
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengajaran Geografi

Menurut Seminar dan Lokakarya (SEMLOK) mengenai kualitas pengajaran Geografi di

Semarang tahun 1988, Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan

fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan (Nursid Sumaatmadja, 1997:11).

Berdasarkan pendapat di atas objek kajian Geografi adalah permukaan bumi yang terdiri dari

atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer (lapisan air, perairan)

dan biosfer (lapisan kehidupan) yang ditinjau dari sudut pandang kewilayahan dan

kelingkungan yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan sebagai akibat adanya

relasi keruangan unsur-unsur Geografi yang membentuknya.

Dengan demikian pengajaran Geografi adalah pengajaran tentang aspek-aspek keruangan

permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia

serta variasi kewilayahannya. Sesuai dengan kurikulum SMA tahun 1994 pengajaran

Geografi di SMA bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk

mengembangkan kemampuan berfikir analistis Geografi dalam memahami gejala Geografis,

memupuk rasa cinta tanah air, menghargai keberadaan Negara lain dan dalam menghadapi

gejala yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

2. Minat Belajar



Slameto (1988:182) mengemukakan pengertian minat:

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri

sendiri dengan suatu di luar diri semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut semakin

besar minat.

perhatian te

Winkel (1984:30) menyatakan : Minat adalah kecenderungan menetap pada diri subjek untuk

merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat merupakan gejala psikis

berupa kecenderungan yang menimbulkan sikap dalam diri siswa untuk merasa tertarik atau

senang akan suatu hal atau objek tertentu. Dengan demikian minat akan timbul atau

terungkap melalui suatu kegiatan yang menyenangkan bagi siswa.

Minat mempunyai peranan besar yang penting dalam belajar karena merupakan sumber usaha

dan pendorong bagi seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, siswa tidak perlu didorong

dari luar untuk melakukan aktifitas belajar bila apa yang dipelajarinya tersebut ternyata telah

menarik minatnya.

keinginan anak, anak tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak adanya minat



Berdasarkan pendapat di atas, minat merupakan daya tarik bagi siswa untuk melakukan

kegiatan belajar. Karena adanya daya tarik dalam belajar, siswa akan memusatkan pikirannya

dan penuh perhatian dalam belajar.

Lebih lanjut Mohammad Ali (1984:16) menyatakan:

Minat dan konsentrasi dalam belajar merupakan dua faktor yang saling berkaitan.

Konsentrasi ditimbulkan oleh adanya minat terhadap suatu bahan pelajaran yang

dipelajarinya. Minat pada dasarnya merupakan perhatian yang bersifat khusus sedangkan

konsentrasi muncul akibat adanya perhatian.  Jadi agar berkonsentrasi dalam belajar, perlu

adanya perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya agar dapat mencapai hasil belajar yang

baik.

baik apabila siswa dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran dan minat merupakan

Adapun yang dimaksud konsentrasi itu, The Liang Gie (1985:53) menyatakan:

Pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan hal lain yang tidak
berhubungan. Dalam belajar konsentrasi berarti pemusatan fikiran terhadap suatu
pelajaran dengan menyampingkan hal yang lain yang tidak berhubungan dengan

an memperbesar

kemauan siswa untuk belajar dan membuatnya tidak mudah melupakan apa yang

dipelajarinya. Minat yang kurang terhadap suatu pelajaran dapat mengakibatkan siswa sukar

Selain menimbulkan rasa senang dan konsentrasi dalam belajar, minat juga mendorong siswa

untuk memiliki serta membaca buku pelajaran tersebut yang akan dapat menunjang kegiatan

belajarnya.



Oemar Malik (1984:46) menyatakan:

Siswa yang memiliki minat besar terhadap suatu pelajaran akan tertarik untuk memiliki buku-

buku pelajaran dan membacanya, serta untuk menunjang kelancaran proses belajar

diperlukan adanya buku-buku pelajaran yang lengkap sesuai dengan bahan atau materi yang

dipelajarinya.

Usman Efendi (1984:46) menyatakan sebagai berikut:

akan senang dan dengan penuh perhatian mengikuti setiap jam pelajaran berlangsung, serta

belajar dengan teratur ditunjang oleh pemilikan buku-

3. Sikap terhadap Guru

Banyak para ahli yang mengungkapkan pendapat tentang pengertian sikap. Masing-masing

ahli memberikan pandangan yang berbeda, namun tidak bertentangan satu sama lain. Sikap

masing-masing anak sesuai dengan pengalaman yang didapat. M. Ngalim Purwanto

(1991:137) menyatakan:

Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu perangsang. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yanga da pada individu masing-masing seperti
adanya perbedaan bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas, perasaan dan
situasi lingkungan.

Sedangkan pendapat lain mengatakan, sikap adalah suatu bentuk reaksi perasaan atau bentuk

evaluasi, sikap seseorang terhadap objek adalah perasaan mendukung atau memihak dan

perasaan yang tak mendukung terhadap objek tersebut (Oemar Hamalik, 1976:34).

W.S

keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak menyertai manusia dengan

perasaan-perasaan tertentu di dalam menganggapi obyek yang terbentuk atas dasar

pengalaman-pengalaman (Bimo walgito, 1987:52).



Berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan bahwa sikap terbentuk jika individu dihadapkan

pada suatu perangsang. Sikap merupakan suatu cara bereaksi terhadap obyek tertentu dalam

diri manusia yang akan memberikan tindakan atau perbuatan.

ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Masalah sikap penitng

dalam menentukan tingkah laku manusia sehari-hari.

Sikap adalah sebagai suatu proposisi kecenderungan untuk melakukan sesuatu
masalah atau keadaan respon dengan cara-cara tertentu terhadap keadaan di dunia
sekitar, baik berupa individu maupun obyek-obyek tertentu (I Wayan Nukancana,
1989:249)

kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek oleh karena itu sikap senantiasa memiliki arah yang

jelas dan intensif sebagai suatu kekuatan terjadinya tingkah laku yang bersifat menolak,

netral dan menerima.

Sikap merupakan kesiapan individu untuk bertindak menerima atau menolak sesuatu obyek

berdasarkan penilaian terhadap obyek yang menjadi perhatiannya. Sikap individu terhadap

sesuatu obyek akan mempengaruhi tingkah laku individu dalam menanggapi rangsangan

yang berasal dari obyek tersebut.

Sikap merupakan keaiaapan individu untuk bertindak, untuk menerima atau menolak suatu

obyek berdasarkan penilaian terhadap obyek yang menjadi penelitiannya. Dalam penelitian

ini, yang menjadi obyek siswa adalah guru Geografi. Sikap siswa terhadap guru geografi

akan timbul disebabkan perasaan senang atau tidak senang terhadap cara guru Geografi

mengajar, seperti yang dik



Guru Geografi dalam mengajar dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

mengajar seperti yang dikemukakan oleh Nana Sudjana (1990:62) yang meliputi:

4. Prestasi Belajar Geografi

Setelah terjadi proses pembelajaran pada jangka waktu tertentu, guru mengadakan suatu

pengukuran atau penilaian untuk mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap materi yang

telah diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut selanjutnya guru memberikan suatu

penilaian terhadap hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran.

Menurut James S. Cangelosi (1995:189) prestasi belajar adalah tingkat kemajuan yang telah

dicapai oleh siswa sehubungan dengan tujuan belajar tertentu. Sedangkan menurut Abu

Ahmadi dan Widodo Supriono (1991:130) prestasi belajar merupakan hasil interaksi antara

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu.

Jadi dapat di simpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa melalui

interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan belajar.

Pada umumnya prestasi siswa dikelompokan menjadi tiga yaitu: baik, cukup, dan kurang.

Siswa dikatakan memiliki prestasi belajar baik apabila memperoleh nilai >69, memiliki

prestasi belajar yang cukup apabila memperoleh nilai antara 56-69 dan memliki prestasi

belajar yang kurang apabila memperoleh nilai <56. Kategori nilai ini dipakai oleh guru untuk

mengukur tingkat prestasi belajar Geografi siswa.

Indikator keberhasilan belajar anak didik adalah sebagai berikut:

1. Anak didik menguasai bahan pengajaran yang telah dipelajarinya.
2. Anak didik menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pengajaran.
3. Waktu yang diperlukan untuk menguasai bahan pengajaran relatif lebih singkat.



4. Teknik dan cara belajar yang telah dikuasai dapat digunakan untuk mempelajari bahan
pengajaran lain yang serupa

5. Anak didik dapat mempelajari bahan pengajaran secara sendiri.
6. Timbulnya motivasi instrinsik (dorongan dari dalam dari anak didik ) untuk belajar lebih

lanjut.
7. Tumbuh kebiasaan anak didik untuk selalu membiasakan diri dalam menghadapi kegiatan

sekolah.
8. Anak didik terampil memecahkan masalah yang dihadapinya.
9. Tumbuh kebiasaam dan keterampilan membina kerjasama dan hubungan sosial dengan

orang lain.
10. Kesediaan anak didik untuk menerima pandangan orang lain dan memberikan pendapat

atau komentar terhadap gagasan orang lain (Syaiful Bahri Djamarah, 2000:57).

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu konsep yang memberikan gambaran tentang hubungan

kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah minat belajar (X1) dan sikap siswa (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi

belajar geografi siswa (Y).

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor

yang berasal dari dalam diri siswa, maupun yang berasal dari luar diri siswa. Sesuai dengan

pendapat Slameto (2003:54) salah satu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang

mempengaruhi belajar siswa adalah faktor minat dan sikap yang akan diteliti dalam penelitian

ini. Minat belajar dan sikap siswa terhadap guru berhubungan dengan prestasi belajar siswa

karena siswa akan menyukai suatu pelajaran apabila dalam diri siswa tertanam minak dan

sikap yang baik pada pelajaran itu sehingga siswa berusaha menguasai pelajaran itu dengan

baik dan diharapkan prestasi belajarnya dapat ditingkatkan. Minat dan sikap sisa terhadap

guru merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah siswa itu senang atau tidak

senang belajar mata pelajaran Geografi.

Apabila siswa memiliki minat belajar dan sikap siswa terhadap guru yang positif ada

kemungkinan siswa itu menyukai pelajaran Geografi dan akan mendorong siswa untuk

senang mempelajari Geografi. Apabila siswa telah merasa senang mempelajari Geografi



maka siswa akan berusaha lebih maksimal untuk belajar giat sehingga diharapkan siswa

tersebut memperoleh prestasi belajar Geografi yang baik. Sebaliknya, apabila siswa memiliki

minat dan belajar dan sikap siswa guru yang negative maka ada kemungkinan menghambat

siswa dalam belajar Geografi, siswa menjadi malas belajar sehingga dengan sendirinya dapat

mempengaruhi prestasi belajar Geografi siswa. Hal ini berarti ada kemungkinan bahwa ada

hubungan antara minat belajar dan sikap siswa terhadap guru dengan prestasi belajar

Geografi siswa yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.Diagram Alur Hubungan Minat Belajar dan Sikap Siswa terhadap Guru
dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X Semester Genap 2007/2008
SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara

C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Ada hubungan antara minat belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas X SMAN 1

Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran 2007/2008, ada kecenderungan semakin

tinggi minat belajar siswa, semakin baik prestasi belajar Geografi siswa kelas X SMAN 1

Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran 2007/2008.

2. Ada hubungan antara sikap siswa terhadap guru dengan prestasi belajar siswa kelas X

SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran 2007/2008, ada kecenderungan

semakin suka siswa terhadap guru, semakin baik prestasi belajar Geografi siswa kelas X

SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran 2007/2008.

Minat Belajar

Sikap siswa
terhadap guru

Prestasi belajar siswa




