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ABSTRAK 
 

 

Gani B.S Panjaitan, NIM. 309131026. Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Media Animasi dan Media Gambar Pada Materi Proses Terjadinya Tata Surya 

dan Jagat Raya di Kelas X SMA Swasta Teladan Cinta Damai Medan T.A 2013-2014. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Hasil belajar siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan media animasi pada materi pokok proses terjadinya tata surya dan jagat 

raya SMA Swasta Teladan Cinta Damai Medan Tahun Ajaran 2013/2014. (2) Hasil belajar 

siswa yang diajarkan dengan menggunakan media gambar pada materi pokok proses 

terjadinya tata surya dan jagat raya SMA Swasta Teladan Cinta Damai Medan Tahun Ajaran 

2013/2014. (3) Perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media animasi dengan 

menggunakan media gambar pada materi pokok proses terjadinya tata surya dan jagat raya 

SMA Swasta Teladan Cinta Damai Medan Tahun Ajaran 2013/2014. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu kelas X-1 dan X-2 

dengan jumlah siswa 60 orang tiap kelas yang diambil secara purposive sampling. Teknik 

Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi tidak langsung, tes pilihan 

berganda kemudian dianalisis dengan statistik uji t dan kuantitatif.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hasil belajar siswa yang menggunakan   

media animasi dengan nilai rata-rata 73,33, siswa yang mencapai KKM ada 86%, maka hasil 

belajar siswa tergolong tuntas. (2) Hasil belajar siswa kelas gambar dengan nilai rata-rata 

62,83, siswa yang mencapai KKM 54%, maka hasil belajar siswa tergolong tidak tuntas. (3) 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada materi proses terjadinya 

tata surya dan jagat raya dengan menggunakan media Animasi dengan menggunakan media 

Gambar di SMA Swasta Teladan Cinta Damai Medan T.A 2013/2014, hal ini ditunjukkan 

pada uji hipotesis secara statistik dengan hitungt  = 4,5916 dan tabelt  = 2,00  dengan dk = 30 + 

30 – 2 = 58 dengan 05,0 , karena hitungt   tabelt   maka Ho ditolak, dengan demikian ada 

perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media Animasi dan media Gambar. 

 
 

 

 

 


