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V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada 

pembahasan diatas, tentang hubungan antara minat dan kesiapan belajar dengan 

prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012-2013, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

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. Ini dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan 

yaitu didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,718 > 0,227 hal ini menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dengan demikian, 

semakin tinggi minat belajar siswa maka akan cenderung semakin tingginya 

prestasi belajar yang diperoleh siswa dan sebaliknya semakin rendah minat 

belajar siswa maka akan cenderung semakin rendahnya prestasi belajar yang 

diperoleh siswa.  

 

Rendahnya minat belajar siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013 dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun faktor yang berasal dari 
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luar diri indivudu. Faktor-faktor itu diantaranya adalah beberapa siswa 

merasa bahwa bakat dan kecakapan mereka bukan pada bidang kegeografian 

tetapi bidang lain sehingga menimbulkan pemikiran bahwa belajar geografi 

itu tidak terlalu penting karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain 

itu ada sebagian siswa yang berpendapat bahwa guru mata pelajarn geografi 

kurang berkualitas baik dalam memilih metode maupun penguasaan materi. 

Oleh karena itu pelajaran yang diterimapun tidak terproses dengan baik   

dalam otak, akibatnya timbul kesulitan-kesulitan sehingga mengakibatkan 

rendahnya prestasi belajar siswa tersebut. 

 

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. Ini dapat ditunjukkan dari hasil 

perhitungan yaitu didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,504 > 0,227 hal ini 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dengan 

demikian, semakin baik kondisi kesiapan fisik siswa dalam belajar maka akan 

cenderung semakin tingginya prestasi belajar yang diperoleh siswa dan 

sebaliknya semakin buruk kondisi kesiapan fisik siswa maka akan cenderung 

semakin rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa.  

 

Kurang baiknya kesiapan fisik pada seseorang dapat menimbulkan gangguan 

pada tubuh /jasmani seperti kurang sehat, sakit, keadaan alat indra terganggu, 

hal ini dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya berhubungan dengan pola 

makan yang tidak teratur, asupan gizi yang kurang bagi tubuh, kurang berolah 

raga, kurang beristirahat dan tidak menjaga kondisi tubuh. 
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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. Ini dapat ditunjukkan dari hasil 

perhitungan yaitu didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,633 > 0,227 hal ini 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dengan 

demikian, semakin kuat kesiapan mental siswa maka akan cenderung semakin 

tingginya prestasi belajar yang diperoleh siswa dan sebaliknya rendah/tidak 

kuat kesiapan mental siswa maka akan cenderung semakin rendahnya prestasi 

belajar yang diperoleh siswa.  

 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kurang kuatnnya kesiapan mental 

siswa yaitu diantaranya: rendahnya minat siswa seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki minat yang 

rendah terhadap mata pelajaran geografi sehingga dapat menimbulkan 

kesulitan belajar, faktor lain diantaranya yaitu sebagain dari siswa ada yang 

merasa salah pilih sekolah dan pilihan itu merupakan paksaan dari orang tua, 

sehingga mereka beranggapan bahwa mata pelajaran geografi sulit akibatnya 

pelajaran itu sering menjadi momok yang seolah-olah hanya akan percuma 

ketika mempelajarinya, selain itu guru yang menyampaikan pelajaran kurang 

meguasai sehingga tidak dapat menimbulkan minat dan motivasi belajar. 

4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesiapan sarana belajar 

dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. Ini dapat ditunjukkan dari 

hasil perhitungan yaitu didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,456 > 0,227 
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hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan. 

Dengan demikian, semakin lengkap kesiapan sarana belajar siswa maka akan 

cenderung semakin tingginya prestasi belajar yang diperoleh siswa dan 

sebaliknya rendah/tidak lengkap kesiapan sarana belajar siswa maka akan 

cenderung semakin rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa.  

 

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang lengkapnya kesiapan sarana belajar 

siswa adalah bayak siswa mengatakan kesiapan sarana belajar mereka di 

rumah kurang memadai hal ini dikarenakan keadaan ekonomi keluarga 

mereka yang sulit, mereka memiliki buku pelajaran geografi yang kurang 

lengkap beberapa dintaranya hanya memiliki LKS saja, ruang untuk belajar 

pun kurang memadai, banyak diantara siswa yang tidak memiliki ruang 

belajar sendiri padahal idealnya ruang belajar itu harus terpisah dari ruang 

lainnya agar dalam proses belajarnya tidak terganggu.  

 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara 

Minat belajar dan kesiapan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, maka disarankan: 

 

1. Bagi Sekolah 

Agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah perlu meningkatkan 

kualitas pelayanan pendidikan, menciptakan kondisi lingkungan belajar yang 

nyaman sehingga siswa akan merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Menyediakan sarana dan prasarana seperti fasilitas internet dan perpustakaan yang 

lengkap dengan buku-buku pelajaran sehingga siswa dapat memanfaatkan fasilitas 

yang disediakan sekolah dan dapat menunjang siswa dalam belajar hal ini akan 

meningkatkan minat belajar siswa sehingga siswa lebih senang dan siap dalam 

belajar dan dapat meningkatkan juga pengetahuan mereka. 

 

2. Bagi Guru 

Untuk meningkatkan prestasi belajar geografi siswa, yang perlu dilakukan oleh 

guru adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan 

sehingga siswa dapat menumbuhkan dan memupuk minat belajar dalam diri siswa 

sehingga siswa lebih giat lagi dalam belajar serta mengerjakan tugas rumah serta 

meningkatkan kesiapan belajar mereka agar siswa tidak tertekan dengan adanya 

tugas, menumbuhkan keaktifan siswa agar dapat berkonsenstrasi dalam belajar, 

dan menumbuhkan ketertarikan siswa agar dapat mempersiapkan diri sebelum 

belajar. 

 

3. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dapat terus meningkatkan minat belajarnya khususnya terhadap 

pelajaran geografi dengan cara belajar sebelum pelajaran diimulai, tekun dan teliti 

dalam berlatih dan mengerjakan soal-soal, aktif bertanya saat jam pelajaran 

berlangsung, mengerjakan tugas rumah, senang mengerjakan tugas secara 

mandiri, memperhatikan dan memfokuskan perhatian trhadap pelajaran, rajin 

membaca buku-buku pelajaran yang ada serta adannya kesadaran untuk 

meminjam buku di perpustakaan 
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Siswa juga hendaknya memperhatikan kondisi fisik serta kesehatan mereka, 

mempersiapkan mental dengan sebaik mungkin, serta memanfaatkan semua 

sarana belajar yang tersedia baik di sekolah maupun di rumah guna membantu 

memahami ilmu yang telah diperoleh. 


