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A.  Tinjauan Pustaka 

1.  Pembelajaran Geografi di SMA 

 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan 

sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam kontek keruangan  

Nursid Sumaatmadja, (1997 : 11).  Konsep geografi ini jelas bahwa yang menjadi obyek studi 

geografi tidak lain adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang hakekatnya merupakan bagian 

dari bumi yang terdiri atas atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), 

hidrosfer (lapisan air. Perairan), dan biosfer (lapisan kehidupan). 

 

Dengan demikian pelajaran geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan 

permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia 

dengan variasi kewilayahan.  Dengan perkataan lain, pengajaran geografi merupakan 

pengajaran tentang hakekat geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing. 

 

Sedangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) geografi adalah salah satu 

perangkat dari kurikulum yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah.  Pemahaman terhadap isi KTSP merupakan syarat mutlak belajar 

mengajar diharapkan guru memilih dan menggunakan cara pembelajaran yang mengaktifkan 

siswa dalam belajar baik secara fisik, mental maupun sosial.  Dengan adanya KTSP ini 

diharapkan guru dapat menyusun program pelajaran pelajaran tahunan, semester atau catur 

wulan dan persiapan mengajar termasuk penilaiannya.  

 



Pembelajaran dirancangkan secara teratur dan bukan sekedar mengajar atau transfer ilmu 

pengetahuan saja.  Proses pembelajaran mesti dirancang dengan menggunakan rancangan 

sistem.  Begitu juga, pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang 

bagaimana orang itu belajar.  Hal ini sesuai dengan teori-teori pembelajaran yang banyak 

dikembangkan oleh para ahli saat ini yang lebih menekankan pada proses pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dan memberi penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas, prestasi 

belajar, dan pengalaman belajar siswa. 

 

2. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan komponen yang paling penting dalam pembelajaran dimana dari proses 

belajar dapat diketahui hal-hal yang belum diketahui, belajar atau pembelajaran merupakan 

proses dimana seseorang mengetahui hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya.  Menurut Abu 

Ahmadi (1991:121) belajar adalah : ”Suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Secara psikologi belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan dinyatakan dalam seluruh aspek tingkah laku,  Slameto 

(2003:2) menyatakan : 

 “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (Oemar Hamalik, 

2004 : 27 ).  Ini berarti belajar merupakan proses suatu kegiatan dan bukan semata-mata 



hanya mengingat, akan tetapi lebih luias dari pada itu, yakni mengalami.  Belajar juga 

merupakan perubahan tingkah laku yang didapat melalui pengalaman yang sifatnyan relatif 

permanen. 

 

Menurut Witherington dalam Nana Syaodih Sukmadinata (2007:155) ” Belajar merupakan 

perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru 

yang berbentuk keterampilan, sikap,  kebiasaan,  pengetahuan,  dan kecakapan.”  pendapat 

yang hampir sama juga dikemukakan oleh Crow (dalam Nana Syaodih Sukmadinata,  2007: 

156).  ”Belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan,  pengetahuan dan sikap baru.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan dua makna : pertama, bahwa belajar 

merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan 

tingkah laku; kedua perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar.  Dengan 

demikian, seseorang dikatakan belajar apabila setelah melakukan kegiatan pembelajaran ia 

menyadarai bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan, bahwa pengetahuannya 

bertambah, keterampilannya meningkat, dan sikapnya semakin positif. 

 

Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan.  Belajar adalah proses mental yang 

terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan prilaku.  Aktivitas 

mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari.  Proses 

belajar berlangsung dalam beberapa tahapan atau proses : Adanya rangsangan-rangsangan, 

pemilihan rangsangan yang sesuai oleh organ indera, pemikiran makna sesuatu rangsangan di 

dalam otak, membentuk pengalaman atau ilmu pengetahuan, mengamalkan dalam situasi 

yang sepadan, perubahan tingkah laku.  

 

Hampir semua kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, dan kegemaran dan sikap 

manusia terbentuk, dimodifikasi dan berkembang karena belajar.  Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Singgih D. Guanarsa, dkk (1983:127) mengenai tujuan belajar yaitu 



mengembangkan semua potensi yang ada semaksimal mungkin, dan karena kesulitan belajar 

anak tidak dapat mengembangkan potensinya”.  

Kesulitan yang dihadapai siswa disebabkan oleh banyak faktor, secara garis besar faktor ini 

dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu ekstern dan faktor intern, seperti yang dikemukakan 

oleh Sumadi Suryabrata (1984:249) bahwa: 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat diklasifikasikan menjadi: 1)    

  faktor yang berasal dari luar diri pelajaran dan faktor ini dapat digolongkan   

  menjadi 2 yaitu: a. Faktor non sosial dan, b. faktor sosial. 2) Faktor-faktor  

  yang datang dari dalam diri pelajar dan ini pun dibagi menjadi 2 yaitu: a.  

  Faktor fisiologis; b. Faktor  psikologis”.   

Dari uraian diatas diketahui bahwa kesulitan belajar siswa disebabkan oleh 2 faktor yaitu: 

faktor dari luar dan dari dalam diri siswa, yang paling berperan dan sekaligus sebagai modal 

dasar siswa dalam belajar adalah faktor  dari dalam siswa yang bersifat psikologis. 

 

Menurut Roestiyah Nk. (1986:157) hambatan psikologis adalah hambatan yang bersifat 

psikis seperti minat, bakat, perhatian, IQ (kemampuan), konstelasi, yang berwujud emosi dan 

gangguan psikis”.  Dengan demikian latar belakang siswa yang berupa kemampuan dasar 

sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar sebagai indikator atas kemajuan yang telah 

dicapai siswa, dan dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa itu sendiri. 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belajar. 

 

Menurut Slameto (1995:54-72)  menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern.  Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.  

 



a. Faktor dari Dalam Individu 

Banyak faktor yang ada dalam diri siswa yang mempengaruhi usaha dan keberhasilan 

belajarnya.  Faktor tersebut menyangkut aspek rohani dan aspek jasmaniah.  Aspek jasmaniah 

meliputi kesehatan fisik, sedangkan aspek rohaniah meliputi kesehatan psikis, kemampuan-

kemampuan intelektual, sosial, psikomotor serta kondisi afektif dan psikomotor.  

 

b. Faktor dari Luar Individu 

keberhasilan belajar juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri siswa, seperti : 

1. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan 

landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat termasuk 

faktor dalam lingkungan keluarga adalah : keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, 

sarana dan prasarana belajar yang ada, suasana dalam rumah apakah tenang atau 

banyak kegaduhan, juga suasana lingkungan disekitar rumah. 

 

2. Sekolah lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan 

belajar para siswanya.  Lingkungan sekolah meliputi : sarana dan prasarana belajar, 

sumber-sumber belajar, media belajar, staf pebngajar, teman sekolah, dan lain 

sebagainya. 

 

3. Masyarakat lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap semngat dan 

aktivitas belajar siswa, lingkungan masyarakat dimana warganya memilki latar 

belakang pendidikan dan sumber-sumber belajar didalamnya akan memberikan 

pengaruh positif terhadap semangat dan perkembangan belajar siswa. 

  

4.  Cara Belajar 

 

Cara belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. 



Artinya kegiatan yang dilakukan pada saat belajar dan umumnya setiap siswa mempunyai 

cara belajar yang berbeda-beda.  Banyak siswa telah belajar dengan giat tetapi usaha itu tidak 

memberikan hasil yang maksimal.  Memang dengan bekerja keras saja belum menjamin 

seseorang akan mendapatkan prestasi belajar yang baik.  Di samping kesanggupan untuk 

berusaha giat dan tekun diperlukan cara belajar yang efisien dan efektif. 

Menurut Hakim (2003 : 7) cara belajar efisien adalah cara belajar yang memungkinkan siswa 

menguasai ilmu dengan lebih mudah dan lebih cepat sesuai dengan kapasitas tenaga dan 

pikiran yang dikeluarkan.  Maka berdasarkan pendapat di atas bahwa cara belajar yang 

efisien adalah cara atau metode belajar yang ditempuh siswa secara lebih terarah dengan 

usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan hasil belajar yang diharapkan. Thabrany, (1994 : 37) 

menegaskan cara seseorang belajar jelas akan mempengaruhi hasilnya jika cara belajar atau 

metode yang digunakan baik dan tepat maka akan dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

Adapun cara belajar yang efektif dan efisien menurut Slameto (2003:82) berupa pembuatan 

jadwal, membaca buku pelajaran, membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, dan 

mengerjakan tugas.  Cara belajar ini akan diuraikan satu persatu, sebagai berikut : 

 

a.  Pembuatan Jadwal dan Pelaksanaannya 

Pembuatan jadwal merupakan pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh seseorang setiap harinya.  Jadwal juga berpengaruh terhadap belajar, agar belajar dapat 

berjalan dengan baik dan berhasil perlulah seseorang siswa mempunyai jadwal yang baik dan 

melaksanakannya dengan teratur atau disiplin.  Penyusunan jadwal belajar sangat penting 

agar dapat diketahui manfaat setiap waktu untuk kepentingan belajar.  Apabila siswa 

memiliki disiplin untuk menaati rencana yang telah diatur maka segala ganguan yang dapat 

menggangu belajar dapat dihindari. Supaya berhasil dalam belajar, jadwal yang sudah dibuat 

haruslah dilaksanakan secara teratur, disiplin dan efisien.  Pembuatan jadwal belajar dirumah 



sangat penting bagi siswa karena dengan adanya pembuatan jadwal belajar maka siswa akan 

terlatih untuk disiplin diri belajar dirumah. 

Adapun cara untuk membuat jadwal yang baik menurut Slameto (2003:82) sebagai berikut  

a. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur, belajar, makan, 

mandi, olahraga dan lain-lain. 

b. Menyediakan dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari. 

c. Merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara menerapkan jenis-jenis mata 

pelajaran dan urutan-urutan yang harus dipelajari. 

d. Menyediakan waktu-waktu mana yang dapat dipergunakan untuk belajar dengan hasil 

terbaik. Sesudah waktu diketahui kemudian dipergunakan untuk mempelajari 

pelajaran yang dianggap sulit, pelajaran yang dianggap mudah dipelajari pada jam 

belajar yang lain. 

e. Berhematlah dengan waktu, setiap siswa janganlah ragu-ragu untuk memulai   

pekerjaan termasuk juga belajar. 

Suatu perhitungan dan pembagian waktu menurut Slameto (2003: 83) lebih sederhana dapat 

memakai dasar harian. Setiap siswa harinya mempunyai waktu 24 jam.  Jumlah itu dapat 

dibeda-bedakan dan digolongkan untuk keperluan berikut : 

a.  Tidur    : ± 8 jam 

b.  Makan, mandi, olahraga  : ± 3 jam 

c.  Urusan pribadi   : ± 2 jam 

d.  Sisanya (a, b, c) untuk belajar : ± 11 jam 

 

waktu belajar yang 11 jam digunakan untuk belajar disekolah selama kurang lebih 7 jam, 

sedangkan sisanya 4 jam digunakan untuk belajar di rumah, kemudian macam-macam mata 

pelajaran dipelajari untuk setiap harinya diatur dan dijalankan secara sungguh-sungguh 

supaya berhasil dalam belajar. 



 

b. Membaca Buku Pelajaran 

Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar.  Hampir sebagian besar kegiatan belajar 

adalah membaca, agar dapat belajar dengan baik maka perlulah membaca dengan baik pula, 

karena membaca adalah alat belajar.  Menurut Slameto, (2003: 83).  Membaca buku besar 

pengaruhnya terhadap belajar.  Hampir semua kegiatan relajar adalah membaca, agar dapat 

relajar dengan baik maka perlulah membaca dengan baik pula, karena membaca adalah alat 

belajar.  Upaya untuk meningkatkan hasil belajar yang baik tiap siswa harus teratur membaca 

buku pelajaran setiap hari.  

    

Agar siswa dapat membaca dengan efisien perlu memiliki cara-cara yang baik. 

Menurut The Liang Gie (1983:85) cirri-ciri pembaca yang baik adalah : 

a. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik pula dalam membaca, artinya 

memperhatikan kesehatan membaca dan memberi tanda-tanda dalam buku pelajaran. 

b. Mengerti betul isi buku yang dibacanya. 

c. Sehabis membaca dapat mengigat sebagian besar atau pokok-pokok dari apa yang 

dibacanya. 

d. Dapat membaca dengan cepat. 

 

Lebih lanjut The Liang Gie (1983:86) mengungkapkan bahwa ada hubungan yang pasti dan 

penting antara kesanggupan membaca dengan angka hasil ujian para siswa di sekolah.  Siswa 

yang sanggup secara efisien dan teratur membaca buku-buku yang diwajibkan biasanya 

memperoleh angka yang baik dan akhirnya sukses dalam studinya. 

           

                                               

Berdasarkan pendapat diatas, upaya untuk meningkatkan hasil belajar yang baik tiap siswa 

harus teratur membaca buku pelajaran setiap hari, dan sebaliknya bila siswa tidak teratur 

dalam membaca buku pelajarannya maka hasil belajar yang dicapainya tidak akan baik pula. 



 

 

c. Membuat Catatan 

Membuat catatan, menurut Slameto, (2003: 83).  Membuat catatan sangat penting dalam 

kegiatan belajar karena dengan membuat catatan dapat membabtu siswa dalam mengingat 

hal-hal penting pada setiap materi pelajaran geografi, untuuk itu catatan harus dibuat dengan 

rapih agar mudah dibaca.  Dengan mencatat maka ingatan siswa mengenai materi pelajaran 

yang telah dipelajari akan semakin baik, karena dengan mencatat siswa lebihn mudah 

mengingat.  

Lebih lanjut The Liang Gie (1983:79) mengemukakan bahwa : 

”Catatan yang baik merupakan catatan yang telah di mengerti oleh otak, diorganisir dalam 

kepala dan kemudian dituliskan dalam buku catatannya, sedangkan catatan yang berupa 

semua perkataan guru diambil dengan tulisan tidaklah dianjurkan.  Catatan yang demikian 

tidak terlampau banyak manfaatnya.  Bahkan catatan tersebut akan menimbulkan kebiasaan 

buruk pada seorang siswa yaitu mencatat semua perkataan dengan tidak dipikir lagi.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa dengan membuat catatan yang baik, teratur, dan 

tulisan yang jelas dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. 

   

d. Mengulangi Bahan Pelajaran 

Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan akan tetap 

tertanam dalam otak seseorang, mengulang dapat secara langsung sesudah membaca tetapi 

juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari 

agar dapat mengulang dengan baik maka perlulah kiranya disediakan waktu untuk mengulang 

dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, untuk menghapal dengan bermakna dan 

memahami bahan yang diulang secara sungguh-sungguh.  

 

 

 

 

e. Mengerjakan Tugas  



Menurut Slameto, (2003: 85).  Untuk mengasah kemampuan siswa maka harus dilatih dengan 

mengerjakan tugas serta latihan meskipun guru tidak menugaskannya.  Pemberian tugas dan 

latihan soal mandiri sangat penting bagi siswa karena dengan mengerjakan tugas dan latihan 

soal mandiri, siswa dilatih untuk menguji ingatan dan pemahaman mereka mengenai materi 

yang telah dipelajari. 

  

salah satu prinsip dalam belajar adalah ulangan dan latihan-latihan.  Mengerjakan tugas dapat 

berupa pengerjaan tes/ulangan atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat 

atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku ataupun soal-soal buatan sendiri.  

Agar siswa berhasil dalam belajarnya, perlulah mengerjakan tugas secara teratur dan dengan 

sebaik-baiknya.  Tugas itu mencakup mengerjakan PR, menjawab soal latihan dalam buku 

pegangan, tes atau ulangan harian, ulangan umum dan ujian.  

 

5. Prestasi Belajar  

 

Setelah terjadinya pembelajaran, selama jangka waktu tertentu (tiap semester) sekolah 

mengadakan suatu pengukuran atau penilaian untuk mengetahui tingkat penyerapan siswa 

terhadap materi yang telah diberikan.  Berdasarkan hasil pengukuran setempat atau di 

sekolah.  elanjutnya guru memberikan suatu penilaian terhadap prestasi belajar yang ingin 

dicapai siswa dalam pembelajaran. 

 

Menurut S. Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah ”Kesempurnaan yang dicapai 

seseorang dalam berpikir, merasa dan berbuat.  Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni : kognitif, afektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi 

kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria 

tersebut”. 

 



Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau dikerjakan, dan 

sebagainya)  (Depdikbud, 1996:787).  Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang lazimnya ditunjukan dengan 

nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru (Depdikbud, 1996:787). 

 

Penguasaan atau keterampilan dalam prestasi adalah hasil belajar. Jadi hasil belajar adalah 

segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan. 

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mrnyatakan bahwa proses pembelajaran 

dapat dikatakan berhasil, berdasarkan ketentuan kurikulum yang disempurnakan yang saat ini 

digunakan adalah : 

a. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik 

secara individu maupun kelompok. 

b.  Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai siswa baik 

individu maupun klasikal.  Akan tetapi yang banyak dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dari keduanya adalah daya serap siswa terhadap pelajaran. 

 

Moch.  Uzer usman dan lilis Setiawati (1993) menjelaskan bahwa acuan yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a. Istimewa/maksimal   : apabila seluruh bahan pelajaran yang disajikan itu dapat  

                                        dikuasai siswa. 

b. Baik sekali/optimal   : apabila sebagian besar (85%-94%) bahan pelajaran yang  

                                        disajikan dapat dikuasai siswa. 

c. Baik sekali/minimal  : apabila sebagian besar (75%-84%) bahan pelajaran yang  

                                        diajarkan dapat dikuasai siswa. 

d. Kurang  : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% dikuasai siswa. 

 

Prestasi belajar siswa merupakan tolak ukur keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan 

di sekolah.  Prestasi belajar merupakan hasil belajar siswa. Menurut  

Winkel (1984 : 171 ) bahwa : 



 ” Prestasi belajar adalah bukti keberhasilan dari suatu usaha yang dicapai dan   

               diukur, sedangkan kegiatan belajar merupakan suatu proses pada mental  

               yang  mengarah pada penguasaan materi dan kecakapan (skill). Membentuk         

               tingkah  laku progresif dan adaptif”. 

Dengan demikian maka prestasi belajar adalah nilai yang diperoleh siswa sebagai hasil dari 

belajar.  Untuk menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar. 

 

6. Hubungan antara Cara Belajar dengan Prestasi Belajar 

 

Ahmadi  (1995 : 161) mengemukakan bahwa ” kebiasaan belajar yang baik dari segi cara 

belajar, waktu belajar, ketentuan belajar, suasana belajar dan lain-lain, merupakan faktor 

penunjang keberhasilan belajar peserta didik ”. 

 

Banyak faktor yang menyebabkan tercapainya suatu prestasi belajar yang baik dalam proses 

belajar mengajar. Faktor yang terkait tersebut baik yang berasal dari siswa, guru, maupun 

sekolah itu sendiri.  Hal ini sesuai dengan pendapat Kartono (1985 : 63-64) yang 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kegiatan belajar adalah : 

1. Faktor yang berasal dari dalam siswa, seperti kecerdasan, bakat, minat,  

                  kebiasaan, kesehatan dan aktivitas. 

 

2. Faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti lingkungan, sekolah, dan  

                  peralatan belajar. 

Cara belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu, artinya 

kegiatan yang dilakukan pada saat belajar dan umumnya setiap siswa mempunyai cara belajar 

yang berbeda-beda.  

 



Dalam hal ini hubungan antara cara belajar dengan prestasi belajar yang diperoleh siswa 

setelah proses pembelajaran dimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secala langsung 

maupun tidak langsung dalam mencapai prestasi dengan menggunakan cara belajar yang 

baik. Dengan cara belajar yang baik dan teratur yang telah direncanakan akan memperoleh 

prestasi yang baik  pula. 

 

B.  Kerangka Pikir 

 

Setiap siswa ingin mendapatkan prestasi yang baik.  Untuk mencapai prestasi belajar yang 

baik, dibutuhkan sarana belajar yang lengkap dan kemauan serta keteraturan dalam 

melaksanakan belajar tertentu di rumah.  Tetapi pada dasarnya, kemauan dan keteraturan 

dalam cara belajar ini, menjadi suatu motivasi yang sangat mendukung terhadap pencapaian 

prestasi belajar pada setiap siswa. Dari kerangka pikir dibawah dapat dilihat cara belajar 

seperti pembuatan jadwal belajar dan pelaksaannya dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya karna dengan demikian siswa memiliki keteraturan dalam 

belajar sehingga prestasi yang didapat akan lebih baik.siswa yang rajin membaca buku 

biasanya prestasi belajarnya akan lebih baik dibandingkan siswa yang jarang membaca buku 

pelajaran sehingga prestasi yang didapat kurang memuaskan.  Membuat catatan juga 

diperlukan siswa untuk menunjang cara belajar yang baik dengan membuat catatan siswa 

lebih mudah dalam mengingat kembali pelajaran yang telah diajarkan disekolah.  Mengulangi 

bahan pelajaran dirumah dan mengerjakan tugas serta latihan soal mandiri dirumah juga 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya sehingga hasil yang didapat 

akan lebih baik  Atas hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Cara Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar Geografi Kelas XI IPS 

SMA Perintis I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011”. 



Dalam penelitian ini akan terlihat pengaruh dari variabel bebas, yaitu cara belajar siswa pada 

pelajaran geografi (X) terhadap variabel terikat, yaitu prestasi belajar siswa pada pelajaran 

geografi (Y). 

 

Lebih jelasnya kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

● Pembuatan jadwal    

    belajar dan     

    pelaksanaanya    

   (X1) 

●  Membaca buku   

    Pelajaran (X2) 

●  Membuat catatan  

   (X3) 

●  Mengulangi   

     bahan  Pelajaran  

     di rumah (X4) 

●  Mengerjakan tugas  

    serta latihan soal  

    mandiri di   rumah    

    (X5) 

    Keterangan : 

(X) = Cara belajar geografi 

(Y) = Prestasi belajar geografi 

C. Hipotesis 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:64) yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu 

jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.  Menurut Sutrisno Hadi (1980:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan 

yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Hipotesis akan ditolak jika salah, dan akan 

diterima jika fakta-fakta membenarkannya. 

Bertitik tolak dari kerangka pikir di atas maka dalam penelitian ini di gunakan hipotesis 

bahwa terdapat hubungan positif, erat dan signifikan antara cara belajar dengan prestasi 

Prestasi Belajar 

Geografi  (Y) 

Cara Belajar Geografi 

               

              (X) 

Prestasi Belajar 

        (Y) 

               

              (X) 



belajar siswa kelas XI IPS SMA Perintis 1 Tahun Pelajaran 2010/2011, indikator dari cara 

baelajar ada 5 sehingga hipotesisnya sebagai berikut : 

 

1. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara pembuatan jadwal dan 

pelaksanannya dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Perintis 1 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara intensitas membaca buku 

pelajaran dengan prestasi belajar geografi siswa kelas IPS XI SMA Perintis 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

3. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara membuat catatan dengan 

prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Perintis 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

4. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara mengulangi bahan 

pelajaran di rumah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Perintis 

1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

5. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan  antara mengerjakan tugas serta 

latihan soal mandiri yang diberikan oleh guru dengan prestasi belajar geografi siswa 

kelas XI IPS SMA Perintis 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 


