
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah survai korelasional.  Jenis penelitian ini 

digunakan untuk mengemukakan korelasi antarvariabel satu (variabel bebas) 

dengan variabel yang lain (variabel terikat), dan tidak memberikan perlakuan 

apapun terhadap subjek penelitian, peneliti hanya mengungkap data berdasarkan 

hasil pengukuran gejala yang telah ada secara wajar pada diri responden dengan 

alat pengumpul data berupa kuesioner( Suharsimi Arikunto, 2010:4). 

 

Tujuan digunakan metode korelasional adalah untuk mengetahui sejauh mana 

variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau 

lebih faktor yang berdasarkan koefisien korelasi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi 

 

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 

Lain hal dengan Sugiyono (2010: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Siswa Kelas X SBI SMAN 9 



 

 

 

 

Bandarlampung yang berjumlah 270 Siswa dari 9 kelas. Berikut data jumlah siswa 

dalam Tabel 3: 

Tabel.3 Populasi Penelitian kelas X SMAN 9 Bandarlampung 2011 

No Kelas Siswa 

Tuntas 

Siswa 

Tidak 

tuntas 

Jumlah 

Siswa 

(populasi) 

1 X1 15 16 31 

2 X2 18 14 32 

3 X3 12 19 31 

4 X4 17 15 32 

5 X5 18 8 26 

6 X6 9 20 29 

7 X7 10 19 29 

8 X8 9 21 30 

9 X9 11 19 30 

Jumah siswa dalam 

ketuntasan 

151 119 270 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung tahun 2011 

 

 

3.2.2 Sampel  

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sebagai wakil dari populasi, sampel harus benar-benar reprentatif dalam 

arti segala karakteristik dari populasi hendaknya tercermin pula dalam sampel 

yang diambil. 

 

Dalam penelitian ini sampel diambil yaitudengan menggunakan teknik purposive 

sample di karnakan peneliti mempunyai tujuan tertentu dengan memperhatikan 

jumlah unit sample di dalam setiap kelompok/kluster. Kelas yang terpilih sebagai 

sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama. Ini dilihat dari beberapa 

persamaan berikut, bahwa setiap individu: 

1. Mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan banyak jam pelajaran 

yang sama 

2. Kemampuansiswa diseluruh kelas X relatif sama 



 

 

 

 

3. Menggunakan buku sumber yang sama dan diajar oleh guru yang sama 

4. Rendahnya Kesiapan Belajar dari diri siswa pada pelajaran geografi 

5. Hasil belajar geografi yang rendah dan tidak tuntas pada kelas sampel 

 

Berdasarkan data prestasi dan wawancara yang diperoleh oleh peneliti, diduga 

kondisi kesiapan siswa-siswa yang cukup bermasalah serta melihat data prestasi 

belajar geografi kelas X yang rendah, sehingga menunjukan bahwa ada 3 kelas 

yang tingkat prestasi belajar geografi rendah dibandingkan dengan kelas lainnya, 

yaitu kelas X6, X7, dan X8, maka peneliti mengambil 3 kelas dari 9 kelas yang 

ada, yaitu kelas X6, X7, X8 yang berjumlah 88 Siswa (dilihat pada tabel 1). 

Berikut data rerata nilai ujian/UTS sampel penelitian yang akan diteliti. 

Tabel.4 Sampel Penelitian dan rerata nilai UTS / kelas sampel 

 

NO Sampel Kelas X SBI Jumlah Siswa  Nilai Rerata 

Semester/kelas 

1 X6 (Sepuluh Enam) 29 siswa 75 

2 X7 (Sepuluh Tujuh) 29 siswa 74 

3 X8 (Sepuluh Delapan) 30 siswa 71 

Total Sampel 88 siswa 

Sumber: Dokumentasi Guru Geografi SMAN 9 Bandarlampung tahun 2011 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan diteliti dua macam variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  Variabel bebas terdiri dari kesiapan belajar (X), sedangkan 

variabel terikatnya yaitu prestasi belajar geografi (Y). 

Menurut Arikunto (2006:99) variabel penelitian adalah obyek penelitian,atau apa 

yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Variabel yangdimaksud adalah: 



 

 

 

 

 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel dependent (variabel terikat). Jadi variable 

bebas adalah variabel yang mempengaruhinya (Sugiyono, 2003:3) Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya di beri symbol (X), meliputi: 

a. Kesiapan belajar yang diberi simbol X, Indikatornya: 

1) Kondisi fisik siswa sebagai (X1) 

2) Mental siswa sebagai (X2) 

3) Sarana belajar siswa sebagai (X3) 

 

Variabel  tersebut di atas akan di ukur dengan perolehan skor setelah responden 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk angket. 

 

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2002:3). Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah prestasi belajar yang diberi simbol (Y). 

Prestasi  belajar yang digunakan adalah hasil belajar mata pelajaran geografi yang 

dinyatakan dalam angka yang akan diambil dari nilai ujian tengah semester tahun 

pelajaran 2011-2012. 

 

3.3.2  Definisi Operasional Variabel 

 

Dalam penelitian  ini yang digunakan sebagai dasar indikator kesiapan belajar 

adalah kondisi fisik siswa, mental siswa, dan sarana belajar. Dan ke-3 aspek inilah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Menurut Djamarah (2002:35) faktor-faktor kesiapan meliputi: 

a) Kesiapan fisik 



 

 

 

 

Kondisi fisik yang dimaksud  misalnya pendengaran, penglihatan, 

kesehatan.Misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, mengantuk, dan 

sebagainya). 

b) Kesiapan mental 

Kondisi mental menyangkut kepercayaan pada diri sendiri, penyesuaian diri . 

Misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada motivasi 

intrinsik. 

c) Kesiapan sarana 

Kebutuhan misalnya buku pelajaran, catatan pelajaran, perlengkapan.Misalnya 

ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku bacaan, catatan dll. 

 

Pengukuran  untuk ketiga aspek kesiapan belajar seperti yang telah dijelaskan 

diatas dapat dilakukan pengukuran dengan skala Likert, dengan pilihan dan di beri 

skor sebagai berikut: 

 

3.3.2.1 Kesiapan Fisik 

Untuk kesiapan fisiksiswa dengan pilihan beserta Skor 

Sangat Baik (SB)  : 5 (lima) 

Baik (B)   : 4 (empat)  

Kurang Baik (KB)  : 3 (tiga) 

Tidak Baik (TB)  : 2 (dua) 

Sangat Tidak Baik (STB)  : 1 (satu) 

 

Variabel kesiapan fisik siswa di ukur dengan menggunakan skor yang diperoleh 

dari hasil angket check list. Jumlah pertanyaan untuk kesiapan fisik sebanyak 10 

soal.Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori kesiapan 

fisiksiswa ini menurut Soegyarto Mangkuatmodjo, (1997:37) sebagai berikut :  

 I =   NT – NR   

  K  

Keterangan :  



 

 

 

 

I  = Interval 

NT  = Skor yang paling tinggi 

NR  = Skor yang paling terendah 

K  = Jumlah alternatif jawaban 

Maka, I =  50 – 10 

  5 

  =  8 

  = 8 

Jadi skor kesiapan fisik siswa adalah : 

≥ 45 = Fisik sangat baik 

37- 45 = Fisik baik 

28- 36 = Fisik kurang baik 

19- 27 = Fisik tidak baik 

10- 18 = Fisik sangat tidak baik 

 

3.3.2.2 Kesiapan Mental 

Untuk kesiapan mental siswa dengan pilihan beserta Skor 

Sangat Kuat (SK)  : 5 (lima)  

Kuat (K)   : 4 (empat) 

Kurang kuat  (KK)  : 3 (tiga) 

Tidak Kuat (TK)   : 2 (dua) 

Sangat Tidak Kuat (STK) : 1 (satu) 

 



 

 

 

 

Variabel kesiapan mental siswa di ukur dengan menggunakan skor yang diperoleh 

dari hasil angket check list. Jumlah pertanyaan untuk kesiapan mental sebanyak 

10 soal. 

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori kesiapan mental 

belajar ini menurut Soegyarto Mangkuatmodjo, (1997:37) sebagai berikut :  

 I =   NT – NR   

  K  

Keterangan :  

I  = Interval 

NT  = Skor yang paling tinggi 

NR  = Skor yang paling terendah 

K  = Jumlah alternatif jawaban 

Maka, I =  50 – 10 

  5 

  =  8 

  =  8 

Jadi skor kesiapan mental siswa adalah : 

≥ 45 = Mental sangat kuat 

37- 45 = Mental kuat 

28- 36 = Mental kurang kuat 

19- 27 = Mental tidak kuat 

10- 18 = Mental sangat tidak kuat 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3.2.3 Kesiapan Sarana 

 

Untuk kesiapan sarana siswa dengan pilihan beserta Skor 

Sangat Lengkap (SL) : 5 (lima)  

Lengkap (L)   : 4 (empat) 

Kurang Lengkap (KL) : 3 (tiga) 

Tidak Lengkap (TL)  : 2 (dua) 

Sangat Tidak Lengkap (STL): 1 (satu) 

 

Variabel kesiapan sarana belajar siswa di ukur dengan menggunakan skor yang 

diperoleh dari hasil angket check list. Jumlah pertanyaan untuk kesiapan sarana 

belajar sebanyak 6 soal. 

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori kelengkapan sarana 

belajar ini menurut Soegyarto Mangkuatmodjo, (1997:37) sebagai berikut :  

 I =   NT – NR   

  K  

Keterangan :  

I  = Interval 

NT  = Skor yang paling tinggi 

NR  = Skor yang paling terendah 

K  = Jumlah alternatif jawaban 

Maka, I =  30 – 6 

  5 

  =  4,8 

  = 5 



 

 

 

 

Jadi skor kesiapan sarana siswa adalah : 

≥ 29 = Sarana sangat lengkap 

24 - 29 = Sarana lengkap 

18 - 23 = Sarana kurang lengkap 

12 - 17 = Sarana tidak lengkap 

6 - 11 = Sarana sangat tidak lengkap 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

3.4.1 Teknik Dokumentasi 

 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

daftar nama siswa, jumlah kelas (siswa) yang akan menjadi populasi atau sampel, 

dan prestasi belajar  geografi  berupa rata-rata hasil ujian tengah semester siswa 

kelas XSMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012. 

 

3.4.2 Teknik Angket 

 

Menurut Arikunto (2010:199) angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Angket dalam penelitian ini digunakan 

untuk mendapatkan data tentang kesiapan belajar pada siswa SBI kelas X6, X7, 

X8 SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012. Angket yang 

digunakan adalah Angket tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih (Arikunto, 2010:199). 

 

 



 

 

 

 

3.5 Uji Persyaratan Instrumen 

 

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, maka angket 

yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria angket yang baik.  

Oleh karena itu, angketkesiapan belajar geografi  harus memenuhi kriteria valid, 

reliabel, serta memiliki indeks konsistensi internal yang baik. 

 

3.5.1 Uji Validitas 

 

Validitas angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.  Agar 

angket yang dibuat memenuhi validitas isi, maka dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Membuat kisi-kisi angket sesuai indikator yang telah ditentukan. 

b. Membuat pernyataan angket berdasarkan kisi-kisi yang dibuat.  

c. Melakukan konsultasi kepada ahli.  Dengan asumsi bahwa ahli dapat 

mengetahui dengan benar tentang indikator serta dimensi pengukuran 

kesiapan belajar. 

d. Memperbaiki angket berdasarkan saran dari ahli. 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. (Suharsimi Arikunto, 2010:211). 

 

Untuk mengolah dan menganalisa data sebagai jawaban dari hipotesis ini peneliti 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment : 
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rxy = koefisien korelasi antara variabe X dan Y 

X = skor total X 

Y = skor total Y 

n = Jumlah sampel yang diteliti 

 

Kriteria pengujian, apabila rhitung> rtabel  dengan α = 0,05 dan dk = n maka alat ukur 

dikataka valid dan sebaliknya jika rhitung<rtabel maka item pertanyaan tersebut tidak 

valid(Suharsimi Arikunto, 2010: 213).  

 

Cara perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Hasil penghitungan 

uji validitas seluruh item berjumlah 10 item untuk variabel kesiapan fisik terhadap 

prestasi belajar (X1), 10 item untuk variabel kesiapan mental terhadap prestasi 

belajar (X2), dan 6 item untuk variabel kesiapan sarana terhadap prestasi 

belajar(X3) adalah: 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Angket pada 10 item pertanyaan ”Kesiapan 

FisikDenganPrestasi Belajar Geografi (X1)” Siswa SBI Kelas X 

SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012. 

No 

Soal 

rxy rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,715 

0,608 

0,706 

0,618 

-0,010 

0,741 

0,729 

0,070 

0,587 

0,767 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid/Revisi 

Valid 

Valid 

Tidak Valid/Revisi 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Perhitungan Uji Coba Angket Tahun 2011 

 



 

 

 

 

Dari hasil perhitungan yang tercantum pada Tabel 5 di atas, dapat diketahui 

bahwa ada dua butir item angket yang tidak valid yaitu item nomor 5 dan 8 

dimana nilai r perhitungan yang diperoleh lebih kecil dari r tabel (lihat lampiran 

5), pada soal 5 dan 8 akan dilakukan revisi instrumen/soal, sedangkan item-item 

yang lain tidak dilakukan revisi karena sudah menunjukkan kevalidan. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Coba Validitas Angket pada 10 Item Pertanyaan”Kesiapan 

Mental Dengan Prestasi Belajar Geografi (X2)”Siswa SBI Kelas X 

SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012. 

No 

Soal 

rxy rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,545 

0,785 

0,807 

0,925 

0,721 

0,139 

0,674 

0,684 

-0,190 

0,675 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid/Revisi 

Valid 

Valid 

Tidak Valid/Revisi 

Valid 

 

Sumber: Data Perhitungan Uji Coba Angket Tahun 2011 

 

 

Dari hasil perhitungan yang tercantum pada Tabel 6 di atas, dapat diketahui 

bahwa ada dua butir item angket yang tidak valid yaitu item nomor 6 dan 9 

dimana nilai r perhitungan yang diperoleh lebih kecil dari r tabel (lihat lampiran 

11), pada soal no 6 dan 9 akan dilakukan revisi instrumen/soal, sedangkan item-

item yang lain tidak dilakukan revisi karena sudah menunjukkan kevalidan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 7.   Hasil Uji Coba Validitas Angket pada6 item Pernyataan”Kesiapan 

Sarana Dengan Prestasi Belajar Geografi (X3)”Siswa SBI Kelas X 

SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012. 
 

No 

Soal 

rxy rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,739 

0,869 

0,876 

0,866 

0,911 

0,087 

 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid/Revisi 

 

 

Sumber: Data Perhitungan Uji Coba Angket Tahun 2011 
 

 

Dari hasil perhitungan yang tercantum pada Tabel 7 di atas, dapat diketahuibahwa 

hanya ada satu butir item angket yang tidak valid yaitu item nomor 6, dimana nilai 

r perhitungan yang diperoleh lebih kecil dari r tabel (lihatlampiran17), pada soal 

no 6 akan dilakukan revisi soal/instrumen, sedangkan item-item yang lain tidak 

dilakukan revisi karena sudah menunjukkan kevalidan. 

 

3.5.2 Revisi Instrumen 

 

Setelah melakukan analisis dari hasil uji coba instrumen ternyata terdapat lima 

butir (item) angket yang tidak valid yaitu pada varibel kesiapan fisik terhadap 

prestasi belajar geografi (X1) terdapat pada item nomor 5 dan 8, pada 

variabelkesiapan mental terhadap prestasi belajar geografi (X2) terdapat pada item 

nomor 6 dan 9, sedangkan pada variabel kesiapan sarana terhadap prestasi belajar 

geografi (X3) terdapat pada item nomor 6. Hal ini disebabkanr hasil perhitungan 

lebih kecil dari  r tabel, oleh karena itu perlu untuk mengadakan revisi sehingga 

item pertanyaan menjadi valid dan dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data yang baik. 

 

 



 

 

 

 

Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 

Pada varibel kesiapan fisik terhadap prestasi belajar geografi (X1), 

 Item nomor 5 berbunyi: 

 SB B KB TB STB 

5 Bagaimana kondisi penglihatan anda pada 

saat pembelajaran geografi berlangsung 

     

 

Menjadi: 

 

 SB B KB TB STB 

5 Bagaimana kondisi indera penglihat/mata 

anda pada saat pembelajaran geografi 

berlangsung 

     

 

 Item nomor  8 berbunyi: 

 

 SB B KB TB STB 

8 Bagaimana kondisi badan/tubuh anda pada 

saat pembelajarn geografi berlangsung 

     

 

Menjadi: 

 

 SB B KB TB STB 

8 Bagaimana kondisi kesiapanbadan/tubuh 

anda, pada saat pembelajarn geografi 

berlangsung 

     

 

Pada variabelkesiapan mental terhadap prestasi belajar geografi (X2), 

 Item nomor 6 berbunyi: 

 SK K KK TK STK 

6 Apakah anda termotivasi untuk mengerjakan 

tugas-tugas geografi yang diberikan 

     

 

Menjadi: 

 

 SK K KK TK STK 

6 Apakah anda merasa termotivasi dalam 

mengerjakan tugas-tugas geografi yang 

diberikan 

     

 

 



 

 

 

 

 Item soal nomor 9 berbunyi: 

 SK K KK TK STK 

9 Apakah anda terkadang merasa gelisah ketika 

pembelajaran geografi berlangsung di kelas 

     

 

Menjadi: 

 

 SK K KK TK STK 

9 Apakah anda sering merasa gelisah ketika 

pembelajaran geografi berlangsung di kelas 

     

 

Pada variabelkesiapan sarana terhadap prestasi belajar geografi (X3), 

 Item nomor 6 berbunyi: 

 SL L KL TL STL 

6 Apakah fasilitas belajar di rumah anda telah 

lengkap seperti (meja belajar, kursi, komputer, 

rak buku) 

     

 

Menjadi 

 SL L KL TL STL 

6 Apakah sarana belajar di rumah anda telah 

lengkap seperti (meja belajar, kursi, komputer, 

rak buku, globe, peta, atlas, ) 

     

 

 

3.5.3 Uji Reliabilitas 

 

Untuk Uji reliabilitas digunakan rumus Alpha, adapun rumusnya adalah 

sebagaiberikut:
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Keterangan :

 

r11 = Reliabilitas yang dicari 

 2

b = jumlah baris butir 

2

t = varians total 

K = banyaknya soal 
 

(Suharsimi Arikunto, 2010:239) 



 

 

 

 

Kriteria pengujian apabila rh<rt dengan taraf signifikan 0,05 maka angket sebagai 

instrumen memenuhi syarat  reliabel atau sebaliknya. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada 

variabel kesiapan fisik terhadap prestasi belajar geografi (X1) sebesar 0,777 

(perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7). 

Jika rtabel pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 0,514.  

Dengan demikian r11> rtabel  = 0,777> 0,514, artinya instrumen dinyatakan reliabel 

dan angket yang digunakan sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan 

untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

Sedangkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada 

variabel kesiapan mental terhadap prestasi belajar geografi (X2) sebesar 0,745 

(perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13).  

Jika rtabel pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 0,514.  

Dengan demikian r11> rtabel  = 0,745> 0,514, artinya instrumen dinyatakan reliabel 

dan angket yang digunakan sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan 

untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

Begitupun dengan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas 

pada variabel kesiapan sarana terhadap prestasi belajar geografi (X3) sebesar 

0,677 (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19).  

Jika rtabel pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 0,514.  

Dengan demikian r11> rtabel  = 0,677> 0,514, artinya instrumen dinyatakan reliabel 

dan angket yang digunakan sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan 

untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 



 

 

 

 

3.5.4Uji Normalitas 

 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji kolmograv 

Smirnov. Dalam uji Kolmograv Smirnov diasumsikan bahwa distribusi variabel 

yang sedang diuji mempunyai sebaran yang kontiyu. Syarat hipotesis yang 

digunakan yaitu : 

Ho : sampel berdistribusi normal 

Ha : sampel tidak berdistribusi normal 

 

Rumus yang digunakan : D = max I Fo (Xi)Sn(Xi) I; I = 1,2,3..... 

Dimana : 

Fo(Xi) = Fungsi distribusi frekuensi komulatif relatif dari distribusi teoritis dalam 

kondidi Ho. 

Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n. 

 

Kriteria pengujiannya yaitu dengan cara membandingkan nilai D terhadap nila D 

pada tabel Kolmograv Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan 

keputusan dalam uji coba ini adalah jika Dhitung ≤ Dtabel maka terima Ho, tolak 

Ho untuk harga lainnya. Selain itu, keputusan ini juga dapat dilihat berdasarkan 

nilai signifikan (Asymp. Sig). Jika nilai signifikan (Asymp.Sig) < α (0,05) maka 

tolak Ho yang berarti distribusi sampel tidak normal, sebaliknya terima Ho jika 

nilai signifikan (Asymp.Sig) > α (0,05). 

 

3.5.5 Uji Homogenitas 

 

 

Uji homogenitas dua varians digunakan untuk mengetahui apakah data berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak.  



 

 

 

 

H0 = Varians sampel berasal dari populasi yang tidak homogen 

H1 = Varians sampel berasal dari populasi homogen 

 

3.5.6Uji Linieritas 

 

Linieritas artinya asumsi adanya hubungan dalam bentuk garis lurus antara 

variabel. Uji linieritas data ini digunakan untuk menguji apakah pola hubungan 

antara dua variabel atau lebih yang sedang diujikan ini memiliki pola hubungan 

linier atau tidak. Jika tidak memiliki hubungan linier maka hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis korelasi dan korelasi ganda akan tidak berguna. Data 

tersebut linier jika data yang diperoleh yakni 0,000 < 0,05. Jika nilai signifikan 

linierity pada kolom anova lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut linier 

 

1.6 Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan 

menggunakan analisis data  Korelasi Product Momentdengan rumus sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

rxy  =  Koefisien korelasi 

X = Variabel bebas  

Y = Variabel terikat 

(∑X)² = Jumlah dari nilai x yang telah dikuadratkan 

(∑Y)² = Jumlah dari nilai y yang telah dikuadratkan 

∑ X² = Jumlah kuadrat dari nilai x 

∑ Y² = Jumlah kuadrat dari nilai y 

N = Jumlah sampel yang diteliti 

 

(Suharsimi Arikunto, 2010:213) 



 

 

 

 

1. Mencari nilai korelasi masing-masing variabel (parsial)  

 

Keterangan: 

 

Ryx1x2x3 =  korelasi variabel X1 dengan X2 dan X3 secara bersama-sama 

dengan variabel Y 

 =  korelasi Product Moment antara X1 dan X2 dengan Y 

 =  korelasi Product Moment antara X3 dan X2 dengan Y 

 =  korelasi Product Moment antara X3 dengan X1 

 

2. Mencari nilai b  

 

3. Mencari nilai korelasi ganda  

 

Selanjutnya harga R hitung dibandingkan dengan harga R tabel, dengan taraf 

kesalahan 0,05, bila R hitung> R tabel maka koefisien yang diuji adalah signifikan 

yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi, dan sebaliknya bila R hitung<Rtabel 

maka koefisien yang diuji tidak signifikan (Sugiyono, 2005:190). Seluruh 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistic 

Packages Service Solution (SPSS) 17.0 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Tinjauan Umum Tempat Penelitian 

4.1.1 Lokasi Penelitian 

SMAN 9 Bandarlampung terletak di Jl. Panglima Polem No.18 Kelurahan Segala 

Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandarlampung. Lokasinya yang 

tidak jauh dari pusat kota namun tidak terganggu dengan kebisingan kota dan 

mudah dijangkau dari segala penjuru, sehingga memungkinkan dalam proses 

pembelajaran efektif dan efisienb 

 

Secara administratif wilayah Kelurahan Segala Mider ini berbatasan dengan 

beberapa wilayah lainnya, adapun batas-batas wilayahnya antara lain: 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kelurahan Gunung Terang 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Gedong Air dan Susunan 

Baru 

Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Kelurahan Langkapura 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ratu 

 

Adapun peta lokasi serta denah lokasi  SMAN 9 Bandarlampung sebagai berikut : 
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Sumber: Monografi Kelurahan Segalamider Tahun 2009 



 

 

 

 

4.1.2 Kondisi SMAN 9 Bandarlampung 

Sejarah Berdirinya SMAN 9 Bandarlampung 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandarlampung bermula dari Sekolah 

Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) yang dicanangkan oleh Depdikbud 

pada tahun 1973/1974 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu 

yang didirikan di Lampung adalah SMPP 51 Tanjung Karang. Sekolah ini 

didirikan di atas lahan seluas 44.725 m², luas bangunan 2.950 m² dan luas 

perkarangan/kebun 1.500 m². Penerimaan siswa baru di sekolah ini sesuai dengan 

SK Menteri – Depdikbud No. 0365/0/1975 tertanggal 26 November 1975. 

Selanjutnya pada tahun 1985, SMPP 51 Tanjung Karang diubah namanya menjadi  

SMA Negeri 5 Tanjung Karang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 0353/0/1985 tertanggal 9 Agustus 1985 sebelum akhirnya 

diubah menjadi SMAN 9 Bandarlampung dengan nomor 035/I/1/1997.  

 

Selama berdiri, SMAN 9 Bandarlampung dipimpin oleh kepala sekolah dan telah 

mengalami beberapa pergantian kepemimpinan, yaitu: 

1. Drs. H. Abdul Sani Djuned pada tahun 1975-1981. 

2. Drs. H. Syamsudin Kadam pada tahun 1981-1990. 

3. Drs. H. M. Nasir Husin pada tahun 1990-1999.   

4. Drs. Robby Suharlan Swarsa pada tahun 1999-2000 

5. Drs. H. Suyitno pada tahun 2000-2002 

6. Drs. H. Sobirin pada tahun 2002-2009 

7. Drs. Hendro Suyono pada tahun 2009-sekarang. 

 



 

 

 

 

Setiap kepala sekolah yang telah memimpin SMAN 9 Bandarlampung memiliki 

kepemimpinan dan strategi masing-masing untuk dapat meningkatkan mutu dan 

pelayanan bagi siswanya dari tahun ke tahun, sehingga menjadi sekolah yang 

diminati. Pada masa kepemimpinan Drs. H. Abdul Sani Djuned, SMAN 9 

Bandarlampung mulai didirikan dengan nama Sekolah Menengah Persiapan 

Pembangunan (SMPP) 51 Tanjung Karang dengan jumlah tenaga pengajar hanya 

berjumlah 15 orang. Meskipun dengan tenaga pengajar yang masih sedikit 

sekolah tetap berusaha menjadi yang terbaik.  

 

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Syamsudin Kadam, nama Sekolah Menengah 

Persiapan Pembangunan (SMPP) 51 Tanjung Karang diubah menjadi SMAN 5 

Tanjung Karang. Hingga akhirnya, pada masa kepemimpinan Drs. H. M. Nasir 

Husin nama SMAN 5 Tanjung Karang diubah menjadi SMAN 9 Bandarlampung. 

Pada masa kepemimpinannya, SMAN 9 Bandarlampung mulai menunjukkan 

peningkatan. Hal ini terlihat dari tenaga pengajar yang sudah profesional, mulai 

dibangunnya sarana dan prasarana untuk belajar, serta kegiatan ekstrakurikuler 

yang sudah beragam. 

 

Pada saat SMAN 9 Bandarlampung dipimpin oleh Drs. Robby Suharlan Swarsa, 

sekolah ini menjadi salah satu sekolah terbaik yang ada di Lampung, yaitu berada 

di peringkat keenam. Kepemimpinan Drs. Robby Suharlan Swarsa sangat 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini terbukti dengan lahirnya atlet-atlet 

muda seperti atlet karate, taekwondo, basket, sepak bola dan bola voli. Pada masa 

kepemimpinan Drs. H. Suyitno, banyak lulusan yang diterima di Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur PKAB. Peningkatan dan kualitas ini terus 



 

 

 

 

berlanjut pada masa kepemimpinan  Drs. H. Sobirin. Terbukti dengan semakin 

banyak siswa yang diterima melalui jalur PKAB, yaitu mencapai hampir 50%. 

Selain itu, SMAN 9 Bandarlampung dianggap sebagai sekolah model atau 

percontohan bagi sekolah lain, sehingga menjadi salah satu sekolah terbaik di 

Lampung dengan menduduki peringkat kedua dengan akreditasi A. Keberhasilan 

ini kemudian terus dilanjutkan oleh Drs. Hendro Suyono sampai dengan sekarang. 

 

4.1.3  Visi dan Misi SMAN 9 Bandarlampung 

 

Visi sekolah  :   SMAN 9 Bandarlampung Terdepan  

Dalam Imtaq dan Iptek Berwawasan Global 

Indikator :  

 Terwujudnya suasana sekolah yang kondusif, taqwa, harmonis dan indah. 

 Terwujudnya sekolah yang berbudaya mutu dan berakhlak mulia. 

 Terwujudnya kemandirian, kompeten dan   berdaya saing iptek. 

 Mampu bersaing dan berkompetisi dalam pendidikan bertaraf 

internasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 

 Mampu memanfaatkan fasilitas ICT dalam pembelajaran melalui  

E-Learning. 

 

Misi sekolah : 

 Menjadikan masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa, serta berbudaya 

mutu. 

 Melaksanakan proses belajar mengajar dengan pegantar Bahasa Inggris 

 Meningkatkan profesionalisme ketenagaan. 

 Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan. 

 Memanfaatkan dan mengembangkan sarana prasarana sumber belajar. 



 

 

 

 

 Meningkatkan peran serta orang tua, masyarakat, dunia usaha dan industri  

dalam   pendidikan. 

 Menghasilakn lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan kualitas 

sumberdaya manusia yang dapat diterima oleh dunia internasional.  

 Menumbuhkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga  

sekolah dan stakeholder sekolah. 

 

4.1.4  Keadaan gedung SMAN 9 Bandarlampung 

 

Keadaan gedung atau fasilitas fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

banyaknya ruangan atau lokal yang dimiliki SMAN 9 Bandarlampung, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8.Daftar Jumlah Ruang di SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

2011-2012 

No Jenis Ruang Jumlah Ruang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru 

Ruang Tata Usaha 

Ruang Waka dan Data 

Ruang Multimedia 

Ruang Laboratorium 

Ruang Belajar Siswa 

Ruang UKS 

Ruang Ekskul 

Perpustakaan 

Mushola 

Aula Sekolah 

Koperasi Sekolah 

Kantin 

Ruang WC Guru 

Ruang WC Siswa 

Pos Satpam 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

27 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

16 

1 

 Jumlah 66 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung tahun 2011 

 



 

 

 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 9 Bandar 

lampung memiliki 66 ruangan. Ruang untuk kegiatan pembelajaran yaitu 

sebanyak 27 ruangan  yang terbagi dalam 3 tingkatan kelas. Kelas X terdiri dari 9 

kelas, kelas XI terdiri dari 9 kelas, yaitu 6 kelas IPA dan 3 kelas IPS dan kelas XII 

terdiri dari 9 kelas, yaitu 6 kelas IPA dan 3 kelas IPS.  

 

Selain itu, dari segi penataan lingkungan dan penataan kelas di SMAN 9 

Bandarlampung sudah terbilang bagus dan rapi. Pemanfaatan taman di SMAN 9 

Bandarlampung juga digunakan sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut 

menciptakan suasana yang asri sehingga siswa nyaman dan kondusif dalam 

belajar. Untuk lebih jelas mengenai gedung yang ada di SMAN 9 Bandarlampung 

dapat dilihat pada denah ruang SMAN 9 Bandarlampung sebagai berikut: 
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Dikutip : Rion Frianda 0713034041 



 

 

 

 

4.1.5Keadaan Guru SMAN 9 Bandarlampung 

 

a. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan 

Guru merupakan faktor yang paling penting dan harus ada dalam lembaga pendidikan, tanpa 

adanya guru maka pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jumlah guru atau tenaga 

pengajar di SMAN 9 Bandarlampung sampai saat ini adalah 85 guru. Berikut ini adalah 

keadaan guru yang mengajar di SMAN 9 Bandarlampung yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 9.Jumlah Guru Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Diajarkan Dan   Jenjang 

Pendidikan Guru di SMAN 9 Bandarlampung  

Tahun Pelajaran 2011-2012 

 

No Mata Pelajaran Yang 

Diajarkan 

Jenjang 

Pendidikan 

Keterangan 

Sertifikasi Belum 

Sertifikasi S1 S2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Pendidikan Agama Islam 

Pkn 

Bahasa Indonesia 

Sejarah 

Bahasa Inggris 

Bahasa Perancis 

Penjaskes 

Matematika 

Fisika 

Biologi 

Kimia 

Ekonomi 

Geografi 

Kesenian 

Bimbingan Konseling 

Pendidikan Agama Kristen 

Pendidikan Agama Katolik 

Pendidikan Agama Budha 

Pendidikan Agama Hindu 

Komputer 

Sosiologi 

4 

4 

5 

4 

6 

1 

5 

7 

12 

5 

6 

7 

3 

3 

8 

3 

1 

1 

1 

4 

1 

 

 2 

3 

5 

4 

6 

- 

1 

6 

6 

4 

6 

7 

3 

1 

8 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

- 

1 

4 

1 

6 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

3 

1 

- 

1 

3 

1 

 Jumlah   58 27 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung 2011 



 

 

 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas, diketahui bahwa jumlah guru terbanyak adalah guru Bimbingan 

Konseling yang berjumlah 8 orang dan guru paling sedikit yaitu guru Sosiologi, Pendidikan 

Agama Hindu, Katholik dan Budha, yaitu 1 orang. Dilihat dari jenjang pendidikannya, semua 

guru berlatar pendidikan Strata 1.Hal ini berarti tingkat pendidikan para guru di SMAN 9 

Bandarlampung tergolong tinggi. 

 

Guru yang sudah menjalani sertifikasi di SMAN 9 Bandarlampung sebanyak 58 orang dan 

yang belum sertifikasi sebanyak 27 orang. Hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Dengan tenaga pengajar yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi ini diharapkan prestasi belajar siswa juga akan tinggi sehingga 

mampu menghasilkan output yang mempunyai kualitas yang baik. 

  

Begitupun dengan tenaga guru/pengajar geografi diharapkan mecmilki kualifikasi 

tersertifikasi dalam pembelajaran geografi di kelas. Berikut data Guru Bidang studi pada 

mata pelajaran geografi : 

 

Tabel 10. Kondisi dan Jumlah Guru Geografi SMAN 9 Bandarlampung 2011 

 

No Nama Guru Mengajar Pada Kelas Status Sertifikasi 

1 Dra. Fatmawati Geografi Kelas X7-X8, XI IPS Sudah Sertifikasi 

2 Dra. Rina Isnaili Geografi Kelas X1-X3, XII IPS Sudah Sertifikasi 

3 Sunardi S.Pd Geografi Kelas X4-X6, XI IPS  Sudah Sertifikasi 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung 2011 

 

Melihat keterangan pada kondisi Guru geografi, tentunya kita dapat melihat bahwa guru 

geografi yang ada di SMAN 9 Bandarlampung, telah memenuhi kriteria ataupun layak 

mengajar di kelas, dikarnakan keseluruhan guru geografi yang ada telah tersertifikasi. 

b. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Golongan  

 



 

 

 

 

Jumlah tenaga pengajar atau guru yang ada di SMAN 9 Bandarlampung sampai saat ini 

adalah 85 guru.Dari jumlah tersebut sebanyak 54 guru sudah berstatus PNS, sementara 16 

guru masih berstatus sebagai tenaga honorer. Jumlah guru berdasarkan jenis kelamin di 

SMAN 9 Bandarlampung sebagian besar adalah perempuan yang berjumlah 56 orang atau 

65,12 %, sedangkan guru berjenis kelamin laki-laki berjumlah 30 orang atau 34,88 %. 

 

Berarti dalam hal ini, guru di SMAN 9 Bandarlampung didominasi oleh guru perempuan. 

Berdasarkan usia guru yang ada di SMAN 9 Bandarlampung menunjukkan bahwa sebagian 

besar guru berusia antara 41-50 tahun dengan jumlah 29 guru. Sedangkan berdasarkan 

golongan, banyak guru yang mempunyai golongan IVa dengan jumlah 54 guru. 

 

Walaupun guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan guru laki-laki, usia guru yang 

berada pada rentang 41-50 tahun dan sebagian guru bergolongan IVa, tetapi proses 

pembelajaran di SMAN 9 Bandarlampung berjalan lancar dan tertib sesuai dengan visi dan 

misi sekolah serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Berikut ini adalah jumlah data guru  di SMAN 9 Bandarlampung menurut jenis kelamin,usia 

dan golongan yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 11. Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan Golongan  

di  SMAN 9  Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012 
 

No 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 

 

Golongan Guru 

Honorer 
III a III b III c III d IV a IV b 

  
20-30 1 - - - - - 10 



 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Laki-Laki 

 

 

 

31-40 2 - 1 4 - - 

41-50 - - - - 4 - 

51-60 

 

- - - - 7 - 

2 Perempuan 

20-30 

 

4 - - - - 

 

- 

6 
31-40 1 1 1 - 1 - 

41-50 - - - - 25 - 

51-60 - - - - 17 - 

Jumlah 8 1 2 4 54 - 16 

∑ Seluruh Guru 85 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung 2011 

 

c. Jumlah Guru Honor Berdasarkan Mata Pelajaran  

Berikut ini adalah jumlah guru honor berdasarkan mata pelajaran yang ada di SMAN 9 

Bandarlampung yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12.  Jumlah Guru Honor Berdasarkan Mata Pelajaran di SMAN 9 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012 
 

No Mata Pelajaran 
Jumlah Guru 

Honor 

1 Pendidikan Agama Islam 2 

2 Bahasa Indonesia 1 

3 Penjaskes 3 

4 Kesenian 2 

5 Pendidikan Agama Kristen Protestan 3 

6 Pendidikan Agama Kristen Katholik 1 

7 Komputer 3 

Jumlah 16 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung 2011 

Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah guru honor yang terdapat di 

SMAN 9 Bandarlampung berjumlah 16 orang. Tenaga honor ini bertugas membantu kegiatan 

proses pembelajaran karena guru tetap yang sudah ada mempunyai kelebihan jam mengajar.  

Walaupun masih banyak guru yang masih berstatus tenaga honor tetapi guru tersebut tetap 



 

 

 

 

menjalankan tugas sebaik mungkin sehingga proses pembelajaran yang ada disekolah tetap 

berjalan tertib dan lancar. 

4.1.6  Keadaan siswa SMAN 9 Bandarlampung 

a. Keadaan Siswa Berdasarkan Penerimaan Siswa Baru 

Berikut ini adalah data jumlah siswa berdasarkan penerimaan siswa baru yang dapat  dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 13. Keadaan Siswa Berdasarkan Penerimaan Siswa Baru 

No 
Tahun 

Pelajaran 

Terdaftar Diterima  

Laki-

Laki 
Perempuan ∑ 

Laki-

Laki 
Perempuan ∑ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2000 / 2001 

2001 / 2002 

2002 / 2003 

2003 / 2004 

2004 / 2005 

2005 / 2006 

2006 / 2007 

2007 / 2008 

2008 / 2009 

2009 / 2010 

2010 / 2011 

2011 / 2012 

350 

405 

632 

713 

1102 

620 

732 

504 

570 

181 

125 

266 

371 

509 

666 

902 

269 

638 

678 

578 

550 

324 

284 

435 

721 

914 

1298 

1615 

1371 

1258 

1410 

1082 

1120 

505 

409 

401 

164 

179 

150 

153 

178 

121 

129 

158 

151 

100 

102 

101 

223 

228 

170 

167 

173 

183 

178 

177 

136 

184 

184 

170 

387 

407 

320 

320 

351 

304 

307 

335 

287 

284 

286 

271 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung 2011 

 

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan siswa baru di SMAN 9 

Bandarlampung dari tahun pelajaran 2000/2001 hingga 2011-2012 mengalami perubahan 

jumlah disetiap tahunnya. Pendaftar terbanyak terdapat di tahun pelajaran 2006-2007 dengan 

jumlah pendaftar 1410 siswa dan jumlah pendaftar terendah terjadi di tahun pelajaran 2011-

2012 dengan jumlah pendaftar 401 siswa.Sedangkan untuk siswa baru yang diterima, jumlah 

terbanyak terdapat pada tahun pelajaran 2001-2002 dan terendah pada tahun pelajaran 2001-

2012. 

 



 

 

 

 

Penerimaan siswa baru di SMAN 9 Bandarlampung dilakukan dengan cara melakukan tes 

dan ditetapkan passing grade atau nilai tertentu untuk bisa di sekolah tersebut. Tes ini 

serentak dilakukan bersamaan dengan sekolah menengah atas lainnya. Pada tahun pelajaran 

2009/2010, penerimaan siswa baru di SMAN 9 Bandarlampung dilakukan berbeda dengan 

sekolah lain. Pendaftaran di sekolah ini dilakukan lebih awal dari sekolah lain. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan untuk 

lebih meningkatkan mutu siswa yang akan menempuh pendidikan di sekolah tersebut. 

 

b.  Keadaan Siswa Berdasarkan Jumlah  

Keadaan siswa yang dimaksud  dalam hal ini adalah jumlah siswa di SMAN 9 

Bandarlampung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 14. Keadaan siswa SMAN 9 Bandarlampung 

No Kelas 

 

Program Jurusan 
Jumlah Siswa 

IPA % IPS % 

1 

2 

3 

X 

XI 

XII 

- 

182 

190 

- 

66,66 

65,97 

- 

91 

98 

- 

33,34 

34,03 

271 

273 

288 

Jumlah 832 siswa 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMAN 9 Bandarlampung 2011 

 

Pada tahun pembelajaran 2011-2012, SMAN 9 Bandarlampung memiliki jumlah siswa 

sebanyak 832 siswa dengan jumlah siswa terbanyak ada pada siswa kelas XII. Jumlah siswa 

terbanyak juga terdapat pada program jurusan IPA, baik kelas XI maupun kelas XII. Siswa di 

SMAN 9 Bandarlampung memiliki beban belajar yang baik yaitu sebanyak 44 jam dalam 

satu minggu. Dengan perincian yaitu, hari Senin memiliki tujuh jam pelajaran, hari Selasa 

sampai dengan Kamis memiliki 24 jam pelajaran, hari Jumat sebanyak enam jam pelajaran 

dan hari Sabtu sebanyak 8 jam pelajaran. Jam pelajaran tersebut dimulai pada pukul 07.05 



 

 

 

 

pagi dan berakhir pada pukul 14.00 untuk hari biasa, sedangkan untuk hari jumat dimulai 

pada pukul 07.05 pagi dan berakhir pada pukul 11.40 siang. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian (Data Primer) 

 

4.2.1  Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

 

Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas sampel dengan menggunakan rumus 

Kolmogrov-Smirnov. Hasil pengujian normalitas sampel dengan menggunakan rumus 

Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Uji Normalitas Variabel Kesiapan Fisik (X1) 

Data  Sig. A Keterangan 

Siswa 0,203 0,05 Berdistribusi normal 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

 

Untuk menguji normalitas data digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Keriteria pengambilan keputusan: 

Apabila sig < 0,05 maka Ho ditolak ( distribusi sampel tidak normal ) 

Apabila sig > 0,05  maka Ho diterima ( distribusi sampel normal ) 

Dari hasil perhitungan didapat bahwa angka signifikan untuk variabel kesiapan fisik pada Uji 

Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05, hal ini berarti data kesiapan fisik siswa terhadap 

prestasi belajar berdistribusi normal. 

 

Tabel 16. Uji Normalitas Variabel Kesiapan Mental (X2) 



 

 

 

 

Data  Sig. A Keterangan 

Siswa 0,274 0,05 Berdistribusi normal 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

 

 

Untuk menguji normalitas data digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Keriteria pengambilan keputusan: 

Apabila sig < 0,05 maka Ho ditolak ( distribusi sampel tidak normal ) 

Apabila sig > 0,05  maka Ho diterima ( distribusi sampel normal ) 

Dari hasil perhitungan didapat bahwa angka signifikan untuk variabel aktivitas belajar pada 

Uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05, hal ini berarti data kesiapan mental siswa 

terhadap prestasi belajar berdistribusi normal. 

 

Tabel 17. Uji Normalitas Variabel Kesiapan Sarana (X3) 

Data  Sig. A Keterangan 

Siswa 0,873 0,05 Berdistribusi normal 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

Untuk menguji normalitas data digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Keriteria pengambilan keputusan: 

Apabila sig < 0,05 maka Ho ditolak ( distribusi sampel tidak normal ) 

Apabila sig > 0,05  maka Ho diterima ( distribusi sampel normal ) 



 

 

 

 

Dari hasil perhitungan didapat bahwa angka signifikan untuk variabel aktivitas belajar pada 

Uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05, hal ini berarti data kesiapan sarana belajar 

siswa terhadap prestasi belajar berdistribusi normal. 

 

Tabel 18. Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar (Y) 

Data  Sig. A Keterangan 

Siswa 0,059 0,05 Berdistribusi normal 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

 

Untuk menguji normalitas data digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Keriteria pengambilan keputusan: 

Apabila sig < 0,05 maka Ho ditolak ( distribusi sampel tidak normal ) 

Apabila sig > 0,05  maka Ho diterima ( distribusi sampel normal ) 

Dari hasil perhitungan didapat bahwa angka signifikan untuk variabel prestasi belajar pada 

Uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05, hal ini bearrti data prestasi belajar siswa 

berdistribusi normal. 

 

 

 

4.2.2 Hasil Perhutingan Uji Homogenitas 

 

Pengujian homogenitas sampel bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel yang diambil 

dari populasi bervarias homogen atau tidak.  

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas (Sig) > 0,05 (Alpha) H1 diterima 

Jika probabilitas (Sig) < 0,05 (Alpha) Ho ditolak 



 

 

 

 

Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17. Diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 19. Uji Homogenitas 

Data Sig A Keterangan 

Kesiapan fisik 0,098 0,05 Homogen 

Kesiapan mental 0,082 0,05 Homogen 

Kesiapan sarana 0,110 0,05 Homogen 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

Dari tabel di atas maka didapat bahwa angka signifikan untuk semua variabel lebih besar dari 

0,05 maka H1 diterima, dengan kata lain distribusi data semua variabel adalah homogen. 

 

4.2.3 Hasil Perhitungan Uji Linieritas 

 

Hasil Uji Linieritas dengan menggunakan program SPSS 17, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 20. Uji Linieritas Variabel Kesiapan Fisik (X1) 

Data  Sig. A Keterangan 

Prestasi – Kesiapan 

Fisik 

0,000 0,05 Linear 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

Berdasarkan tabel 20, di atas diketahui bahwa nilai Sig. prestasi belajar dan kesiapan fisik 

sebesar 0,000, karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel prestasi belajar dan kesiapan fisik terdapat hubungan yang linier. Dengan ketentuan 

jika nilai signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05 berarti data linier. 

 

Tabel 21. Uji Linieritas Variabel Kesiapan Mental (X2) 

Data  Sig. A Keterangan 

Prestasi – Kesiapan 

Mental 

0,000 0,05 Linear 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 



 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 21, di atas diketahui bahwa nilai Sig. prestasi belajar dan kesiapan mental 

sebesar 0,000, karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel prestasi belajar dan kesiapan fisik terdapat hubungan yang linier. Dengan ketentuan 

jika nilai signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05 berarti data linier. 

 

Tabel 22. Uji Linieritas Variabel Kesiapan Sarana (X3) 

Data  Sig. A Keterangan 

Prestasi – Kesiapan 

Sarana 

0,000 0,05 Linear 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011 

 

Berdasarkan tabel 22, di atas diketahui bahwa nilai Sig. prestasi belajar dan kesiapan Sarana 

sebesar 0,000, karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel prestasi belajar dan kesiapan sarana terdapat hubungan yang linier. Dengan 

ketentuan jika nilai signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05 berarti data linier. 

 

4.2.4 Hasil Penelitian Kesiapan Belajar Dengan Prestasi Belajar 

(Data Primer) 

 

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan instrumen sebagai alat untuk memperoleh 

informasi.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang diberikan 

kepada responden. Sebelum angket ini diberikan kepada responden sampel, angket ini 

tentunya dilakukan uji coba terlebih dahulu kepada 15  siswa di luar sampel. Tujuan dari uji 

coba angket ini yaitu untuk mengukur tingkat validitas dan reabilitas angket sehingga kita 

mengetahui apakah angket tersebut layak digunakan untuk mengukur Kesiapan Belajar siswa, 

baik itu kesiapan fisik, mental, dan sarana terhadap prestasi belajar geografi dalam penelitian 

ini   

 



 

 

 

 

Sebelum melakukan pengambilan data, terlebih dahulu menentukan sampel  yang menjadi 

objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X6,  X7, dan X8 di SMAN 9 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012 yang telah ditentukan melalui purposive 

sampling yaitu sebanyak  88 siswa. Setelah diketahui jumlah sampel yang akan menjadi 

responden, kemudian angket diberikan kepada responden sesuai dengan jumlah responden. 

 

Penyebaran angket dilakukan pada tanggal 2 November 2011, setelah data yang diperlukan 

mengenai kesiapan belajar terhadap prestasi belajar geografi diperoleh dari angket yang telah 

disebar kepada responden, selanjutnya data dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan 

variabel yang diteliti. Data yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah mengenai kesiapan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar geografi di SMAN 9 Bandarlampung dan mengenai 

keadaan responden berdasarkan prestasi belajar. 

  

4.2.5 Keadaan Responden Berdasarkan Prestasi Belajar 

 

Responden yang menjadi objek penelitian ini adalah sampel yang diambil pada setiap kelas X 

yang menjadi populasi. Jumlah  responden yang diambil pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 4. Selanjutnya akan dijelaskan persebaran responden berdasarkan prestasi belajar. 

Prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar responden yang diperoleh dari nilai 

Ujian Tengah Semester (UTS) yang telah dilakukan oleh guru geografi. Untuk lebih jelasnya 

mengenai prestasi belajar responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 23 berikut: 

 

Tabel 23. Nilai Ujian/UTS Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas X Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2011-2012 

 

Sumber: 

Dokume

ntasi 

Guru 

Mata 

Pelajaran 

Geografi Kelas X SMAN9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012 

 

 

No 
Kategori Prestasi 

Belajar 
Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

Tuntas (>75) 

Tidak Tuntas (<75) 

28 

60 

38,64% 

61,36% 

 Jumlah 88 100% 



 

 

 

 

Dari Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa siswa yang memiliki prestasi belajar >75 atau 

tuntas sebanyak 28atau  31,81% dan siswa yang memiliki prestasi belajar <75 atau tidak 

tuntas sebanyak 60 atau 68,19%. Rendahnya prestasi belajar siswa yang dapat dilihat dari 

nilai ujian semester siswa salah satu faktornya bukan hanya disebabkan oleh kesiapan belajar 

geografi, seperti kita ketahui bahwa faktor intern tidak hanya kesiapan belajar saja, ada 

berupa motivasi, minat, kebiasaan belajar, aktivitas dan faktor-faktor intern lainnya.Menurut 

Slameto (2010) : ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi belajar yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor intern, meliputi cara belajar, kebiasaan belajar, aktivitas belajar, motivasi 

belajar, sikap, minat, kondisi psikis dan keadaan kultur. 

2. Faktor ekstern, meliputi: 

a. Faktor yang berupa proses belajar di sekolah, seperti disiplin belajar, fasilitas 

belajar dan efektivitas guru. 

b. Faktor sosial ekonomi, seperti interaksi guru dan murid. 

c. Faktor keadaan politik, seperti keadaan ekonomi, keadaan waktu dan iklim tempat 

tinggal. 

 

 

Jadi dalam penelitian dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa masih tergolong 

rendah.Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern selain kesiapan 

belajar siswa itu sendiri. 

 

4.2.6  Gambaran Jawaban Responden Tentang Kesiapan Belajar denganPrestasi  

Belajar  Geografi 

 

Kesiapan belajar adalah suatu kondisi seseorang yang bersedia untuk merespons atau 

bereaksi dalam belajar. Kesediaan ini timbul dari dalam diri seseorang yang dapat 

menciptakan kesiapan untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini peneliti membahas 3 

bagian kesiapan, dimulai dari kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan sarana. 

 

Kesiapan fisik artinya siswa berada pada kondisi yang mendukung ketika pembelajaran 

geografi berlangsung. Kesiapan mental yang dimaksud adalah bahwa tekad untuk belajar 



 

 

 

 

benar-benar sudah siap termasuk hasrat dan motivasi siswa dalam belajar.Kesiapan Sarana 

yang dibutuhkan dalam belajar yaitu ruang belajar dan perlengkapan belajar. Untuk lebih 

jelasnya mengenai jumlahresponden tentang kesiapan belajar terhadap prestasi belajar 

geografi dapat dilihat pada Tabel 24, 25, dan 26 berikut ini: 

 

Tabel 24.  Jumlah Responden Tentang Kesiapan Fisik Dengan Prestasi Belajar 

Geografi di SMAN 9 Bandarlampung 

 

No 
Kesiapan Fisik Terhadap 

Prestasi Belajar 
Jumlah Siswa (%) 

1 Sangat Baik 11 12,5% 

2 Baik 60 68,2% 

3 Kurang Baik 16 18,2% 

4 Tidak Baik 1 1,1% 

5 Sangat Tidak Baik -  

Jumlah 88 100% 

Sumber: Data Perhitungan Angket Tahun 2011 

 

Dari Tabel 24 di atas, menunjukkan bahwa dari 88 siswa yang menjadi responden siswa yang 

mempunyai  kesiapan fisik yang sangat baik berjumlah 11 siswa atau 12,5 %. Jumlah siswa 

yang mempunyai kesiapan fisik yang baik berjumlah 60  siswa atau 68,2 %. Jumlah siswa 

yang mempunyai kesiapan fisik  kurang baik berjumlah 16 siswa atau 18,2 %. Jumlah siswa 

yang mempunyai kesiapan fisik tidak baik ada 1 siswa atau 1,1% dan tidak ada siswa  yang 

mempunyai kesiapan fisik sangat tidak baik. 

Tabel 25.  Jumlah Responden Tentang Kesiapan Mental Dengan Prestasi Belajar 

Geografi di SMAN 9 Bandarlampung 

 

No 

Kesiapan Mental 

Terhadap Prestasi 

Belajar 

Jumlah Siswa (%) 

1 Sangat Kuat 5 5,7% 

2 Kuat 56 63,6% 

3 Kurang Kuat 27 30,7% 

4 Tidak Kuat - - 

5 Sangat Tidak Kuat - - 

Jumlah 88 100% 

Sumber: Data Perhitungan Angket Tahun 2011 

 



 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 25 di atas, menunjukkan bahwa dari 88 siswa yang menjadi responden 

siswa yang mempunyai  kesiapan mental yang sangat kuat berjumlah 5 siswa atau 5,7 %. 

Jumlah siswa yang mempunyai kesiapan mental yang kuat berjumlah 56  siswa atau 63,6 %. 

Sedangkan siswa yang mempunyai kesiapan mental  kurang kuat berjumlah 27 siswa atau 

30,7 %, dan tidak ada siswa  yang mempunyai kesiapan mental tidak kuat ataupun sangat 

tidak kuat. 

 

Tabel 26.  Jumlah Responden Tentang Kesiapan Sarana Dengan PrestasiBelajar 

Geografi di SMAN 9 Bandarlampung 

 

No 

Kesiapan Sarana 

Terhadap Prestasi 

Belajar 

Jumlah Siswa (%) 

1 Sangat Lengkap - - 

2 Lengkap 10 11,4% 

3 Kurang Lengkap 49 55,7% 

4 Tidak Lengkap 26 29,6% 

5 Sangat Tidak Lengkap 3 3,3% 

Jumlah 88 100% 

Sumber: Data Perhitungan Angket Tahun 2011 

 

Dilihat Tabel 26 di atas, menunjukkan bahwa dari 88 siswa yang menjadi responden siswa 

tidak ada responden satupun yang mempunyai  kesiapan sarana belajar yang sangat lengkap. 

Jumlah siswa yang mempunyai kesiapan sarana yang lengkapberjumlah 10  siswa atau 11,4 

%. Jumlah siswa yang mempunyai kesiapan sarana  kuranglengkap berjumlah 49 siswa atau 

55,7 %. Jumlah siswa yang mempunyai kesiapan sarana tidak lengkap berjumlah 26 siswa 

atau 29,6% dan siswa  yang mempunyai kesiapan sarana sangat tidak lengkap berjumlah 3 

siswa atau 3,3%. 

 

 

4.3. Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan 



 

 

 

 

 

 

4.3.1. Hipotesis Pertama 

 

 

Hipotesis Pertama dari penelitian ini berbunyi ”Ada hubungan positif yang eratdan signifikan 

antara kesiapan fisik siswa dengan prestasi belajar geografi siswa SBI kelas X SMAN 9 

Bandarlampung”. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan Statistical Product and 

Service Solution(SPSS) 17 (lampiran 28) dan perhitungan manual  (lampiran 34), dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,410, artinya besar nilai 

koefisien korelasi antara X1 dengan Y 0,410, menunjukan hubungan yang positif. Pada 

variabel ini hubungan positif berarti semakin baik kondisi kesiapan  fisik siswa maka 

semakin tinggi prestasi belajar geografi yang  diperoleh dan sebaliknya semakin tidak baik 

kondisi kesiapan fisik siswa maka semakin rendah prestasi belajar geografi yang diperoleh. 

 

Besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,410, dimana berada antara r 

0,400-0,599,  maka berdasarkan nilai interpretasi korelasi, bahwaterdapat hubungan keeratan  

yang cukup/sedang antara variabel X1 dengan Y. 

 

Pada penilitian ini sampel  berjumlah 88 siswa, dimana N=88 pada taraf siginifikansi 5% 

adalah 0,207 dan nilai koifisien korelasi X1 dengan Y adalah 0,410. Kita ketahui bersama 

jika lebih  besar  nilai  koefisien  korelasi dibandingkan nilai r product moment pada tabel 

signifikan, maka penelitian ini menunjukan hubungan yang signifikan. 

 

4.3.2 Hasil dan Pembahasan Kesiapan Fisik Dengan Prestasi Belajar 

 

 

Kondisi fisik adalah salah satu bagian yang harus benar-benar diperhatikan oleh siswa. 

Karena dengan kondisi fisik yang baik tidak mudah sakit-sakitan akan membantu seseorang 



 

 

 

 

dalam menerima materi pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah akan dapat menurunkan 

kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi pelajaran yang dipelajari kurang atau tidak 

akan berbekas. 

 

Kondisi fisik  pada diri siswa akan sangat berpengaruh pada saat pembelajaran berlansung, 

pada saat siswa merasa lelah/capek maka siswa tidak bisa belajar dengan baik dikelas.  

Kondisi indera penglihat/mata juga akan sangat berpengaruh bagi siswa, jika 

mata/penglihatan siswa tidak baik pada saat pembelajaran berlangsung, tentunya siswa tidak 

dapat melihat dengan baik apa yang dituliskan di papan tulis oleh guru mereka. Begitupun 

dengan kondisi pendengaran siswa pada saat pembelajaran berlangsung juga memiliki 

peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang berlangsung dikelas. Kondisi 

akan fisik siswa akan sangat berperan dan berpengaruh bagi kesiapan belajar mereka dikelas.   

 

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kondisi fisik siswa SBI kelas X SMAN 9 

Bandarlampung tahun pelajaran 2011-2012 adalah 11,5%  kondisi fisik siswa sangat baik, 

68,2% kondisi fisik siswa tergolong baik, dan 18,2% kondisi fisik siswa yang kurang baik, 

serta hanya ada 1 siswa atau 1,1% dari total keseluruhan yang terbilang kondisi fisiknya tidak 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kondisi fisik yang baik, 

yang berarti pula siswa jarang mengalami sakit sehingga tidak mengganggu dalam mengikuti 

pelajaran. 

Dalyono (2007: 52) mengemukakan sebagai berikut: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, memiliki 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. 

 

Hal ini selaras denganpendapatDjamarah (2002:35) mengenai kesiapan fisik. Kondisi fisik 

yang dimaksud  misalnya pendengaran, penglihatan, kesehatan.Misalnya tubuh tidak sakit 

(jauh dari gangguan lesu, mengantuk, dan sebagainya).Kondisi fisik mencakup kondisi fisik 

yang temporer seperti lelah dan lesu serta yang permanen misalnya cacat tubuh. Kondisi fisik 

yang tidak mendukung kegiatan belajar, seperti gangguan kesehatan, cacat tubuh, gangguan 

penglihatan, gangguan pendengaran dan lain sebagainya sangat mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di kelas. 

 

Berdasarakan hasil data yang diperoleh dimana pada siswa yang kondisi fisiknya tidak dalam 

kondisi baik pada saat pembelajaran berlangsung, maka ia cenderung tidak maksimal dalam 

mengikuti pelajaran dan nilai prestasinya rendah, dan untuk sebagian besar siswa yang 

memilki kondisi fisik yang baik, pada saat pembelajaran berlangsung mereka dapat mengikuti 

pembelajaran dikelas tanpa kendala dan prestasi yang diperoleh juga baik. 

 

Artinya dapat disimpulkan berdasarkan teori kesiapan belajar menurut Dalyono dan 

Djamarah diatas bahwa ada hubungan antara kesiapan fisik siswa dalam pembelajaran 

dengan prestasi belajar mereka disekolah. Tingkatan keeratan hubungan yang sedang/cukup 

dan positif serta signifikan antara kesiapan fisik siswa dengan prestasi belajar siswa 

menunjukan bahwa semakin baik kondisi fisik siswa dalam pembelajaran maka prestasi 

belajarnya akan semakin tinggi perolehannya, dan semakin buruk kondisi kesiapan fisik 

siswa maka prestasi belajar yang diperoleh akan rendah. 

 



 

 

 

 

Untuk itu penting sekali bagi siswa dalam menjaga kesehatannya, dan mempersiapan fisik 

mereka, sehingga ketika pembelajaran berlangsung tidak ada kendala yang dihadapi oleh 

siswa yang mana akan mengganggu dan menghambat perolehan prestasi. 

4.3.3. Hipotesis Kedua 

 

Hipotesis kedua dari penelitian ini berbunyi ”Ada hubungan positif yang erat dan signifikan 

antara kesiapan mental siswa dengan prestasi belajar geografi siswa SBI kelas X SMAN 9 

Bandarlampung”. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan Statistical Product and 

Service Solution(SPSS) 17 (lampiran 29) dan perhitungan manual  (lampiran 35), dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,403, artinya besar nilai 

koefisien korelasi antara X2 dengan Y 0,403, menunjukan hubungan yang positif. Pada 

variabel ini hubungan positif berarti semakin  kuat  kondisi  kesiapan  mental  siswa maka 

semakin tinggi prestasi belajar geografi yang  diperoleh dan sebaliknya semakin  tidak  kuat  

kondisi  kesiapan  mental siswa  maka  semakin  rendah  prestasi  belajar  geografi  yang  

diperoleh. 

 

Besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,403, dimana berada 

antarar0,400-0,599,  maka berdasarkan nilai interpretasi korelasi, bahwaterdapat hubungan 

keeratan  yang cukup/sedang antara variabel X2 dengan Y. 

 

Pada penilitian ini sampel  berjumlah 88 siswa, dimana N=88 pada taraf siginifikansi 5% 

adalah 0,207 dan nilai koefisien korelasi X2 dengan Y adalah 0,403. Kita ketahui bersama 

jika lebih  besar  nilai  koefisien  korelasi dibandingkan nilai r product moment pada tabel 

signifikan, maka penelitian ini menunjukan hubungan yang signifikan. 

 



 

 

 

 

4.3.4. Hasil dan Pembahasan Kesiapan Mental Dengan Prestasi Belajar 

  

Kondisi mental siswa yang baik akan membuat siswa senang dan santai dalam mengikuti 

pelajaran. Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru akan mudah dipahami dan 

memberikan kesan dalam dirinya,sehingga setelah pelajaran selesai dapat membekas dan 

mudah diingat. Gangguan  yang biasanya dialami oleh siswa disebabkan siswa tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dalam mengikuti pelajaran 

merasa terkekang dan terpaksa, terlebih ketika siswa tidak memilki hasrat ataupun motivasi 

untuk belajar. 

 

Siswa yang merasa tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru cenderung tidak 

memilki hasrat dan semangat ketika belajar dikelas. Motivasi untuk membaca buku akan 

banyak membantu siswa mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti pembelajaran di kelas, 

akan tetapi tidak semua siswa mempunyai motivasi yang sama, sehingga ketika guru 

memberikan pertanyaan-pertanyan dikelas banyak siswa yang tidak mau memjawab karna 

tidak adanya kesiapan pada diri mereka. 

 

Konsentrasi yang bermasalah pada diri siswa pada saat pembelajaran dikelas juga sering 

menjadikan siswa tidak siap ketika harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, hal 

ini dikarnakan masih banyak siswa yang suka ribut dengan temannya, atau siswa sendiri 

merasa tertanggu dengan teman-temannya yang ribut pada saat pembelajarn di kelas 

berlangsung. Hal inilah yang mengakibatkan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

tidak dapat masuk  dalam fikirannya (tidak membekas). 

 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh angka 5,7% untuk indikator kesiapan mental yang 

sangat kuat, 63,6% siswa berada pada kondisi kesiapan mental yang kuat, dan 30,7% kondisi 

kesiapan mental siswa kurang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi 



 

 

 

 

mental yang kuat, sehingga siswa SBI kelas X SMAN 9 Bandarlampung tahun pelajaran 

2011-2012  sebagian besar tidak merasa kesulitan bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas. 

 

Menurut Menurut Djamarah (2002: 58) persiapan mental merupakan upaya menumbuhkan 

sikap mental yang diperlukan dalam belajar.Lebih lanjut dijelaskan bahwa persiapan mental 

yang perlu dilakukan adalah: 

1. memahami arti atau tujuan belajar; 

2. kepercayaan pada diri sendiri; 

3. keuletan. 

Selaras dengan pendapat Thabrany (1994 :49) yang berpendapat mengenai kesiapan mental 

dimana persiapan mental yang dimaksud adalah bahwa tekad untuk belajar benar-benar sudah 

siap. 

 

Melihat data yang diperoleh menunjukan mental siswa akan cukup berperan dalam 

pembentukan diri siswa di kelas, pembentukan diri siswa yang dimaksud adalah motivasi 

dalm belajar, hasrat dalam mengerjakan tugas, keberanian untuk menjawab pertanyaan guru, 

serta keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran dikelas. Masih terdapat siswa yang 

merasa tidak siap secara mental ketika mereka berada dikelas, dan ini cukup berpengaruh 

terhadap presatasi belajar mereka dan sebagian besar siswa sudah cukup siap mental mereka 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas yang ini di buktikan dengan prestasi mereka yang 

baik. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan teori kesiapan belajar (kesiapan fisik) 

menurut Djamarah dan Thabrany bahwa ada hubungan dengan tingkat hubungan 

cukup/sedang antara kesiapan mental siswa dengan prestasi belajar siswa itu sendiri. 



 

 

 

 

Kesiapan mental siswa akan berpengaruh pada prestasi belajar mereka, semakin kuat 

kesiapan mental siswa dalam proses pembelajaran berlansung maka prestasi yang siswa 

peroleh pun tinggi, dan semakin rendahnya/tidak kuat kesiapan mental siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas maka prestasi siswa juga rendah. Artinya ada 

hubungan positif yang erat dan signifikan antara kesiapan mental siswa dengan prestasi 

belajar siswa. Untuk itu kesiapan mental perlu diperhatikan dengan baik, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan prestasi belajar geografi. 

 

 

4.3.5 Hipotesis Ketiga 

 

 

Hipotesis ketiga dari penelitian ini berbunyi ”Ada hubungan positif yang erat dan 

signifikanantara kesiapan sarana belajar siswa dengan prestasi belajar geografi siswa SBI 

kelas X SMAN 9 Bandarlampung”. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan Statistical Product and 

Service Solution(SPSS) 17 (lampiran 30) dan perhitungan manual  (lampiran 36), dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,456, artinya besar nilai 

koefisien korelasi antara X3 dengan Y 0,456, menunjukan hubungan yang positif. Pada 

variabel ini hubungan positif berarti semakin  lengkap  kondisi  kesiapan  sarana  belajar   

siswa maka semakin tinggi prestasi belajar geografi  yang  diperoleh dan sebaliknya semakin  

tidak  lengkap  kondisi  kesiapan  sarana belajar  siswa  maka  semakin  rendah  prestasi  

belajar  geografi  yang  diperoleh. 

  

Besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,456, dimana berada 

antarar0,400-0,599,  maka berdasarkan nilai interpretasi korelasi, bahwaterdapat hubungan 

keeratan  yang cukup/sedang antara variabel X3 dengan Y. 

 



 

 

 

 

Pada penilitian ini sampel  berjumlah 88 siswa, dimana N=88 pada taraf siginifikansi 5% 

adalah 0,207 dan nilai koefisien korelasi X3 dengan Y adalah 0,456. Kita ketahui bersama 

jika lebih  besar  nilai  koefisien  korelasi dibandingkan nilai r product moment pada tabel 

signifikan, maka penelitian ini menunjukan hubungan yang signifikan. 

 

 

4.3.6 Hasil dan Pembahasan Kesiapan Sarana Dengan Prestasi Belajar 

 

Pemenuhan kebutuhan siswa dalam hal ini sarana belajar akan mempengaruhi keberhasilan 

siswa. Hal ini berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan siswa atau sarana belajar 

sepertibuku dan perlengkapan belajar yang diperlukan oleh siswa untuk menunjang kegiatan 

belajarnya yang akan berpengaruh terhadap  prestasi belajarnya. Tidak terpenuhinya 

kebutuhan atau sarana belajar siswa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang 

diminatinya pelajaran yang bersangkutan. 

 

Sarana belajar siswa dirumah lebih banyak bersifat sarana belajar yang umum, baik itu rak 

buku, almari, meja dan kursi belajar, dan komputer, meskipun tidak semua sarana belajar 

yang disebutkan dimilki oleh siswa. Untuk  itu kelengkapan sarana disekolah akan sangat 

membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah/di kelas. Penyediaan dan 

kelengkapan buku-buku penunjang di perpustakan sekolah akan banyak membantu siswa, 

begitupun dengan alat-alat peraga, seperti pada studi geografi selain buku-buku ensiklopedi 

alat peraga seperti Peta, Atlas, Globe, akan membantu siswa dalam memahami studi geografi 

yang mereka terima di kelas karena tidak semua siswa memilki alat-alat peraga/bantu untuk 

studi geografi. 

 

Dari analisis deskriptif diperoleh angka 11,4%  sarana belajar siswa tergolong lengkap, 

55,7% sarana belajar siswa tergolong kurang lengkap, 29,6% sarana belajar yang tidak 

lengkap dan 3,3% sarana belajar yang sangat tidak lengkap, serta tidak ada satupun siswa 



 

 

 

 

yang memiliki sarana belajar geografi sangat lengkap. Hal ini jelas menunjukkan bahwa 

sebagian besar 55,7% pemenuhan kebutuhan atau sarana belajar siswa SBI kelas X SMAN 9 

Bandarlampung  tahun pelajaran 2011-2012 tergolong kurang lengkap. 

 

Slameto (2010: 59) menyatakan : Kesiapan belajar ini perlu diperhatikan dalam pembela-

jaran, bila siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih 

baik. Selaras dengan pendapat Djamarah (2002: 58) kesiapan belajar yang dikhususkan pada 

kesiapan sarana belajar siswa, di mana sarana misalnya ada bahan yang dipelajari atau 

dikerjakan berupa buku bacaan, catatan dan lain-lain. Selaras dengan Thabrany (1994:48) 

Sarana yang dibutuhkan dalam belajar yaitu ruang belajar dan perlengkapan belajar.  Ruang 

belajar mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan hasil belajar seseorang.  

Persyaratan yang diperlukan untuk ruang belajar adalah bebas dari gangguan, sirkulasi dan 

suhu udara yang baik, penerangan yangmemadai, sedangkan perlengkapan belajar yang perlu 

disiapkan dalam belajar berupa perabot belajar, buku pelajaran, buku catatan, dan alat-alat 

tulis. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian siswa tidak banyak memiliki sarana belajar 

pendukung dirumah, terlihat dengan sebagian besar dan di atas 50% siswa kurang hingga 

tidak memilki sarana belajar pribadi, terlebih dengan hasil prestasi yang mereka peroleh 

rendah. Kurangnya memanfaatkan saran belajar disekolah dan terkendalanya akan 

kepemilikan sarana belajar dirumah (buku, peta, atlas, komputer dan lainnya) berpengaruh 

dan berhubungan dengan tinggi ataupun rendahnya prestasi belajar mereka di sekolah. 

 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori kesiapan belajar (kesiapan sarana) menurut 

Djamarah, Thabrany dan Slameto mengenai hubungan kesiapan sarana belajar dengan 

prestasi belajar, menunjukan tingkat keeratan hubungan yang cukup/sedang akan ke 

eratannya. Sarana belajar siswa baik itu milik pribadi dan pemanfaatan sarana belajar di 



 

 

 

 

sekolah akan berhubungan erat dengan prestasi belajar mereka. Semakin lengkap kesiapan 

sarana belajar siswa yang dimilki, maka prestasi belajar mereka peroleh juga tinggi, dan 

semakin tidak lengkapnya  sarana belajar siswa yang dimiliki tidak  maka prestasi belajar 

siswa cenderung rendah, sehingga  kedepannya siswa di himbau mampu memenuhi  

kebutuhan sarana belajar penunjang geografi baik buku-buku pelajaran, atlas, globe, peta, 

maupun perlengkapan belajar lainnya yang diperlukan oleh siswa. 

 

Artinya ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara kesiapan sarana belajar siswa 

dengan prestasi belajar mereka. Semakin lengkap sarana belajar yang  dimiliki oleh siswa 

maka prestasi belajar yang diperolehpun semakin tinggi. Sebaliknya semakin tidak 

lengkapnya sarana belajar siswa yang dimiliki maka prestasi belajar yang diperolehpun 

rendah. 

 

4.3.7 Hipotesis Keempat 

 

 

Hipotesis Keempat dari penelitian ini berbunyi ”Ada hubungan positif yang erat antara 

kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan sarana belajar, siswa dengan prestasi belajar 

geografi siswa SBI kelas X SMAN 9 Bandarlampung”. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan Statistical Product and 

Service Solution(SPSS) 17 (lampiran 39) dan perhitungan manual  (lampiran 40), dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,620, artinya besar nilai 

koefisien korelasi antara X1, X2 dan X3dengan Y = 0,620, menunjukan hubungan yang 

positif. Pada variabel ini hubungan positif berarti semakin baik  kesiapan fisik, semakin kuat  

kesiapan mental dan semakin  lengkap   kesiapan  sarana  belajar   siswa maka semakin tinggi 

prestasi belajar geografi  yang  diperoleh dan sebaliknya semakin  tidak baik  kesiapan fisik, 



 

 

 

 

semakin tidak kuat  kesiapan  mental  dan semakin tidak   lengkap   kesiapan  sarana belajar   

maka  semakin  rendah  prestasi  belajar  geografi  yang  diperoleh. 

  

Besarnya nilai koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,620, yang berada 

antarar0,600-0,799,  maka berdasarkan nilai interpretasi korelasi,terdapat hubungan keeratan  

yang  kuat  antara variabel X1, X2, dan X3 dengan Y. 

 

Pada penilitian ini sampel  berjumlah 88 siswa, dimana N=88 pada taraf siginifikansi 5% 

adalah 0,207 dan nilai koefisien korelasi X3 dengan Y adalah 0,620. Kita ketahui bersama 

jika lebih  besar  nilai  koefisien  korelasi dibandingkan nilai r product moment pada tabel 

signifikan, maka penelitian ini menunjukan hubungan yang signifikan. 

 

4.3.8 Hasil dan Pembahasan Kesiapan Fisik, Kesiapan Mental dan Kesiapan Sarana, 

Dengan Prestasi Belajar 

 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat hubungan positif yang eratdan 

signifikan antara kesiapan fisik, kesiapan mental dan kesiapan saranabelajar geografi dengan 

prestasi belajar geografi siswa pada mata pelajaran geografi siswa SBI kelas X SMAN 9 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012.  

 

Menurut Slametto (2010: 113) adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. 

Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh terhadap pemberian respon. Kondisi 

mencakup setidak-tidaknya tiga aspek, yaitu: 

a). Kondisi fisik, mental, dan emosional 

b). Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan 

c). Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

 



 

 

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ahli lain, menurut Djamarah (2010: 39) “Kesiapan 

untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan 

belajar”. Menurut Djamarah(2010:13) 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. 

 

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kesiapan fisik siswa, kesiapan mental siswa 

dan kesiapan sarana belajar siswa sangatlah berkonstribusi penting terhadap peningkatan 

prestasi belajar siswa. Kesiapan fisik yang baik akan menjadi penunjang aktivitas siswa di 

kelas, dimana kesiapan fisik yang baik/sehat menjadikan siswa siap menerima pelajaran 

maupun ujian pelajaran. Kesiapan mental siswa kuat  juga merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan dimana mental siswa yang kuat pada saat pembelajaran berlangsung akan 

menjadi modal dan dukungan yang penting bagi siswa dalam memahami pelajaran yang 

disampaikan dan tentu akan berhubungan dengan peningkatan prestasi belajar siswa yang 

diperoleh. Begitupun dengan kesiapan sarana belajar yang dimiliki oleh siswa akan 

memberikan dukungan yang positif guna siswa lebih giat dalam belajar dan menarik 

perhatian ataupun minat siswa yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah semakin baik kondisi fisik siswa, semakin 

kuat mental siswa dan semakin lengkapnya sarana belajar siswa dalam pembelajaran maka 

akan memberikan hal positif dimana prestasi belajarnya akan tinggi/lebih baik, begitupun 

sebaliknya apabila kondisi fisik yang tidak baik, dan mental siswa yang tidak kuat serta 



 

 

 

 

sarana belajar siswa yang minim dalam pembelajaran akan menjadikan prestasi belajar siswa 

menjadi rendah.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini dapat 

diterima yaitu ada hubungan positif yang erat antara kesiapan fisik, kesiapan mental dan 

kesiapan sarana belajar siswa dengan prestasi belajar geografi  pada mata pelajaran geografi 

siswa SBI kelas X SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2011-2012. 

 

Seperti apa yang telah dijelaskan pada hipotesis dan pembahasan diatas bahwa kesiapan 

belajaran akan sangat berpengaruh dengan prestasi belajar siswa. Djamarah (2002:20)  

menyatakan bahwa prestasi adalah : hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan keuletan kerja, baik secara 

individual maupun kelompok dalam bidang kegiatan tertentu.  Prestasi belajar adalah hasil 

yang diraih oleh peserta didik dari aktivitas belajarnya yang ditempuh untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diwujudkan dengan adanya perubahan sikap dan 

tingkah laku dan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk simbol huruf atau angka-angka. 

 

Menurut Slameto (2010: 113) Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang 

membuatnya siap untuk memberi respons/ jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi. 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. 

 

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa ada hubungan positif yang erat dan 

signifikan pada indikator kesiapan belajar terhadap prestasi belajar yang dicapai siswa. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesiapan belajar yang baik dari siswa yang 



 

 

 

 

besangkutan maka siswa akan lebih siap dalam menerima materi pelajaran yang nantinya 

ditunjukkan dengan perolehan hasil/prestasi belajar yang baik dan tinggi. 
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