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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kriteria bahan ajar yang akan 

dikembangkan pada media pembelajaran peta timbul, (2) pengembangan media 

pembelajaran peta timbul, dan (3) efektivitas media pembelajaran peta timbul materi 

bentuk muka bumi di daratan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan (R&D) yang mengadopsi model rancangan Borg dan Gall. Desain 

penelitian menggunakan Pre-Test Post-Test Control Group Design dengan  

responden kelas VII SMP Al Firdaus Sukoharjo. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu uji T (t-test). Proses pengembangan media peta timbul telah melalui 

penyempurnaan produk yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media dengan nilai 

rata-rata 4,55 yang termasuk dalam kategori “BAIK”. Hasil uji T (t-test) pada pretest 

dan postest kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan hasil yang signifikan 

yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Keefektifan media pembelajaran peta timbul 

terlihat dalam perbandingan hasil belajar yang menunjukkan rata-rata peningkatan 

hasil belajar kelas kontrol 49,07% dan kelas eksperimen 64,52%. Peningkatan hasil 

belajar kelas eksperimen 15,45% lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil 

penilaian produk akhir oleh responden penelitian memiliki nilai rata-rata 4,22 yang 

termasuk kategori “BAIK”. Kesimpulannya, media pembelajaran peta timbul yang 

dikembangkan sudah efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, peta timbul, bentuk muka bumi di 

daratan 

 

ABSTRACT 

The aims of this research is to know: (1) the criteria for teaching materials that will 

be developed in the emerging learning media map, (2) the map development model of 

learning media arises, and (3) the effectiveness of map learning media arises 

material form of the face of the earth on land. This type of research is research and 

development (R & D) which adopted the design model of Borg and Gall. The 

research design used Control Group Design Post-Test Pre-Test with class VII 

respondents group 2 as the control class and class VII respondents group 1 as the 

experimental class of Al Firdaus Sukoharjo Middle School. The data analysis 

technique used is the T-test. The process of developing a map media has arisen 

through product improvement carried out by material experts and media experts with 

an average value of 4.55 which means it is in the category of "GOOD". The results 

of the T test (t-test) at the pretest and posttest both in the control class or in the 

experimental class showed significant results, namely H0 was rejected and H1 was 

accepted. Clarifying the effectiveness of the media, researchers compared the 

learning outcomes which showed an average increase in learning outcomes in the 

control class 49.07% and the experimental class 64.52%. This means that the 
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increase in experimental class learning outcomes is 15.45% higher than the control 

class. The results of the final product assessment by research respondents have an 

average value of 4.22 which belongs to the category "GOOD". In conclusion, arising 

map learning media developed have been effective and can improve student learning 

outcomes. 

 

Keyword: Development, learning media, maps arise, the shape of the face of the 

earth on land 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, sebab pendidikan dapat menjadikan manusia mencapai suatu kemajuan, 

sehingga berada pada derajat yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan. 

Kemajuan IPTEK saat ini berkembang dengan pesat dalam bidang pendidikan, 

sehingga sangat menuntut sumber daya manusia yang lebih handal dan mampu 

bersaing di lingkungan global saat ini. Seorang pendidik dituntut untuk memiliki 

sikap terampil, berpikir kritis, kreatif, dan memberikan inovasi-inovasi di 

kalangan masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Seorang pendidik harus 

dapat memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa untuk mendorong 

siswa dalam berpikir kreatif, maka diperlukan adanya pengembangan media 

pembelajaran (Rohmawati, 2015: 2). Media pembelajaran menjadi sumber penting 

untuk menunjang proses pembelajaran. Media pembelajaran saat ini menjadi 

penghubung antara guru dan siswa dimana guru berperan sebagai fasilitator, 

sehingga media pembelajaran dapat menjembatani permasalahan keterbatasan 

daya serap siswa dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas 

(Maeliah, 2016: 3). 

Menurut Handhika (2012: 2), pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru 

bagi siswa, membangkitkan motivasi belajar, dan bahkan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Media yang dimanfaatkan memiliki posisi sebagai 

alat bantu guru dalam mengajar, terutama dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Media pembelajaran penting digunakan dalam proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial karena banyak mengandung pesan-pesan 

abstrak, akulturasi, lingkungan, demografi, kenampakan alam, dan lain 
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sebagainya. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) perlu dibuat gambar, 

peta, lambang, grafik untuk mengkongkritkan konsep yang abstrak sehingga 

siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi. Salah satu konsep IPS yang 

banyak memerlukan persepsi visual adalah konsep bentuk muka bumi karena 

banyak mengandung pesan-pesan abstrak (Yuswanti, 2012: 4).  

Menurut Supardi (2014: 3), masih banyak sekolah-sekolah yang 

mementingkan aspek kognitif saja dan kurang memandang persoalan motivasi 

belajar siswa. Hal ini terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

terutama di SMP Al-firdaus Sukoharjo pada mata pelajaran IPS. Kurangnya 

motivasi siswa untuk belajar IPS dikarenakan kurang kreatifnya guru dalam 

mengajar. Selain itu, kurangnya media pembelajaran juga menjadi salah satu 

faktor yang membuat rendahnya motivasi belajar siswa terutama pada materi 

bentuk muka bumi. Materi bentuk muka bumi pada mata pelajaran IPS yang 

disampaikan guru SMP Alfirdaus cenderung masih dalam bentuk ceramah 

sehingga membuat siswa sulit untuk memahami objek secara lengkap dan utuh. 

Oleh karena itu, media pembelajaran menyenangkan bagi siswa sangat 

dibutuhkan agar mereka dapat menyerap materi dengan mudah.  

Alat peraga yang interaktif menjadi salah satu alternatif media 

pembelajaran yang dapat digunakan para guru kepada siswa. Saat ini dapat 

ditemukan berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran, namun demikian pada kenyataannya media pembelajaran yang 

digunakan guru Alfirdaus untuk menyampaikan  mata pelajaran IPS materi 

bentuk muka bumi kurang bervariasi. Guru mata pelajaran IPS di Alfirdaus 

kurang memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan materi dengan 

menggunakan media pembelajaran yang dikarenakan keterbatasan media 

pembelajaran yang ada dan keterbatasan guru membuat media pembelajaran. 

Hal ini menyebabkan media pembelajaran yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran IPS kepada  siswa kurang variatif.  

Media pembelajaran yang sesuai dalam materi bentuk muka bumi 

berupa media pembejaran peta timbul. Penggunaan media pembelajaran peta 

timbul berbahan bubur kertas  diharapkan dapat meningkatkan keefektifan 



4 
 

peserta didik pada materi bentuk muka bumi. Peta timbul berbahan bubur kertas 

ini dirancang dan didesain untuk memudahkan siswa dalam membaca peta serta 

mengajarkan anak untuk ramah terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sisa 

kertas menjadi media yang bermanfaat dan menarik. Hal tersebut dikarenakan 

peta timbul mempunyai permukaan tampak seperti keadaan yang sebenarnya. 

Media pembelajaran ini akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

mata pelajaran IPS yang berkaitan dengan peta materi bentuk muka bumi 

sebagai dasar pengetahuan kebencanaan. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dan 

pengembangan terhadap media pembelajaran pada salah satu sekolah yang 

berada di Sukoharjo yaitu SMP Al-Firdaus Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

Tujuan utama penelitian adalah untuk membuat media pembelajaran peta timbul 

materi bentuk muka bumi di daratan yang sesuai kriteria yang dibutuhkan siswa, 

membuat model pengembangan media peta timbul, dan untuk mengetahui 

efektivitas pengembangan media pembelajaran peta timbul materi bentuk muka 

bumi di daratan pada anak kelas VII SMP Al Firdaus Sukoharjo. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

berdasarkan modifikasi Borg dan Gall (dalam Sugiyono, 2018) yang terdapat 10 

langkah. Namun karena terkendala waktu dan tenaga, peneliti hanya 

menggunakan 7 langkah, yaitu: penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, 

pengembangan produk awal, uji coba dan penyempurnaan produk awal, uji coba 

produk awal yang telah disempurnakan, pengujian produk akhir, dan diseminasi 

serta implementasi. Desain penelitian menggunakan Pre-Test Post-Test Control 

Group Design yaitu membandingkan hasil tes awal dan akhir kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Al Firdaus Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah guru mata 

pelajaran IPS dan siswa kelas VII rombel 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa 

kelas VII rombel 2 sebagai kelas kontrol SMP Al Firdaus Sukoharjo. Jenis data 
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yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini berupa angket, tes dan wawancara. Uji prasyarat analisis data 

menggunakan uji validitas dengan metode Product Moment dan uji reliabilitas 

menggunakan metode Alpha Cronbach. Analisis data dilakukan dengan uji T (t-

test). Hasil penilaian produk dari siswa dan guru mata pelajaran IPS 

dipresentasikan dan disajikan melalui penskoran yang telah dikriteriakan pada 

tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Kriteria Respon Responden Terhadap Media Pembelajaran 

Skor Keterangan 

5 SB (sangat baik) 

4 B (baik) 

3 C (cukup) 

2 K (kurang) 

1 SK (sangat kurang) 

Sumber: Sugiyono (2012: 135) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum menjelaskan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, 

terdapat 3 acuan yang terkait dengan penelitian yang sama dengan peneliti teliti, 

hal ini dapat dilihat sebagai berikut. (1) Penelitian yang dilakukan oleh Robi dan 

Dhiniaty Gularso (2016), dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Peta Timbul Berbahan Barang Bekas untuk Meningkatkan Prestasi Belajar pada 

Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD”, dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana pengembangan peta timbul berbahan barang bekas dan 

menggunakan jenis penelitian Research and Development (R &D), (2) Penelitian 

yang dilakukan oleh Faiz Muzakki (2014), dengan judul “Pengembangan Media 

Peta Timbul Kenampakan Alam IPS Bagi Siswa Tunanetra Kelas VI SDLB. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran peta 

timbul untuk siswa tunanetra. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research 

and Development (R &D) dengan mengadaptasi model dari Sugiyono, dan (3) 

Penelitian yng dilakukan oleh Rizki Bayu Wicaksono (2016), dengan judul 

“Pengembangan Perangkat Media Audio Peta Timbul (Peradiotim) Materi 

Bentuk Muka Bumi Bagi Siswa Tunanetra di MTsLB-Yaketunis Yogyakarta”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan media peradiotim untuk 
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siswa tunanetra kelas IX MTs-LB-A Yaketunis Yogyakarta, dengan 

menggunakan jenis penelitian R & D dengan prosedur penelitian Borg and Gall 

dan acuan model pengembangan Dick Carey and Carey. Adapun hasil dan 

pembahasan dari penelitian peneliti tentang media pembelajaran peta timbul 

materi bentuk muka bumi di daratan sebagai berikut. 

a. Hasil analisis uji kebutuhan 

Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti kepada guru mata pelajaran IPS dan siswa rombel 1 

kelas VII di SMP Al Firdaus Sukoharjo, diperoleh bahwa guru SMP Al 

Firdaus Sukoharjo banyak yang masih menggunakan media berupa buku teks 

dalam proses pembelajaran. Siswa merasa bosan dengan mata pelajaran IPS, 

karena guru menjelaskannya tidak menarik dan tidak menggunakan media 

pembelajaran yang menarik pula. Guru IPS di Al Firdaus masih menerapkan 

metode konvensional dalam menjelaskan materi sehingga membuat siswa 

jenuh dan mengantuk karena masih banyak yang menggunakan buku teks 

dalam menjelaskan materi.  

Alat yang paling cocok untuk siswa adalah media peta timbul dapat 

melatih mereka membuat benda tiruan secara langsung tanpa harus 

kelapangan. Dengan adanya alat penunjang berupa media peta timbul 

membuat proses pembelajaran lebih menarik dan siswa dapat melihat seperti 

keadaan langsung tanpa harus kelapangan. Siswa setuju jika media peta 

timbul digunakan dalam proses pembelajaran pada materi bentuk muka bumi 

di daratan. Peta timbul yang diinginkan oleh responden yaitu full colour 

dengan  gambar dan tulisan harus seimbang dan agar terlihat lebih menarik 

dan mudah dipahami. siswa meminta menggunakan ukuran A1 dengan 

menggunakan skala 1:80.000. Siswa rata-rata memilih Kabupaten Kulon 

Progo yang dijadikan sebagai media pembelajaran peta timbul. 
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b. Penilaian produk oleh ahli materi dan ahli media 

Validasi media dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, selama 

proses uji coba dilakukan revisi dan penyempurnaan sehingga media disetujui 

dan dilakukan validasi akhir yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

Gambar 1.Grafik Hasil Validasi oleh Ahli Materi dan Ahli Media 

 

Berdasarkan  grafik diatas, hasil validasi produk oleh ahli materi dan 

ahli media terhadap media pembelajaran/produk termasuk kategori “BAIK” 

dengan nilai rata-rata 4,55 dari skala 1-5. Berdasarkan validasi/ penilaian 

produk oleh ahli materi dan ahli media maka produk yang memenuhi kriteria 

baik dinyatakan siap untuk digunakan dalam penelitian.  

 

c. Analisis uji prasyarat 

Validasi instrumen dilakukan di MTsN 2 Boyolali Kabupaten 

Boyolali  terdapat 22 siswa. Soal validasi terdapat 40 butir soal yang 

mencakup 5 indikator, sehingga diperoleh butir soal yang valid sebanyak 20 

soal. Kriteria uji validitas adalah dengan nilai signifikan pada rtabel yaitu 0,05 

dengan jumlah data (n) = 22, maka mendapatkan rtabel = 0,432. Soal dengan 

nilai korelasinya lebih dari rtabel >0,432 dinyatakan valid, sedangkan soal 

korelasinya di bawah rtabel< = 0,432 dinyatakan tidak valid.  

Tingkat validitas instrumen item soal  pilihan ganda diukur dengan 

rumus korelasi Product Moment Pearson. Hasil uji reliabilitas instrumen pada 

tabel 4.5 menunjukkan nilai Alpha Cronbach= 0,903. Nilai yang didapat 

dibandingkan dengan nilai rtabel dengan nilai signifikan korelasi 0,005 dengan 

jumlah (n) =22, maka di dapat rtabel= 0,432. Hasil perhitungannya jika nilai 

Alpha Cronbach > rtabel yaitu dengan hasil 0,903 > 0,432, maka dapat 

4,55

4,8

4,4

Rata-rata

Ahli media

Ahli materi
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disimpulkan bahwa butir soal tersebut dinyatakan reliable atau layak 

digunakan. 

Instrumen penelitian kemudian digunakan untuk pretest dan postest, 

kemudian du uji normalitas menggunakan Shapiro-Wick dengan taraf 

signifikan 0,05. Hasil uji normalitas pretest kelas kontrol adalah 0,829 dan 

nilai signifikan postest yaitu 0,244, maka dinyatakan berditribusi normal. 

Hasil uji normalitas data untuk kelas eksperimen menunjukkan hasil 

signifikan data pretest 0,246 dan nilai signifikan data postest yaitu 0,302, 

maka dinyatakan berditribusi normal. Hasil uji T (t-test) pada pretest dan 

postest baik kelas kontrol dan eksperimen menunjukkan hasil signifikan yaitu 

H0 kedua kelas memiliki nilai si. (2 tailed) 0,000 atau H0 < 0,05, sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima.  

 

d. Peningkatan Hasil Belajar 

Hasil rata-rata peningkatan belajar siswa kelas VII SMP Al Firdaus 

Sukoharjo melalui butir soal pretest postest kelas kontrol dan eksperimen 

setelah dihitung dengan menggunakan N-Gain Score dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Grafik Rata-rata Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sumber : Peneliti, 2019 

 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar 

kelas kontrol adalah 49,07% dan kelas eksperimen 64,52%. Artinya, 

0,00%

50,00%

100,00%

49,07%
64,52%

Kelas kontrol Kelas Eksperimen
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peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 15,45% lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Kesimpulannya, media pembelajaran peta timbul materi 

bentuk muka bumi di daratan yang peneliti kembangkan sudah efektif dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

e. Penilaian produk oleh responden 

Penilaian produk akhir dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS dan 

siswa kelas VII rombel 1 SMP Al Firdaus Sukoharjo yang merupakan 

responden penelitian yang hasilnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3. Grafik Hasil Penilaian Produk Akhir Oleh Responden 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan  grafik di atas, hasil penilaian produk akhir oleh 

responden  terhadap media pembelajaran/produk termasuk kategori “BAIK” 

dengan nilai rata-rata 4,22 dari skala 1-5. Berdasarkan hasil penilaian produk 

oleh responden maka produk yang memenuhi kriteria baik dinyatakan efektif 

dalam proses penelitian.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah: 

1) Kriteria bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD) serta indikator dan tujuan pembelajaran. 

Setelah pemilihan materi, media peta timbul dirancang dengan menggunakan 

software ArcGIS 10.2. Media pembelajaran peta timbul yang diinginkan 

responden melalui hasil uji kebutuhan menginginkan media peta timbul 

4,22

4,3

4,2

Rata-rata

Guru IPS

Siswa
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menggunakan warna full colour sesuai dengan karakteristik daerahnya. 

Media peta timbul menggunakan ukuran kertas A1 dan skala 1:80.000 

2) Model pengembangan media pembelajaran yang efektif digunakan 

menggunakan model Borg dan Gall dengan hasil penilaian produk akhir oleh 

responden penelitian memiliki nilai 4,22 dan termasuk kategori “BAIK”. 

3) Efektifitas media ditunjukkan dengan perbedaan hasil belajar siswa baik 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan perbandingan hasil belajar kelas eksperimen 15,45% lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 
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