
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembangunan dalam bidang pendidikan mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sesuai dengan salah satu tujuan negara 

Indonesia yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu 

pemerintah berusaha seoptimal mungkin mengadakan peningkatan dalam sektor 

pendidikan.  

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001:22) bahwa hakikat pendidikan adalah “Salah 

satu proses yang berlandaskan usaha yang sadar tujuan, yang kegiatannya 

diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, proses pendidikan 

itu berwawasan kepentingan anak didik sebagai individu dan sekaligus sebagai 

anggota masyarakat”. 

 

Menurut Titin Trimunarsih (1997:1), usaha perbaikan mutu pendidikan memang 

harus selalu diupayakan oleh semua pihak yang terlibat di dalam proses 

pendidikan, baik pemerintah, guru, siswa, maupun pihak-pihak yang berkompeten 

di dalamnya. Setiap individu atau lembaga yang terkait dituntut untuk bekerja 
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keras secara maksimal dan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui departemen 

pendidikan dan kebudayaan (DEPDIKBUD) telah berupaya melakukan perbaikan 

dan penyempurnaan terhadap sistem pengajaran yang ada, diantaranya adalah 

penyempurnaan kurikulum. Melalui penyempurnaan kurikulum tersebut diharapkan 

agar proses pembelajaran yang efektif dan efisien dapat berlangsung sesuai dengan 

tujuan yang telah digariskan. 

 

Dalam proses pembelajaran kurikulum merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya terhadap keberhasilan proses pembelajaran adalah guru. Guru 

merupakan unsur pokok untuk melaksanakan proses pembelajaran, oleh karena itu 

guru sangat berperan sekali dalam membantu keberhasilan siswa dalam belajar. 

Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai faktor yang berpengaruh, seperti 

keadaan sosial ekonomi keluarga, motivasi, fasilitas belajar, lingkungan sekolah, 

lingkungan tempat tinggal, aktivitas belajar dan sebagainya. 

 

Menurut Edwin B. Flippo dalam Malayu S.P Hasibuan (2000:142), Motivasi 

adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau 

bekerja secara berhasil sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi 

sekalipun tercapai. Sedangkan menurut G.R Terry dalam malayu S.P Hasibuan 

(2000:142), motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seorang individu 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Dengan usaha yang 

tekun dan tidak mudah menyerah dan dilandasi oleh motivasi yang kuat, maka 
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siswa yang belajar akan menghasilkan prestasi yang baik. Intensitas seorang siswa 

akan menentukan tingkat pencapaian belajar. 

 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. sebagai tindakan, 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya 

atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi untuk siswa 

memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Gagne dalam 

Dimyati (1994:10), belajar merupakan “kegiatan yang kompleks, hasil belajar 

berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap dan nilai”. 

 

Timbulnya motivasi karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi tanpa adanya 

tujuan, orang tidak dapat termotivasi untuk berbuat sesuatu. Dalam kegiatan 

belajar, siswa tentu mempunyai tujuan akhir mengapa ia mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Tujuan tersebut menimbulkan motivasi belajar. 

 

Motivasi belajar juga dapat menimbulkan semangat dalam kegiatan belajar 

sehingga siswa yang memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi akan mendorong 

mereka untuk melakukan kegiatan belajar dalam skala yang lebih tinggi pula. 

Motivasi belajar disini ialah “kekuatan-kekuatan atau tenaga-tenaga yang dapat 

memberikan dorongan kepada kegiatan belajar murid”. 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 
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peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Guru adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa dengan segala 

kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak 

didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta mendewasakan anak didiknya. Salah 

satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas. Salah 

satu yang paling penting adalah performance guru di kelas. Bagaimana seorang 

guru dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan. Dengan demikian guru harus menerapkan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. 

 

Tiap-tiap kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran yang 

berbeda dengan kelas lain. Untuk itu seorang guru harus mampu menerapkan 

berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran.  

 

Mengukur kemampuan siswa, guru dapat melakukan berbagai macam tes sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan khususnya sebelum memulai pelajaran sebaiknya 

guru melakukan pre-test kepada siswanya, karena pre-test sangat baik untuk 

membantu ingatan para siswa dalam mengingat pelajaran yang diberikan oleh 

guru pada pertemuan sebelumnya. Pre-test juga merupakan tes pengukuran. 

keberhasilan, untuk mengukur seberapa jauh siswa telah memiliki keterampilan 

mengenai hal yang akan dipelajari. 

 

Pemberian tugas ini merupakan bagian dari tugas yang dilakukan guru kepada 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran
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siswa. Dimana pemberian tugas ini menuntut siswa untuk memecahkan setiap 

persoalan yang diberikan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara guru 

dan siswa. Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.  

 

Pemberian tugas ini merupakan bagian dari tugas yang dilakukan guru kepada 

siswa. Dimana pemberian tugas ini menuntut siswa untuk memecahkan setiap 

persoalan yang diberikan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara guru 

dan siswa. Pada hakekatnya, prestasi belajar siswa yang dapat diketahui dari 

perubahan tingkah laku, pengetahuan serta dilihat dari hasil belajar itu sendiri. 

Seperti yang dikemukakan Hendrawati (2004:125) bahwa pengertian prestasi 

belajar dan kharakteristik prestasi belajar adalah suatu perubahan yang mearsurable 

(dapat diukur). Untuk mengukur perubahan perilaku tersebut dapat dilakukan tes 

prestasi belajar (achievement). 

 

Faktor-faktor di atas secara teoritis memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

prestasi belaiar siswa terutama dipengaruhi oleh prestasi belajar siswa itu sendiri. 

Adapun prestasi yang pernah dicapai siswa-siswi SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 Prestasi-Prestasi yang Pernah dicapai siswa-siswi SMA Bina Mulya 

 Bandar Lampung. 

 

No Prestasi yang dicapai Tahun 

1 Juara 1 Lempar Lembing Putri PORSENI SMA/SMK/MA Se-

Kota Bandar Lampung 

2007 

2 Juara Umum Klasemen SLTA PIALA WALIKOTA Lomba 

Drum Band Pelajar Se-Provinsi Lampung 

2007 

3 Juara 1 Komite Putri < 48 kg Kejuaraan Karate Pekan Olah Raga 

Pelajar SMA/SMK/MA Kota Bandar Lampung 

2007 

4 Juara 1 lari 400 m Putra Pekan Olah Raga Pelajar SMA/SMK/MA 

Se-Kota Bandar Lampung 

2007 

5 Juara 2 Media terbaik Jambore Jurnalistik Lampost SMAN 7 

Bandar Lampung 

2011 

Sumber: SMA Bina Mulya. 

 

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui prestasi yang pernah dicapai siswa-siswi 

SMA Bina Mulya Bandar Lampung pernah mendapat juara umum 1 kali piala 

walikota lomba drum band se-Provinsi Lampung, 3 kali juara 1 lomba lempar 

lembing, karate, dan lari 400 m se-Kota Bandar Lampung dan 1 kali mendapat 

juara 2 lomba jambore jurnalistik lampost SMAN 7 Bandar Lampung.  

 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMA Bina Mulya untuk mata pelajaran 

geografi, pada setiap awal kegiatan belajar mengajar (KBM) guru memerintahkan 

ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdo’a sebelum memulai 

pelajaran. Selanjutnya guru menyapa siswa dan mengabsen selama 10 menit. 

Setelah itu guru mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari selama 10 menit. Kemudian gurumenjelaskan materiselama 45 menit. 

Setelah menyampaikan materi, guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dimengerti selama 10 menit. Selanjutnya 

guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari selama 15 

menit. Kemudian guru menutup kegiatan belajar. Terakhir guru menyuruh siswa 
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untuk berdo’a. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa di SMA Bina Mulya 

dalam mata pelajaran geografi masih sangat rendah. Kondisi ini terlihat bahwa 

pada semester ganjil pencapaian prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat pencapaian prestasi 

dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:  

 

Tabel 1.2. Perolehan Nilai Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas X Semester 

GanjilSMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

 

NO 

 

Prestasi 

Jumlah 

f (orang) Persentase % 

1. 9,0- 10 − − 
2. 8,0- 8,9 6  7,59 

3. 6,5- 7,9 12 18,98 

4. 5,5- 6,4 42 56,96 

5. 0,0- 5,4 10 16,46 

Jumlah 70 100,00 

Sumber:Data guru mata pelajaran geografi SMA Bina Mulya 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi bervariasi dari nilai tinggi hingga nilai rendah. Kriteria yang 

dijadikan pedoman dalam menentukan tingkat prestasi yang dicapai siswa tersebut 

berdasarkan pendapat Wayan Nurkencana dan PPN Sumartana, (1993:182) yang 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini: 

 

Tabel 1.3 Kriteria Prestasi Belajar Siswa 

No. Rentang Nilai Kategori 

1. 9,0 – 10 Baik Sekali 

2. 8,0 − 8,9 Baik 

3. 6,5 − 7,9 Cukup 
4. 5,5 − 6,4 Kurang 
5.  0,0−5,4  Sangat Kurang 

Sumber: Wayan Nurkencana dan PPN Sumartana (1993:182). 
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Untuk mengetahui tingkat keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

biasanya diukur dengan pencapaian prestasi belajar. Semakin tinggi tingkat 

keterampilan
 
dan pengetahuan yang dimiliki siswa maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar yang dapat dicapai siswa. Dengan demikian maka timbulnya 

prestasi belajar yang belum memuaskan, seperti terlihat pada Tabel 1.2 merupakan 

masalah yang perlu dikaji dan diperhatikan karena sebagian besar siswa yaitu 

sebanyak 42 (56,96%) masih memiliki nilai yang rendah. Guru selaku pihak yang 

terkait secara langsung dalam pembelajaran dituntut agar senantiasa berusaha 

meningkatkan profesionalismenya. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu 

dan memberi kemudahan siswa dalam memahami serta dapat menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan khususnya untuk pelajaran geografi. 

 

Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan,  hendaknya setiap guru selalu 

melakukan tes awal (pre-test) kepada siswa. Pre-test sangat berguna bagi guru 

sebagai alat untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan yang telah 

dimiliki siswa. Selain itu pre-test berguna juga untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari. 

 

Pada setiap awal pertemuan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran geografi 

kelas X SMA Bina Mulya, sebelum menyampaikan materi guru selalu 

memberikan soal pre-test kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian di 

akhir pertemuan guru kembali melakukan resitasi, yaitu guru memberikan soal-

soal kembali kepada siswa tentang materi yang telah disampaikan. Hal ini 

dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kepemahaman siswa setelah materi 
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disampaikan. Pelaksanaan proses pembelajaran untuk mata pelajaran geografi, 

guru hendaknya tidak hanya menggunakan satu metode mengajar, tetapi 

menggunakan metode mengajar yang dikombinasikan sesuai dengan materi yang 

disajikan. Sehingga hal ini dapat mempermudah dalam membantu siswa untuk 

mengerti tentang apa yang dipelajari dan proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif. 

 

Jenis metode yang digunakan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru dalam memilih suatu metode, hendaknya memper-

timbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang 

dilaksanakan, diantaranya adalah kondisi siswa, situasi belajar, tujuan, fasilitas 

belajar dan tingkat kemampuan pengajar atau guru. 

 

Menurut hasil wawancara guru mata pelajaran geografi Drs. Rezuliansyah pada 

penelitian pendahuluan tanggal 23 Juli 2012, selama ini pelaksanaan proses 

pembelajaran yang ada di SMA Bina Mulya, khususnya untuk pelajaran geografi, 

guru tidak melakukan pre-test. Menurut pendapat Mas’ud Yusuf (1985:55), bahwa: 

“Pre-test atau tes awal merupakan tes pengukuran keberhasilan untuk mengukur 

seberapa jauh siswa telah memiliki keterampilan mengenai hal yang akan 

dipelajari”. Sehingga proses pembelajaran dilaksanakan tanpa mengetahui 

kemampuan awal siswa, dalam hal ini siswa dianggap selalu mempunyai 

pengetahuan dan tingkat keterampilan yang sama. Anggapan yang demikian 

tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi siswa yang memiliki pengetahuan dan 

tingkat keterampilan yang rendah untuk mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan.  

 

Demikian juga dalam menggunakan metode mengajar yang tidak bervariasi atau 
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bersifat monoton, akan menimbulkan kejenuhan dan motivasi belajar siswa 

rendah. Kondisi tersebut di atas, baik yang disebabkan oleh kesulitan belajar, 

kejenuhan dan motivasi yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan prestasi 

belajar yang dicapai siswa pada mata pelajaran geografi di bawah rata-rata. 

Pada proses pembelajaran sebaiknya metode pemberian tugas perlu ditingkatkan 

karena sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Menurut 

pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Djayadisastra (1985:87), bahwa metode 

tugas adalah “suatu metode cara mengajar yang dicirikan oleh kegiatan perencanaan 

antara murid dengan guru mengenai suatu persoalan yang harus diselesaikan oleh 

murid dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama antara murid dengan 

guru”. 

 

Pemberian tugas di sini dalam arti memberikan latihan soal-soal yang dapat 

dikerjakan di rumah. Pemberian tugas dapat dijadikan sebagai penguat dari 

pengetahuan yang telah diterima siswa, selain itu juga dapat membiasakan siswa 

untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan lebih aktif belajar di rumah. 

 

Berdasarkan pembahasandan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mengangkat judul: “Pengaruh Pemberian Pre-Test 

dan Resitasi Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran GeografiSiswa Kelas 

X Semester Genap SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012-2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diidentifikasikan sebagai berikut: 

1)  Motivasi belajar  

2) Metode belajar 

3)  Fasilitas belajar 

4)  Pemberian pre-test dan resitasi 

5)  Pemberian pre-test terhadap prestasi belajar siswa 

6)  Pemberian resitasi terhadap prestasi belajar siswa 

7) Pemberian pre-test dan resitasi terhadap prestasi belajar siswa 

 

C. Batasan Masalah 

 

Karena terbatasnya waktu dan kemampuan serta untuk mempermudah penelitian 

ini, maka penulis membatasi masalah pada pemberian pre-test dan resitasi 

terhadap prestasi belajar siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh pemberian 

pre-test dan resitasi terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Geografi 

Siswa Kelas X Semester Genap SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012-2013? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pre-test dan resitasi terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Geografi Siswa Kelas X Semester Genap SMA Bina 

Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1) Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.  

2) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu, 

pemberian pre-test, pemberian resitasi, aktivitas dan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Geografi. 

3) Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangaan pemikiran tentang 

penggunaan metode mengajar pada proses pembelajaran mata pelajaran 

Geografi. 

4) Sebagai kajian yang perlu dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.  

5) Sebagai suplemen bagi siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung 

pada mata pelajaran Geografi kompetensi dasar siswa mampu menganalisis 

dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta dampak 

kehidupan di muka bumi. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

1) Ruang Lingkup Subjek  

 Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung 

Tahun 2012-2013. 

2) Ruang Lingkup Objek  

 Objek penelitian ini pemberian pre-test, pemberian resitasi, dan prestasi 

Belajar siswa pada mata pelajaran Geografi kelas X SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung. 

3) Ruang Lingkup Tempat  

 Ruang Lingkup Tempat penelitian adalah kelas X SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung. 

4) Ruang Lingkup Waktu  

 Ruang Lingkup Waktu adalah Tahun 2012-2013. 

5) Ruang lingkup ilmu 

 Pembelajaran geografi adalah pembelajaran yang memberikan pengetahuan 

tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan 

keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi 

kewilayahannya, yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing (Nursid 

Sumaatmadja, 2001:12). 


