval frekuensi nilai terendahnya terdapat 

pada interval 53 – 58 dengan frekuensi mutlak 1 siswa, yang artinya hanya ada 

satu siswa yang mendapatkan nilai pada interval tersebut. Jika dilihat dari data 

induk penelitian pada lampiran 8 siswa yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata 

hanya 13 siswa dari jumlah siswa 36 siswa. Adapun nilai rata-rata hasil belajar 

pada kelas ekperimen II adalah 70,25 dengan nilai minimum 60 dan nilai 

maksimumnya 80.   
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t pihak kanan. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis, 

yaitu terpenuhinya sampel yang terdistribusi normal dan homogen. Data yang 

digunakan dalam uji prasyarat analisis adalah nilai tes semester mata pelajaran 

geografi kelas XI IPS 4 dan kelas XI IPS 6. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors  pada taraf signifikansi 

5%. Dari perhitungan pada lampiran 9 diperoleh hasil yang terangkum pada tabel 

7 berikut ini. 

Tabel 7. Tabel uji normalitas kelompok eksperimen I dan II 

Kelompok Harga Lo Harga Ltabel Kesimpulan 

Kelompok Eksperimen 1 0,1214 0,1419 Normal 

Kelompok Eksperimen 2 0,1454 0,1477 Normal 

 

Pada tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa harga Lo < Ltabel, baik kelompok 

eksperimen 1 maupun eksperimen 2. Dengan demikian sampel-sampel dalam 

penelitian baik kelompok eksperimen I maupun kelompok eksperimen II 

dinyatakan berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas menggunakan uji Bartlett pada taraf signifikansi 

5%. Pada perhitungan yang terdapat pada lampiran 11, diperolah harga X
2 

hitung 

= 2,5973 dan daerah kritik 3,84. Harga X2 hitung  < harga kritik  X
2
, dengan 

demikian sampel-sampel pada penelitian baik kelompok eksperimen 1 maupun 

kelompok eksperimen 2 dinyatakan dari populasi yang homogen. 
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C. Pengujian Hipotesis 

 

Untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaaan media pembelajaran 

multimedia NetOp School dan Web Server dalam pembelajaran geografi pada 

pokok bahasan pelestarian lingkungan hidup maka dilakukan perhitungan uji 

perbandingan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 1 yang menggunakan 

media pembelajaran Multimedia NetOp School dan kelompok eksperiman 2 yang 

menggunakan media pembelajaran web server. Statistik yang digunakan, yaitu uji 

t pihak kanan pada taraf signifikansi 5 %. Dari hasil perhitungan seperti yang 

tertera pada lampiran 14 diperoleh harga thitung = 3,1666 dan ttabel 1,66. 

Berdasarkan harga thitung > t tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak dan 

H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ”media pembelajaran 

web server lebih efektif dibanding dengan multimedia NetOp School untuk 

meningkatkan hasil belajar geografi pada pokok bahasan pelestarian lingkungan 

hidup”. 

 

D. Pembahasan Hasil dan Analisis Data 

Mata pelajaran Geografi merupakan mata pelajaran yang banyak 

memerlukan pemahaman secara deskriptif. Maka dari itu diperlukan media 

pembelajaran variatif dan inovatif dengan visualisasi-visualisasi yang menarik. 

Selain mempercepat pemahaman terhadap materi bahasan juga dapat menarik 

perhatian dan minat siswa terhadap materi yang disampaikan. Implikasi dari 

percepatan pemahaman dan meningkatnya minat siswa terhadap mata pelajaran 

geogafi adalah meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua media pembelajaran yaitu 

multimedia NetOp School dan Aplikasi Web Server sebagai bahan eksperimen 

dalam rangka peningkatan hasil belajar geografi siswa. Adapun materi yang 

dijadikan objek penelitian adalah pokok bahasan pelestarian lingkungan hidup. 

Pokok bahasan tersebut terdiri dari 2 kompetensi dasar yaitu: (1) Mendeskripsikan 

pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya pembangunan berkelanjutan, (2) 

Menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
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berkelanjutan. Penyampaian materi tersebut dilaksanakan dalam waktu kurang 

lebih satu bulan.  

Media pembelajaran yang telah dipersiapkan kemudian diujicobakan untuk 

mencari mana yang lebih efektif, Multimedia NetOp School atau Web Server. 

Pada akhir kegiatan belajar dengan materi pokok pelestarian lingkungan hidup, 

siswa diberikan tes sebagai bahan pengukuran tingkat keefektifan media 

pembelajaran yang digunakan yang telah diterapkan. Adapun jumlah soal yang di 

evaluasikan sejumlah 45 soal yang sudah mewakili tiap indikator meliputi jenjang 

penguasaan ingatan, pemahaman, penerapan, dan analisis sesuai dengan matrik 

soal yang terdapat dalam lampiran.  

Tes dilakukan pada 3 kelas yaitu 2 kelas eksperimen yang telah diketahui 

normalitas dan homogenitasnya dan 1 kelas untuk menguji validitas dan 

reliabilitas. Adapun untuk kelas eksperimen nilai yang diambil adalah nilai 

sesungguhnya yang diperoleh dari seberapa banyak siswa menjawab benar. 

Sedangkan untuk kelas validitas dan reliabilitas dilakukan proses skoring yaitu 1 

untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah. Dari analisis yang telah 

dilakukan pada lampiran 7 maka instrumen pada penelitian ini dinyatakan 

mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi.  

Hasil belajar kelompok eksperimen 1 yaitu pembelajaran dengan aplikasi 

multimedia NetOp School setelah dilakukan perhitungan diketahui adanya 

peningkatan rata-rata hasil belajar geografi dari 69,85 dengan simpangan baku 

4,36 menjadi 70,82 dengan simpangan baku 5,69. Dari data ini dapat diketahui 

bahwa ada perbedaan nilai rata-rata dari hasil belajar awal dengan hasil belajar 

setelah dilakukan eksperimen. Walaupun perbedaan ini tidak banyak yaitu hanya 

terpaut 0,97 dengan perbedaan simpangan baku terpaut 1,33, namun media 

pembelajaran ini bisa dikatakan cukup efektif untuk digunakan dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar.  
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Pada kelompok eksperimen 2 yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran Web Server diperoleh adanya perbedaan yang cukup 

signifikan yaitu terpaut 5,39 dengan perbedaan simpangan baku 2,38. Rata-rata 

hasil belajar geografi sebelum dilakukan eksperimen 70,25 dengan simpangan 

baku 5,05, kemudian setelah dilakukan eksperimen dengan menggunakan media 

pembelajaran Web Server meningkat menjadi 75,64 dengan simpangan baku 7,43. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa media ini sangat efektif dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar Geografi.   

Dari perhitungan yang telah dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

efektifitas media pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji-t 

pihak kanan diperoleh harga thitung = 3,1666 lebih besar dari harga ttabel = 1,66. Hal 

ini manunjukan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dengan Web 

Server lebih tinggi yaitu 75,64 dari pada rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

dengan Multimedia NetOp School yaitu 70,82. Sehingga media pembelajaran 

Web Server lebih efektif dibandingkan dengan media pembelajaran Multimedia 

NetOp School dalam rangka meningkatkan hasil belajar Geografi. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dikemukakan di 

muka, maka dapat disimpulkan: 

1. Media pembelajaran  berbasis ICT antara aplikasi Multimedia NetOp School 

dan Web Server efektif dalam upaya meningkatkan hasil belajar Geografi 

pada pokok bahasan pelestarian lingkungan hidup.  

2. Media pembelajaran Web Server lebih efektif dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar geografi pada pokok bahasan pelestarian lingkungan hidup. (thitung 

= 3,1666 > harga ttabel = 1,66 dengan α= 0.05). Hal ini dikarenakan web server 

memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

a. Bisa diakses setiap saat via jaringan namun tanpa online internet. 

b. Semua materi pembelajaran bisa dimasukan ke dalam web server baik 

slide presentasi, modul dan tugas-tugas yang diberikan.  

c. Forum diskusi atau tanya jawab bisa dimasukan ke dalam web server 

sehingga proses kegiatan belajar bisa lebih interaktif. 

 

B. Implikasi 

Dari kesimpulan diatas maka penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rujukan bahwa media pembelajaran Multimedia NetOp School dan Web Server 

dapat digunakan upaya meningkatkan hasil belajar geografi pada pokok bahasan 

pelestarian lingkungan hidup. Namun dari hasil analisis penelitian ini media 

pembelajaran Web Server  lebih efektif jika dibandingkan dengan Multimedia 

NetOp School. Dalam hal ini web server dapat digunakan sebagai salah atu 

masukan bagi guru geografi dalam rangka pemilihan media pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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C. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru harus lebih selektif memilih media pembelajaran geografi dalam rangka 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa didik mengingat waktu untuk tatap 

muka yang relatif sedikit. 

2. Guru harus memperhatikan pokok bahasan yang akan diajarkan berkaitan 

dengan pemilihan media pembelajaran yang lebih tepat 

3. Guru harus menggunakan media pembelajaran yang kreatif, variatif dan 

inovatif sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan.  
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