
13 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pembelajaran Geografi 

 

Menurut Sardiman (2010:22), belajar merupakan serangkaian perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan belajar berarti usaha mengubah tingkah 

laku. Jadi belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang 

belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian,  

harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. Jelasnya menyangkut segala aspek dan 

tingkah laku pribadi seseorang. 

 

Munurut Slameto (2010:2), belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar menurut M. Dalyono (2007:12), serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 
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individu dalam interaksi dengan lingkunganya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa, belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

dilakukan individu secara keseluruhan dan dimanifestasikan dalam seluruh aspek 

kehidupan. Perubahan itu hendaknya terjadi sebagai akibat interaksi dengan 

lingkungan. 

 

Sedangkan pembelajaran dapat dilukiskan sebagai upaya seseorang yang 

bertujuan membantu seseorang untuk belajar artinya pembelajaran bukan hanya 

sekedar mengajar, sebab titik tolaknya adalah pada semua kejadian yang bisa 

berpengaruh secara langsung pada belajar orang. Pembelajaran semestinya 

dirancang untuk memperlancar belajar siswa. Pembelajaran adalah proses yang 

dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana pelajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001:9-10) menyebutkan secara sederhana 

pembelajaran geografi adalah geografi yang diajarkan di tingkat sekolah dasar dan 

sekolah menengah. Oleh karena itu penjabaran konsep-konsep, materi pokok, dan 

submateri pokok harus disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan 

perkembangan mental anak pada jenjang-jenjang pendidikan yang bersangkutan.  

 

Objek kajian geografi adalah geosfer yaitu permukaan bumi yang hakikatnya 

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

(lapisan air, perairan) dan biosfer (lapisan kehidupan) yang ditinjau dari sudut 

pandang kewilayahan yang menunjukan adanya persamaan dan perbedaan sebagai 
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akibat adanya reaksi antara unsur-unsur geografi dalam ruang. Pembelajaran 

geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi 

yang merupakan keseluruhan gejala alam kehidupan umat manusia dan variasi 

kewilayahannya. Mata pelajaran geografi membangun dan mengembangkan 

pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, 

tempat dan lingkungan pada muka bumi. Pembelajaran geografi terbagi menjadi 

dua yaitu; indoor study yaitu pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan 

outdoor study yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan kelas. 

 

2. Teori Belajar Kontruktivisme 

 

Dalam Sardiman (2010:37) mengungkapkan bahwa kontruktivisme adalah salah 

satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah 

konstruksi (bentukan) kita sendiri. 

 

Secara sederhana kontruktivisme itu beranggapan bahwa pengetahuan kita 

merupakan konstruksi dari diri kita yang mengetahui sesuatu. Pengetahuan itu 

bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, melainkan suatu perumusan yang 

diciptakan orang yang sedang mempelajarinya. 

 

Menurut Tasker (1992:30) dalam Rion Frianda menyatakan bahwa ada tiga 

penekanan dalam teori belajar kontruktivisme sebagai berikut: pertama adalah 

peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua 

adalah pentingnya membuat kaitan antara gagasan dala pengkonstruksian secara 

bermakna. Ketiga adalah mengkaitkan antara gagasan denagn informasi baru yang 

diterima. 
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Selain penekanan dan tahap-tahap tertentu yang perlu diperhatikan dalam teori 

belajar kontruktivisme, Hanbury (1996:3) mengemukakan sejumlah aspek dalam 

kaitannya dengan pembelajaran, yaitu (1) siswa mengkonstruksi pengetahuan 

dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki, (2) pembelajaran menjadi 

lebih bermakna karena siswa mengerti, (3) strategi siswa lebih bernilai, dan (4) 

siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman 

dan ilmu pengetahuan dengan temannya  

 

Menurut pandangan dan teori konstruksivisme, belajar merupakan proses aktif 

dari seseorang yang belajar untuk merekonstruksi makna sesuatu baik itu teks, 

kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Belajar merupakan proses 

mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajarinya 

dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya kurang 

berkembang. 

 

Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang mengacu 

pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa 

dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan kepatuhan siswa dalam 

refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata 

lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetauann mereka 

melaluoi asimilasi dan akomodasi. Dalam hal ini hubungan anatara teori 

konstruktivisme dalam pembelajaran geografi di sekolah salig berhubungan, 

dimana pembelajaran geografi pafda kegiatannya ada yang bersifat indoor dan 

outdoor yang keduanya dalam kajiannya akan banyak membahsa manusia dan 

alamnya. Pengalaman-pengalaman siswa ketika sedang melaksanakan kegiatan 
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pemebelajaran geogarafi outdoor maka siswa akan memahami pentingnya 

menjaga alam yang sangt berpenagruh pada pembentukan diri siswa. 

 

3. Minat Belajar 

 

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena jika bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 

2010:57). Disebutkan pula dalam Slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minatnya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000:191).  

 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu kenyataan yang menunjukan 

bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik memiliki 

minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap subjek tersebut (Slameto, 2010:180). 

 

Minat merupakan faktor psikis dalam belajar yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari dalam 

hati sanubari. Minat terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk 

mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat 

belajar dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain karena keinginan yang kuat 

untuk menaikan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup 

senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi 
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belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan 

prestasi belajar yang  rendah (M. Dalyono, 2010:56-57). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, apabila seorang siswa 

mempunyai minat dalam mata pelajaran tertentu khususnya geografi, maka ia 

akan memperhatikan pelajaran yang diminatinya itu. Namun sebaliknya bila siswa 

tidak berminat, perhatian pada mata pelajaran yang sedang diajarkan kurang dan 

cenderung malas untuk mempelajarinya. Jika terdapat siswa yang kurang berminat 

terhadap belajar dapatlah diusahakan agar ia memiliki minat yang lebih besar 

dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta 

hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya dengan bahan pelajaran 

yang dipelajari itu. 

 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari 

dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti menunjukkan pada 

siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, 

melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila siswa 

menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan 

yang dianggapnya penting, dan apabila siswa melihat bahwa hasil dari 

pengalaman  belajarnya akan membawa kemajuan untuk dirinya, kemungakinan 

besar dia akan berminat untuk mempelajarinya. 

 

Guru juga dapat menggunakan intensif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Intensif merupakan suatu alat atau cara yang digunakan untuk membujuk 

seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukannya. Misalnya 
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dengan pemberian-pemberian hadiah, pemberian penghargaan, tidak memberikan 

hukuman yang terlalu berat apabila anak didik bersalah. Diharapkan pemberian 

intensif akan membangkitkan motivasi anak didik dan mungkin minat terhadap 

bahan yang akan dijarkan (Slameto, 2010:181). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki hubungan 

yang erat dalam menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan minat belajar 

siswa. Guru dalam belajar harus dapat menarik minat siswa dengan berbagai 

usaha karena dengan minat tersebut siswa akan merasa tertarik kepada materi 

yang diajarkan khususnya geografi. 

 

4. Kesiapan Belajar 

 

a) Pengertian Kesiapan 

 

Pada hakikatnya semua pekerjaan yang akan kita lakukan haruslah kita persiapkan 

terlebih dahulu. Kesiapan untuk belajar merupakan suatu kondisi diri yang telah 

dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Kesiapan diri akan akan 

melahirkan perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Belajar tidak 

dapat dilakukan dengan asal-asalan atau dengan paksaan karena hal tersebut 

menunjukan bahwa seseorang belum siap untuk belajar. 

 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau reaksi. Kesediaan ini 

timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini 

perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya 

sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik (Slameto, 2010:59). 
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Syaiful Bahri Djamrah (2008:39) menyatakan kesiapan untuk belajar merupakan 

kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan. Sama halnya 

dalam Wasty Soemanto (1998:191) mengartikan readiness  sebagai kesiapan atau 

kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seseorang baru akan dapat belajar 

tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness yaitu 

kemampuan untuk mempelajari sesuatu (Dalyono, 2010:165). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kesiapan belajar adalah kesediaan untuk 

memberi respon atau reaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, 

karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 

 

b) Faktor-faktor Kesiapan 

 

Dalam Slameto (2010:113), disebutkan bahwa kondisi kesiapan setidak-tidaknya 

mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: 

1. Kondisi fisik, mental, emosional; 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan; 

3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

 

Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhinya dan memenuhi/berbuat sesuatu atau 

jadi kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Kondisi fisik yang dimaksud misal 

kondisi fisik yang temporer (lelah, keadaan, alat indra dan lain-lain) dan yang 

permanen (cacat tubuh). Kondisi mental yang menyangkut kecerdasan anak yang 

berbakat memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih tinggi. 

Kondisi emosional juga mempengaruhi kesiapan untuk melakukan sesuatu, hal ini 
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karena adanya hubungan dengan motif (insentif positif, insentif negatif, hadiah, 

hukuman) dan itu akan berpengaruh terhadap kesiapan untuk belajar.  

 

Menurut Hasbullah Thabrani (1994:43) secara garis besar, persiapan yang harus 

dilakukan sebelum kita belajar dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama 

adalah kesiapan diri (mental dan jasmani) dan kedua adalah kesiapan sarana. 

 

Dalam Syaiful Bahri Djamarah (2008:39) faktor-faktor kesiapan meliputi: 

1. Kesiapan fisik misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, mengantuk, 

dan sebagainya); 

2. Kesiapan mental misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan 

ada motivasi intrinsik; 

3. Kesiapan sarana misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa 

buku bacaan, catatan dan lain-lain. 

 

c. Prinsip-prinsip Kesiapan 

 

Dalam Slameto (2010:115) menyebutkan prinsip-prinsip kesiapan yaitu: 

1. Semua aspek berkembang dan berinteraksi (saling pengaruh dan 

mempengaruhi); 

2. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari 

pengalaman; 

3. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan; 

4. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu 

selama pembentukan dalam masa perkembangan. 

 

Prinsip-prinsip bagi perkembangan readiness dalam Wasty Soemanto (1998:192) 

adalah: 

1. Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness. 

2. Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. 

3. Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi 

kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah. 

4. Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri 

seseorang, maka saat-saat teertentu dalam kehidupan seseorang merupakan 

masa formatif bagi perkembangan pribadinya. 
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Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut jelaslah bahwa apa yang telah dicapai oleh 

seseorang pada masa-masa yang lalu akan mempunyai arti bagi aktivitas-

aktivitasnya sekarang apa yang terjadi pada saat sekarang akan memberikan 

sumbangan terhadap readiness individu di masa mendatang. Dengan adanya 

persiapan yang baik maka kegiatan atau pekerjaan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga akan memperoleh keberhasilan. Demikian pula halnya 

dengan belajar, apabila belajar telah dipersiapkan sedemikian rupa tentunya hasil 

yang akan diperoleh akan baik pula.  

 

5. Prestasi Belajar 

 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1998:787), pengertian prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai dari penguasaan pengetahuan dan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan 

dengan nilai yang diberikan oleh guru atau dosen. 

 

Pendapat lain menyebutkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 

berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai 

hasil dari aktivitas dalam belajar (Wasty Soemanto, 1998:156). 

 

Jadi prestasi belajar adalah  hasil yang diraih oleh peserta didik dari aktivitas 

belajarnya yang dapat diwujudkan dengan adanya perubahan sikap dan tingkah 

laku dan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk simbol huruf atau angka-angka. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 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. 

 

1. Faktor Intern 

 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, yaitu: 

 

a. Faktor Jasmaniah  

Dalam keadaan yang baik segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari 

penyakit. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 

kesehatan badannya terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-

ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan 

ibadah.  

 

b. Faktor Psikologis  

 

Banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

belajar siswa. Diantaranya adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, dan 

kesiapan.  

 

1. Faktor Ekstern  

 

a. Faktor Keluarga  

Faktor keluarga sangat menentukan karakter anak faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yaitu cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga 
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,suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. 

 

b. Faktor Sekolah  

Faktor sekolah yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa adalah metode 

mengajar guru , kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa – siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, tugas rumah. 

 

c. Faktor Masyarakat  

Faktor masyarakat pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belajar anak 

diantaranya adalah kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul 

bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Wasty Soemanto (1998:113) menyebutkan bahwa dalam belajar banyak sekali 

faktor yang mempengaruhi sehingga dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, 

yaitu: 

1. faktor-faktor stimuli belajar. 

2. faktor-faktor metode belajar. 

3. faktor-faktor individual. 

 

Dari penejelasan di atas diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor 

ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu.  
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5. Hubungan Antara Minat Belajar dengan Prestasi Belajar 

 

Minat merupakan faktor psikis dalam belajar yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari dalam 

hati sanubari. Minat terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk 

mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat 

belajar dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain karena keinginan yang kuat 

untuk menaikan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup 

senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi 

belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan 

prestasi belajar yang  rendah (M. Dalyono, 2010:56). 

 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu kenyataan yang menunjukan 

bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik memiliki 

minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap subjek tersebut (Slameto, 2010:180). 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat seseorang dapat 

ditimbulkan dari rasa ketertarikan seseorang terhadap pembelajaran geografi. 

Apabila seorang siswa mempunyai minat dalam mata pelajaran tertentu khususnya 

geografi, maka ia akan memperhatikan pelajaran yang diminatinya itu sehingga 

prestasi belajarnya pun akan meningkat. Namun sebaliknya bila siswa tidak 

berminat, perhatian pada mata pelajaran yang sedang diajarkan kurang dan 

cenderung malas untuk mempelajarinya sehingga prestasi belajarnya pun akan 

cenderung kurang memuaskan. 
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6. Hubungan Antara Kesiapan Belajar dengan Prestasi Belajar 

 

Kesiapan belajar seseorang siswa sangat berpengaruh terhadap perolehan prestasi 

belajarnya. Seorang siswa yang dalam proses belajar sudah siap dengan berbagai 

persiapannya seperti kesiapan fisik, mental dan sarana maka pasti pencapaian 

prestasinya akan tinggi pula, sebaliknya seorang siswa yang selalu tidak siap 

dalam belajar maka prestasi belajarnya pun akan kurang baik atau bahkan buruk. 

 

Dalam Hasbullah Thabrany (1994:43) disebutkan bahwa kesiapan sangat 

membantu dalam proses belajar. Kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri 

yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Kesiapan diri akan 

melahirkan perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Akhirnya setelah 

kita mempersiapkan diri untuk belajar maka akan menghasilkan hasil belajar yang 

optimal (Syaiful Bahri Djamarah, 2008:39). 

 

Dalam Slameto  (2010:114) disebutkan bahwa kesiapan adalah prasyarat untuk 

belajar berikutnya. Pada hakikatnya semua pekerjaan itu harus kita kesiapan 

terlebih dahulu, tidak ada lagi dalam keadaan ragu-ragu atau belum siap apabila 

kita belajar dalam keadaan belum siap maka belajar itu akan sia-sia dan akhirnya 

prestasi belajar yang dicapai pun pasti akan kurang memuaskan. Begitu juga 

sebaliknya apabila kita sudah benar-benar siap untuk belajar maka pasti prestasi 

belajar yang dicapai akan tinggi. Seperti yang disebutkan dalam Syaiful Bahri 

Djamarah (2008:39) orang yang belum siap untuk belajar sama halnya seperti 

orang yang ingin menuangkan air, tetapi tempat penampungannya belum 

disiapkan sehingga air terbuang dengan sia-sia. 

 



27 

 

a. Hubungan Antara Kesiapan Fisik dengan Prestasi Belajar 

 

Kesiapan fisik meliputi tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, mengantuk). 

Jika seseorang dalam keadaan sakit, janganlah ia mengikuti ujian di hari itu, 

karena tubuh yang dalam keadaan sakit tidak bisa dipaksa untuk berkonsentrasi 

penuh. Oleh karenanya, menjaga kesehatan jasmani amat penting dalam 

suksesnya belajar. Jangan tunggu sampai diri kita sakit tetapi peliharalah agar 

tetap sehat (Hasbullah Thabrani, 1994:46). 

 

Sesuai dengan salah satu prinsip belajar utama adalah harus mencapai kematangan 

jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan 

jasmani yaitu telah sampai pada batas umur serta kondisi fisiknya telah cukup 

kuat (Dalyono, 2010:51). Dalam Slameto (2010:114) dikatakan bahwa kondisi 

fisik yang dimaksud misal kondisi fisik yang temporer (lelah, keadaan alat indera 

dan lain-lain) dan yang permanen (cacat tubuh). Dalam Dalyono (2010:55) 

disebutkan bahwa kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya dalam 

kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, demam, pilek, 

batuk dan sebagainya dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. 

 

b. Hubungan Antara Kesiapan Mental dengan Prestasi Belajar 

 

Yang dimaksud dengan kesiapan mental adalah tekad kita untuk belajar, benar-

benar sudah siap. Tidak lagi dalam keadaan ragu-ragu. Sehingga persiapan mental 

kita sangat membantu dalam proses belajar (Hasbullah Thabrani,1994:43).  
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Dalam Dalyono (2010:55) disebutkan bahwa: 

kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya dalam kemampuan 

belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, demam, pilek, batuk dan 

sebagainya dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula 

dengan kesehatan rohani (jiwa) kurang baik misal gangguan pikiran, konflik dan 

sebagainya dapat menggangu/megurangi semangat belajar. Oleh karena itu 

memelihara kesehatan sangat penting bagi setiap orang, baik kesehatan fisik 

maupun mental agar badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan bersemangat dalam 

melaksanakan kegiatan belajar.  

 

 

Sesuai dengan salah satu prinsip belajar utama adalah harus mencapai kematangan 

jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan 

rohani artinya telah memiliki kemampuan berfikir, ingatan, fantsi dan sebagainya 

(Dalyono, 2010:51). 

 

Kesehatan mental juga harus dijaga dengan baik. Walaupun melamun itu 

merupakan proses normal, janganlah membiarkan diri kita terlalu banyak 

melamun atau dibebankan oleh pikian-pikiran lain yang dapat mengganngu 

belajar (Hasbullah Thabrani,1994:49). 

 

Dalam Dalyono (2020:73) juga disebutkan bahwa kapasitas mental anak 

menentukan prestasi belajarnya. Lebih lanjut persiapan metal yang harus 

dilakukan adalah: memahami arti atau tujuan belajar, kepercayaan pada diri 

sendiri, keuletan. Syaiful Bahri Djamarah (2002:58).  

 

c. Hubungan Antara Kesiapan Sarana dengan Prestasi Belajar 

 

Dalam dunia pendidikan modern kesiapan belajar tidak cukup hanya dengan 

kesiapan diri kita saja. Dalam kamus Bahasa Indonesia (Depdikbud,1997:784) 

sarana dapat diartikan segala sesuau yng dapat dipakai sebagai alat dalam 
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mencapai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dapat berbentuk alat ataupun 

media. 

 

Berikut ini beberapa sarana belajar dan pengaruhnya terhadap proses dan 

keberhasilan belajar menurut (Hasbullah Thabrani, 1994:48), ruang belajar 

memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan hasil belajar seseorang. 

Persyaratan untuk ruang belajar adalah bebas dari gangguan, sirkulasi dan suhu 

udara yang baik, penerangan  yang memadai, sedangkan perlengkapan belajar 

yang perlu disiapkan dalam belajar adalah berupa perabot belajar, buku pelajaran, 

buku catatan, dan alat-alat tulis. 

 

Dalam Dalyono (2010:52) disebutkan bahwa: 

setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki kesiapan 

yakni dengan kemampuan yang cukup baik fisik, mental maupun perlengkapan 

belajar. Kesiapan fisik berarti memiliki tenaga yang cukup dan kesehatan yang 

baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup 

untuk melakukan kegiatan belajar. Belajar tanpa kesiapan fisik, mental dan 

perlengkapan akan banyak mengalami kesulitan, akibatnya tidak memperoleh 

hasil belajar yang baik.  

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kesiapan dalam belajar jangan hanya 

diartikan siap dalam arti fisik. Tetapi artikanlah dalam arti psikis (kejiwaan) dan 

materiil. Kesiapan fisik, misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan), lesu, 

mengantuk dan sebagainya. Kesiapan psikis, misalnya ada hasrat untuk  belajar, 

dapat berkonsentrasi, atau memiliki motivasi yang menggelora. Kesiapan materiil 

karena adanya ruang dan perlengkapan belajar yang mendukung. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Merujuk pada hasil penelitian yang sejenis, dalam: 

 

1. Qorina Tacibana Tahun 2012. Peneliti meneliti tentang hubungan antara 

sarana belajar di rumah dan minat belajar siswa dengan prestasi belajar 

geografi di SMAN 9 Bandar Lampung, yang hasilnya adalah adanya korelasi 

positif antara sarana belajar di rumah dan minat belajar siswa dengan prestasi 

belajar geografi siswa SMAN 9 Bandar Lampung kelas XI IPS SMA Negeri 

9 Bandar Lampug Tahun Pelajaran 2011-2012. 

 

2. Rion Frianda Tahun 2012. Peneliti juga meneliti tentang hubungan kesiapan 

belajar dengan prestasi belajar geografi, dimana hasilnya adalah adanya 

korelasi positif antara kesiapan belajar dengan prestasi belajar geografi siswa 

SBI kelas X SMA Negeri 9 Bandar Lampug Tahun Pelajaran 2011-2012. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, banyak faktor yang mempengaruhi 

kelancaran proses tersebut. Faktor-faktor tersebut muncul dari dalam diri siswa 

(faktor internal) dan faktor dari luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar diantaranya adalah yang berasal dari dalam 

diri siswa yaitu faktor minat dan kesiapan. 

 

Meningkatnya minat siswa terhadap pelajaran akan mendorong siswa untuk 

melakukan suatu gerak atau kegiatan belajar yang seakan-akan telah menjadi 

kesenangannya. Bahkan siswa bisa menganggap bahwa belajar merupakan 
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kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya, hal ini akan meningkatkan 

prestasi belajar siswa tersebut. 

 

Kesiapan siswa merupakan faktor yang berkolerasi dengan prestasi belajar 

geografi. Adanya kesiapan belajar maka akan mendorong seseorang lebih 

mencurahkan perhatian pada hal yang dipelajari. Dalam proses belajar , kesiapan 

belajar akan meyebabkan seseorang belajar secara aktif, sungguh-sungguh dan 

bersemangat. Seseorang siswa yang belajar dalam keadaan siap maka akan 

memperoleh hasil belajar yang baik.  

 

Penelitian ini membahas tentang korelasi variabel bebas yang dalam penelitian ini 

adalah minat belajar ( ), dan kesiapan belajar (kesiapan fisik ( ), kesiapan 

mental (  dan kesiapan sarana ( ), sedangkan variabel terikatnya adalah 

prestasi belajar geografi (Y). Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian Hubungan Antara Minat Belajar ( ), dan 

Kesiapan Belajar (kesiapan fisik ( ), kesiapan mental ( ) dan 

kesiapan sarana ( ). Sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi 

belajar geografi (Y) 

 

Minat Belajar 

( ) 

Kesiapan Belajar  

 Kesiapan Fisik      ( ) 

 Kesiapan Mental ( ) 

 Kesiapan Sarana ( ) 

 

Prestasi Belajar 

Geografi 

(Y) 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis untuk penelitian ini, yaitu : 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat belajar dengan prestasi 

belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012-2013. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesiapan fisik dengan 

prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013.  

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesiapan mental dengan 

prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013.  

4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesiapan sarana dengan 

prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013.  


