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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA KELENGKAPAN SUMBER BELAJAR
DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI

SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN AJARAN 2017/2018

Oleh

ERNI MENTARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan sumber
belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar geografi siswa kelas X SMA
Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun ajaran 2017/2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasional dengan
populasi yaitu siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar tahun ajaran 2017/2018
yang berjumlah 180 siswa yang kemudian diambil sebagai sampel sebanyak 72
siswa. Pengumpulan datanya menggunakan tehnik dokumentasi dan angket.
Analisis datanya menggunakan korelasi product moment.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif dan
signifikan antara kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa dirumah dengan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1
Tumijajar, diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,736. rtabel = 0,235. Hal ini berarti
semakin tinggi kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa dirumah maka
akan semakin tinggi hasil belajar yang dicapai siswa, dan sebaliknya semakin
rendah kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa dirumah maka akan
semakin rendah hasil belajar yang dicapai siswa. (2) Terdapat hubungan positif
yang cukup tinggi antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar, diperoleh rxy =
0,606. rtabel = 0,235. Hal ini berarti semakin tinggi motivsi belajar maka akan
semakin tinggi hasil belajar yang dicapai siswa, dan sebaliknya semakin rendah
motivasi belajar siswa dirumah maka akan semakin rendah hasil belajar yang
dicapai siswa.

Kata Kunci : Kelengkapan sumber belajar, motivasi siswa,  hasil belajar



ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN THE COMPLETENESS OF
LEARNING RESOURCES AND LEARNING MOTIVATION WITH THE

RESULTS OF GEOGRAPHY LEARNING OF THE FIRST GRADE
STUDENTS IN SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR

TULANG BAWANG BARAT DISTRICT
2017/2018

By

ERNI MENTARI

This study aims to find out about the relationship between the completeness of
learning resources and learning motivation with the results of geography learning
of the first grade students in  SMA Negeri 1 Tumijajar, district of West Tulang
Bawang academic year of 2017/2018. The research method used is correlational
research method of which population are the first grade student of SMA Negeri 1
Tumijajar academic year 2017/2018 with 72 students taken as sample from the
total of 180 students. The data collecting technique used in this research is
documentation and questionnaires. The data analysis used is product moment
correlation.

Based on the results of data analysis, it shows that: (1) there is a positive and
significant correlation between the completeness of learning resources owned by
students at home with the students' learning outcomes on the subjects of
geography of the first grade students in SMA Negeri 1 Tumijajar, the correlation
coefficient obtained is rxy = 0,736. rtabel = 0,235. This means that the higher the
completeness of learning resources owned by students at home, the higher the
learning outcomes achieved by students; moreover, the lower the completeness of
learning resources owned by students at home, the lower the learning outcomes
achieved by students. (2) There is a high positive correlation between students'
learning motivation and students' learning outcomes in geography subjects of the
first grade students in SMA Negeri 1 Tumijajar, with rxy = 0,606. rtabel = 0,235.
This means that the higher the motivation to learn, the higher the learning
outcomes achieved by students; conversely, the lower the motivation to learn
students at home then the lower the learning achievement of students.

Keywords: completeness of learning resources, students' motivation, learning
outcomes
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu

bangsa termasuk Indonesia, dengan terus berkembangnya suatu zaman, maka

kemajuan dalam dunia pendidikan harus ikut berkembang. Pendididkan merupakan

sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan

berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara

otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya memiliki tujuan utama untuk

menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk

melakukan hal itu, sekolah-sekolah tidak akan bisa menghindari diri dari berbagai

tantangan masa depan yang sulit sekali untuk diramalkan, serta mengalami

perubahan. Reformasi pendidikan yang diterapkan di lembaga-lembaga sekolah

merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai upaya untuk

mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya

manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui

reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang bisa menjamin
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bagi perwujudan hak-hak asasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan

prestasi peserta didik secara optimal.

Banyak faktor penentu yang dapat mengakibatkan keberhasilan siswa dalam

memperoleh prestasi belajar yang tinggi, di antaranya adalah motivasi belajar siswa

dan kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa di rumah. Karena dengan

dorongan motivasi yang baik kepada peserta didik, maka peserta didik akan terpacu

semangatnya untuk lebih rajin lagi dalam belajar di sekolah maupun di rumah.

Kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa akan bermanfaat bagi peserta didik

dalam proses pembelajaran. Jika kedua faktor tersebut dapat terlaksana dengan baik,

pasti akan mendapatkan hasil atau prestasi yang baik bagi peserta didik.

Motivasi mempunyai peranan yang cukup besar didalam upaya belajar. Tanpa

motivasi, siswa tidak mungkin melakukan kegiatan pembelajaran. Motivasi

merupakan tenaga dari dalam yang menyebabkan seseorang untuk berbuat sesuatu.

Energi yang ditimbulkan motivasi dapat mempengaruhi gejala kejiwaan, misalnya

adalah perasaan. Perasaan akan timbul simpati yang menyebabkan kegiatan belajar

siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat, kemungkinan akan dapat melakukan

belajar dengan sebaik-baiknya.

Motivasi belajar dapat mempengaruhi aspek afektif. Siswa yang memiliki motivasi

belajar akan mengikuti proses pembelajaran yang diajarkan oleh guru dengan baik

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi belajar juga dipengaruhi oleh
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faktor ekstern yaitu dari lingkungan keluarga seperti perhatian orang tua terhadap

anak akan meningkatkan motivasi untuk belajar dan lingkungan sekolah seperti

sarana prasarana yang ada disekolah akan mempengaruhi kelancaran kegiatan belajar

yang dapat memotivasi belajar siswa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah kelengkapan sumber

belajar yang dimiliki siswa. Kelengkapan sumber belajar dapat meningkatkan nilai

hasil belajar khususnya pada mata pelajaran geografi. Kurang lengkapnya sumber

belajar yang dimiliki siswa di rumah dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain

siswa tidak dapat belajar dengan baik tanpa adanya sumber belajar yang menunjang

pembelajaran geografi, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang

diperoleh siswa. Oleh sebab itu kelengkapan sumber belajar yang dimilik siswa

dirumah merupakan alat yang sangat penting bagi proses belajar untuk mencapai hasil

belajar yang baik.

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang komponen-komponennya terdiri dari

(1) siswa, (2) guru, (3) materi, (4) sarana, (5) pengelolaan, dan (6) lingkungan.

Keenam komponen tersebut bekerjasama membentuk sebuah proses, yang pada

akhirnya menghasilkan sebuah produk berupa hasil pembelajaran. (Suharsimi

Arikunto, 2013:41)

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui banyak faktor yang dapat

mempengaruhi hasil belajar siswa, di antaranya adalah kelengkapan sumber belajar

dan motivasi belajar siswa. Diharapkan siswa dapat belajar secara maksimal dan
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terpenuhi kebutuhan akan pembelajaran seperti yang terdapat di sekolah, dan

kelengkapan sumber belajar dirumah seperti buku cetak, LKPD, peta, atlas, dan globe

sebaiknya juga dimiliki agar aktivitas belajar diruma dapat dilakukan seperti

pembelajaran di sekolah. Selain itu juga hasil belajar akan meningkat apabila siswa

memiliki motivasi belajar yang tinggi.

Memiliki buku catatan dan buku cetak geografi sangat membantu dalam proses

pembelajaran, karena memiliki buku catatan dapat menambah daya ingat siswa

terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari, dan memilki buku cetak geografi

sangat penting karena buku merupakan sumber wawasan. Kepemilikan LKPD juga

dapat menjadikan siswa lebih giat lagi dalam berlatih dan menemukan hal-hal baru

tentang materi pembelajaran dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada.

Hakekatnya pembelajaran geografi adalah pembelajaran tentang gejala-gejala alam

yang tersebar di permukaan bumi, untuk memberikan citra tentang penyebaran dan

lokasi gejala-gejala alam tersebut tidak cukup hanya dengan metode ceramah, diskusi

dan tanya jawab tapi juga harus ditunjukkan dan diperangkat dengan alat bantu yang

berhubungan erat dengan materi yang akan dipelajari (Nursid Sumaatmadja, 2001:12)

Dari pengertian pembelajaran geografi tersebut, maka untuk menunjukkan serta

peragaan tentang gejala-gejala alam yang tersebar di permukaan bumi itu dilakukan

dalam bentuk model permukaan bumi berupa peta, atlas dan globe. Ketiga model

tersebut menjadi sumber utama dalam proses belajar geografi.



5

Kelengkapan sumber belajar dalam penelitian ini meliputi buku cetak geografi,

LKPD geografi, peta, atlas, dan globe yang dimiliki siswa di rumah dan dipergunakan

sebagai sumber belajar di rumah untuk meningkatkan hasil belajar dalam bidang studi

geografi.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di SMA N 1 Tumijajar

pada tanggal 9 Mei 2017, penulis mendapatkan rekap nilai murni siswa yang

diberikan guru bidang studi geografi kususnya, hasil belajar yang dicapai siswa kelas

X jurusan IPS yang terbagi menjadi kelas X1, kelas X2, kelas X3, kelas X4, dan kelas

X5.

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal Pelajaran
Geografi Siswa Kelas X Semester Ganjil SMA Negeri 1 Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2017/2018.

No
Kriteria Ketuntasan

Minimal
Jumlah Siswa Kelas X

Total PersentaseIPS
1

IPS
2

IPS
3

IPS
4

IPS
5

1 ≥ 77 ( Tuntas ) 16 9 12 7 13 57 31,66

2 < 77 ( Tidak Tuntas ) 20 27 24 29 23 123 68,34

Jumlah 36 36 36 36 36 180 100
Sumber : Dokumen Guru Geografi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Tumijajar

Tahun Ajaran 2017/2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 180 siswa, sebanyak 57 siswa

(31,66%) telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan siswa yang belum

memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebanyak 123 siswa (68,34%). Hal ini menunjukkan

bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi belum memuaskan atau dapat

dikatakan masih tergolong rendah.
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Hasil belajar yang diperoleh siswa pada tabel dilihat dari nilai dokumentasi guru

geografi SMA N 1 Tumijajar Tahun Ajaran 2016/2017 yang masih di bawah nilai

interval yang ditetapkan SMA Negeri 1 Tumijajar. Berdasarkan uraian diatas, maka

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang adanya hubungan antara

kelengkapan sumber belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Dengan

demikian peneliti mengambil judul ‘‘Hubungan Antara Kelengkapan Sumber Belajar

dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Geografi Kelas X SMA Negeri 1

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat“.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa inti permasalahan

yang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar salah satunya kelengkapan

sumber belajar dan motivasi belajar, antara lain :

1. Kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa tidak ada.

2. Kelengkapan sarana belajar di rumah yang kurang.

3. Minimnya jumlah kelengkapan sumber belajar siswa di rumah.

4. Rendahnya motivasi belajar siswa.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis menitik

beratkan kajian pada :



7

1. Kelengkapan sarana belajar di rumah yang kurang.

2. Rendahnya motivasi belajar siswa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapat rumusan masalah yaitu sebagai

berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kelengkapan sumber belajar yang dimiliki

siswa di rumah dengan hasil belajar geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ajaran 2017/2018.

2. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar

geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang

Bawang Barat Tahun ajaran 2017/2018.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan sumber belajar dengan hasil

belajar geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang

Bawang Barat Tahun ajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil

belajar geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang

Bawang Barat Tahun ajaran 2017/2018.
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1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil dari peelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai bidang pendidikan

terutama kelengkapan sumber belajar dan motivasi belajar siswa dalam proses

kegiatan belajar mengajar.

2. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi siswa yang ingin

meningkatkan hasil belajar geografi.

3. Sebagai bahan informasi bagi dunia pendidikan terutama SMA Negeri 1

Tumijajar untuk melengkapi sumber belajar yang dimiliki oleh siswa guna

meningkatkan hasil belajar.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup obyek penelitian : Hubungan kelengkapan sumber belajar geografi

di rumah dan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar geografi.

2. Ruang lingkup subyek penelitian : Siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2017/2018.

3. Ruang lingkup tempat penelitian : SMA Negeri 1 Tumijajar.

4. Ruang lingkup waktu : Tahun ajaran 2017/2018.

5. Ruang lingkup ilmu : Pembelajaran Geografi.

Pembelajaran Geografi pada hakekatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan

umat manusia dengan variasi kewilayahannya (Nursid Sumaatmadja, 2001:12).



9

Hakekatnya pembelajaran geografi adalah pembelajaran tentang gejala-gejala alam

yang tersebar di permukaan bumi, untuk memberikan citra tentang penyebaran dan

lokasi gejala-gejala alam tersebut tidak cukup hanya dengan metode ceramah, diskusi

dan tanya jawab tapi juga harus ditunjukkan dan diperagakan dengan alat bantu yang

berhubungan erat dengan materi yang akan dipelajari (Nursid Sumaatmadja,

2001:12).
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sumber Belajar Geografi

Sumber belajar geografi menurut Nursid Sumaatmadja (2001:13) selain gejala-gejala

hidup yang langsung terjadi di permukaan bumi, buku-buku dan kepustakaan lain

yang juga berkenaan dengan gejala kehidupan manusia, gejala alam dan prosesnya,

menjadi sumber yang dapat dimanfaatkan dalam belajar geografi.

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar

seseorang dan segala sesuatu atau daya yang dimanfaatkan oleh siswa, baik secara

terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar dengan tujuan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.

Kelengkapan sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud

tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun

terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar

kelengkapan sumber belajar berpengaruh terhadap prestasi yang diperoleh siswa
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dalam pembelajaran geografi meliputi buku cetak, lembar kerja siswa, dan alat

penunjang seperti peta, atlas, dan globe.

Mengarah pada pendapat tokoh diatas bahwa sumber belajar geografi adalah gejala

sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan belajar yang digunakan siswa untuk

mendapatkan ilmu dan menambah pengetahuan, dalam penelitian ini sumber belajar

tersebut meliputi buku cetak geografi, LKPD geografi, peta, atlas, dan globe, yang

akan diuraiakn dibawah ini, sebagai berikut :

1) Buku Cetak

Salah satu sumber vital dalam belajar dirumah ialah jenis buku bacaan, buku kerja,

majalah, brosur, bulletin, dan lain sebagainya. Pada pokoknya apapun namanya,

sudah pasti berupa buku bacaan (Oemar Hamalik, 1986:59). Mengacu pada pendapat

tersebut bahwa buku sangat diperlukan siswa untuk meningkatkan wawasan tentang

pelajaran yang dihadapi. Sumber belajar berupa buku dapat memberikan kemudahan

bagi siswa karena mudah diperoleh dan dapat mengasah kemampuan serta

pengetahuan siswa sehingga dapat pula meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sarana untuk membantu

dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk

interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar.
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Sukardi (2010:14) mengatakan lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah

satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam

kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan

sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sumber belajar dan media

pembelajaran yang sangat dibutuhkan peserta didik dan pendidik dalam proses

pembelajaran untuk mengembangkan konsep-konsep pengetahuan baru. Seperti yang

dikemukakan (Sukardi, 2010: 29) yang mengemukakan bahwa salah satu sumber

belajar dan media pembelajaran itu adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

LKPD termasuk media cetak buku dan berisi materi visual yang diungkapkan.

Menurut (Nursid Sumaatmadja, 2008: 6), “bahan ajar merupakan seperangkat

materi/substansi pembelajaran (teaching material) yang disusun secara sistematis,

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran. Peran bahan ajar dalam pembelajaran menurut (Nursid

Sumaatmadja, 2001: 7) adalah penyajian bahan belajar, sumber kegiatan bagi peserta

didik untuk berlatih berkomunikasi secara interaktif, rujukan informasi kebahasaan,

sumber stimulan, gagasan suatu kegiatan kelas, silabus dan bantuan bagi pendidik

yang kurang berpengalaman untuk menambahkan kepercayaan diri.

LKPD merupakan lembar kerja yang berisi informasi dan perintah dari guru kepada

siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau

dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Sumber belajar



13

berupa LKPD sangat menentukan kelancaran dalam belajar sehingga menjadikan

siswa termotivasi untuk belajar karena sifat LKPD yang berupa latihan-latihan

dengan materi singkat padat dan jelas yang dapat membuat siswa menjadi aktif dalam

belajar dengan cara menjawab soal-soal latihan.

Selain itu membuat siswa kreatif untuk mencari pengetahuan dari sumber lain diluar

buku cetak seperti LKPD. Selain berupa buku, sejak zaman dahulu sumber belajar

berupa peta, atlas, dan globe juga merupakan sumber belajar siswa yang dapat

menambah jendela pengetahuan.

3) Peta

Dalam pengajaran geografi media peta merupakan hal yang penting, sesuai yang

dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja (1997:79) sebagai berikut :

“Peta merupakan konsep (round earth on the palan paper) dan hakekat dasar pada
geografi dan pengajaran geografi. Oleh karena itu, mengajar dan pembelajaran
geografi tanpa peta tidak akan membentuk citra dan konsep yang baik pada diri
anak didik yang dapat meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotor anak didik.
Prosesnya mulai dari pengenalan, pembacaan (map reading), pemilihan dan
pembutan peta”.

Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar yang

diperkecil dengan menggunakan skala tertentu, serta memuat simbol-simbol

(Purwanto, 1991:16).

Mengajarkan dan mempelajari geografi tanpa peta, tidak akan membentuk citra dan

konsep yang baik pada diri anak didik yang mempelajarinya. Pembentukan citra dan
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konsep pada diri anak didik yang dapat meningkatakan kognitif, afektif, dan

psikomotor mereka haruslah memanfaatkan peta. Prosesnya dimulai dari pengenalan,

pembacaan, (map reading), pemilihan dan pembuatan peta (Nursid Sumaatmadja,

2001:79). Peta yang digunakan siswa dalam penelitian ini adalah peta Indonesia dan

peta Provinsi Lampung.

4) Atlas

Atlas adalah kumpulan peta dalam bentuk buku menurut (Nursid

Sumaatmadja,2001:80) Pembelajaran menggunakan atlas akan memudahkan siswa

dalam mencari dan mengevaluasi penyebaran lokasi gejala relasi keruangan satu

sama lainnya. Membaca peta dalam bentuk atlas berhubungan dengan jaring-jaring

derajat, legenda, dan indeks yang menjadi kemampuan dasar dalam menggunakan

atlas dan gabungan dari beberapa peta yang dikumpulkan dalam sebuah buku yang

dikumpulkan sebuah buku yang memiliki judul atlas serta jenis-jenis atlas yang ada

dibuku.

5) Globe

Globe merupakan model dan bentuk mini dari bola bumi. Globe ini selain fungsinya

sama dengan peta dan atlas, lebih jauh lagi ia dapat membina dan mengembangkan

citra serta konsep tentang waktu, iklim, musim, dan gejala-gejala alamnya baik yang

berkenaan dengan atmosfer, hidrosfer, maupun litosfernya (Nursid

Sumaatmadja,2001:18). Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat

dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk
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belajar seseorang sehingga sumber belajar berpengarauh tehadap prestasi belajar

siswa (Syaiful Bahri Djamarah, 2002:123).

Jadi penggunaan dan manfaat globe sebagai media pengajaran geografi dapat

meningkatkan kemampuan baik kemampuan kognitif maupun kemampuan afektif

dan psikomotor anak didik. Oleh karena itu, pengajaran geografi dengan

menggunakan media peta, atlas, dan globe dapat memberikan sumbangan terhadap

kemajuan pendidikan nasional khususnya pada mata pelajaran bidang studi

pendidikan geografi dan akan meningkatkan hasil belajar siswa.

6) Internet

Internet merupakan singkatan dari interconnection networking, internet adalah sebuah

jaringan computer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang

saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia. Quarterman dan Mitchel (dalam

Astutik Nur Qomariyah, 2009). Dengan adanya internet saat ini maka siswa dapat

lebih mudah dalam mengakses berbagai sumber belajar, terutama sumber belajar

geografi.

2.1.2 Motivasi Belajar

Motivasi merupakan tenaga dari dalam diri individu atau manusia yang

mendorongnya untuk bertindak, serta proses yang berlangsung dalam diri seseorang

untuk bertindak. Motivasi menyangkut reaksi berantai yaitu dimulai dari keinginan
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yang dirasakan, lalu timbul keinginan atau sasaran yang hendak dicapai, kemuadian

menyebabkan usaha untuk mencapai tujuan yang berakhir dengan pemuasan.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:152) motivasi adalah gejala psikologis dalam

bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar tidak sadar untuk melakukan

suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-uasaha

yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat

kepuasan dengan perbuatannya.

Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungandari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar,

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai, (Sardiman,

2009:77).

Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis seperti yang diungkapkan oleh Oemar

Hamalik (2005:162) :

1. Motivasi Instrinsik
Motivasi instrinsik adalah motivasi yang tercakup didalam situasi belajar dan
memenuhi kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa. Sering disebut motivasi siswa
sebab merupakan motivasi yang sebenarnya timbul dalam diri siswa sendiri.
Motivasi instrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri siswa dan berguna
dalam situasi belajar yang fungsional.

2. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh factor-faktor dari
luar situasi belajar. Motivasi ini diperlukan sebab tidak semua pengajaran
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menarik minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu,
seorang guru perlu membangkitkan motivasi belajar siswa.

Pada umumnya motivasi instrinsik lebih kuat dan lebih baik dari pada motivasi

ekstrinsik sehingga perlu dibangun motivasi instrinsik pada diri siswa. Diharapkan

siswa jangan hanya mau belajar karena takut dimarahi, dihukum, ataupun takut tidak

lulus dalam ujian. Tetapi, siswa mau belajar karena merasa perlu untuk mencapai

tujuan belajarnya. Mengingat begitu pentingnya motivasi bagi peserta didik dalam

proses pembelajaran maka siswa hendaknya memiliki motivasi dalam dirinya.

Motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tekun menghadapi tugas
2. Ulet dalam menghadapi kesulitan
3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah
4. Lebih senang dalam bekerja sendiri
5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin
6. Dapat mempertahankan pendapatnya
7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu
8. senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal

(Sardiman, 2008:83)

Setiap motivasi mempunyai tujuan dan secara umum motivasi bertujuan

menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan

sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Seorang guru

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.

Bagi guru tujuan dari motivasi yang diberikan pada siswa adalah untuk

menggerakkan para siswa agar timbul keinginan dan kemauan untuk belajar sehingga

tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dan diterapkan dalam sekolah.
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Berdasarkan pengertian-pengertian motivasi yang telah dikemukakan para ahli diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan dari

dalam untuk berbuat sesuatu baik yang positif maupun yang negative kepada

seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan guna meningkatkan motivasi belajar siswa

yaitu topik yang dipelajari menarik, tujuan pembelajaran disusun dengan jelas,

peserta didik mengetahui hasil belajarnya, pemberian pujian dan hadiah dari pada

hukuman.

2.1.3 Pengertian Geografi

Menurut Ikatan Geografi Indonesia dalam Sumadi Suryabrata (2003:4)

mengungkapkan bahwa geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan

kewilayahan dalam konteks keruangan.

Menurut Bintarto (1977:9) geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan,

menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk serta

mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi

unsur-unsur dari bumi dalam ruang dan waktu.

Lebih lanjut menurut Nursid Sumaatmadja (2001:3) geografi adalah mempelajari

gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap
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gejala secara teliti yang merupakan bagian dari keseluruhan dalam hubungan

interaksi-interaksi keruangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian geografi yang telah dikemukakan para ahli diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

bumi beserta isinya secara keseluruhan dengan memperhatikan hubungan interaksi-

interaksi keruangan.

2.1.4 Pembelajaran Geografi

Pembelajaran adalah proses yang dilaksanakan oleh guru untuk mengajarkan  siswa

dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan,

keterampilan dan sikap. Pembelajaran geografi adalah pembelajaran aspek-aspek

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan

umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Pembelajaran geografi pada

hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi

yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan

variasi kewilayahannya (Nursid Sumaatdmadja 1977:12).

Alasan dipergunakannya pembelajaran geografi sebagai ilmu yang mendasari

penelitian ini, karena pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang

hakekat yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan

mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing.
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Tujuan dari pembelajaran geografi sangat luas yang mencakup pengetahuan yaitu

mengembangkan konsep dasar geografi baik pola keruangannya, sumber daya alam

maupun lingkungan sekitar, keterampilan yang mencakup kemampuan mengamati,

mengumpulkan menganalisis fenomena-fenomena geografi, dan sikap pada diri siswa

seperti kesadaran, toleransi dan kepekaan terhadap perubahan fenomena geografi

yang terjadi. 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 aspek kewilayahan.

Dengan demikian pembelajaran geografi adalah pembelajaran pembelajaran tentang

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam

dan kehidupan manusia dan variasi kewilayahannya.

2.1.5 Teori Belajar

Kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam keseluruhan proses

pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya

pencapaian tujuan dalam pembelajaran akan bergantung kepada bagaimana proses

belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik.

Belajar menurut Slameto (2003:2) adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.
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Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif,

dan psikomotor. Menurut Sardiman (2008:21) bahwa belajar adalah serangkaian

kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia

seutuhnya yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, ranah kogntif, afektif, dan

psikomotorik.  Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui

interaksi dengan lingkungan. Didalam interaksi individu dengan lingkungan terjadi

serangkaian pengalaman-pengalaman belajar yang dapat dijadikan sumber

pengetahuan.

R. Gagne dalam Syaiful Bahri Djamarah (2008:22) terdapat dua masalah belajar

yaitu:

a. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan,

keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku.

b. Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi

keterampilan.

Menurut Oemar Hamalik (2004:30) belajar merupakan suatu proses pengubahan

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Tingkah laku manusia

terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada

aspek-aspek yang terdiri dari :
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1. Pengetahuan
2.   Pengertian
3.   Kebiasaan
4.   Keterampilan
5.   Apresiasi
6.   Emosional
7.   Hubungan sosial
8.   Jasmani
9.   Etis dan budi pekerti
10. Sikap

Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dan pengalaman serta latihan dalam

lingkungannya dan dilakukannya dalam seluruh aspek kehidupan, yang pada akhirnya

akan membawa perubahan pada individu yang belajar. Dalam hal ini menyangkut

segala aspek pribadi seseorang yang berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan

berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan

penyesuaian diri. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik

sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.

Belajar juga merupakan proses yang berlangsung terus menerus sepanjang hidup dan

mampu merubah pola pikir yang awam menjadi lebih modern. Sebagai hasil belajar,

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan,

tidak statis dan perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan  berikutnya dan

akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya.

Sesuai definisi diatas, maka belajar dalam penelitian ini adalah sutu proses yang

ditempuh oleh siswa untuk menggali wawasan geografi agar dapat memperoleh
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potensi bidang studi geografi yang baik, melalui perubahan tingkah laku,

pengetahuan, keterampilan sebagai hasil dari praktek dan latihan. Serta siswa dapat

mencapai prestasi yang lebih baik dalam proses pendidikan. Dalam hal ini,

pendidikan merupakan suatu perubahan yang ikut menentukan pola pikir yang awam

dan kaku menjadi lebih modern.

2.1.6 Hasil Belajar

Pembelajaran menghasilkan hasil belajar yang meliputi ranah, kognitif, afektif dan

psikomotor. Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2012:64) “hasil belajar yaitu

ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik,

yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu”.

Aspek kognitif mencakup pengetahuan siswa, aspek psikomotor dapat berkaitan

dengan proses pelaksanaan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan fisik, dan

aspek afektif mencakup hal-hal yang berkaitan dengan motivasi, minat, serta

kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran.

Dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan

perilaku dengan diiringi suatu usaha yang cenderung menetap, yaitu dari ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor dari proses belajar yang dilakukan dalam kurun

waktu tertentu. Usman dalam Asep Jihad dan Abdul Haris (2012:16-19) menyatakan

bahwa “hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan
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tujuan intruksional yang direncanakan guru sebelumnya yang dikelompokkan

kedalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotor.”

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:25) hasil belajar diartikan sebagai hasil ahir

pengambilan keputusan tentang tingi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses

belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat pengetahuan

bertambah dari hasil sebelumnya.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:3-4) juga menyebutkan hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar. Dari sisi guru

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.

Menurut Nasution (2004:102) mengatakan hasil belajar merupakan realisasi atau

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki

seseorang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar menurut Slameto (2003:54) adalah

sebagai berikut :

1. Faktor Intern
Yaitu faktor yang ada didalam diri individu yang sedang belajar, faktor intern
terdiri dari :
a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh)
b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi,

kematangan dan kesiapan)
c. Faktor kelelahan

2. Faktor Ekstern
Yaitu faktor yang ada diluar individu. Faktor ekstern terdiri dari :
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a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga,
suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar
belakang kebudayaan)

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi dan guru dengan
siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu
sekolah, standar pelajarandiatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar,
dan tugas rumah)

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman
bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).

2.1.7 Kelengkapan sumber belajar

Pembelajaran geografi pada hakekatnya adalah pembelajaran tentang gejala-gejala

geografi yang tersebar di permukaan bumi, sehingga untuk memberikan penjelasan

tentang penyebaran dan lokasi gejala-gejala yang ada harus ditunjukkan dan

diperagakan dengan alat peraga seperti peta, globe dan atlas (Menurut Nursid

Sumaatmadja, 1997:24), menyebutkan bahwa : “Pencapaian tujuan dapat diwujudkan

lebih baik dengan menggunakan sarana atau alat-alat bantu yang sesuai dengan sifat

tujuan”.

Lengkapnya sarana belajar yang dimiliki siwa dapat membantu, mempermudah serta

memperlancar dalam kegiatan pembelajaran sehingga ada kemungkinan siswa

memperoleh hasil belajar yang baik. Demikian juga pada pembelajaran geografi yang

pada intinya membahas bumi dengan segala fenomenanya, membutuhkan sarana

yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran. Sarana belajar geografi dapat

berupa sumber belajar (buku paket geografi dan buku catatan), media belajar (peta,

globe, dan atlas).
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Kelengkapan sumber belajar adalah semua berupa data, alat belajar dalam wujud

tertentu yang dimanfaatkan dalam proses belajar yang dimiliki siswa di rumah dapat

digunakan siswa pada saat mata pelajaran geografi. (Winkel 1984:171). Sedangkan

hasil belajar Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2012:64) “hasil belajar yaitu

ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik,

yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu”.

Hubungan antara hasil belajar dengan kelengkapan sumber belajar geografi yang

dimiliki siswa di rumah pada penelitian ini diharapkan bila kelengkapan sumber

belajar geografi di rumah lengkap dan dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Karena kelengkapan sumber belajar membantu dalam proses pembelajaran dan siswa

dapat lebih paham mengenai materi pada mata pelajaran geografi tanpa harus

menerima pembelajaran geografi dari guru saja sehingga siswa juga aktif belajar di

rumah. Untuk itu maka faktor ekstern yang meliputi : kelengkapan sumber belajar

siswa di rumah dalam penelitian ini antara lain : Buku cetak geografi, LKPD, dan alat

penunjang seperti peta, atlas dan globe. Akan sangat membantu dalam meningkatkan

hasil belajar.

2.1.8 Motivasi belajar Siswa

Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar,
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sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. (Sardiman,

2009:77).

Motivasi belajar siswa merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan

pembelajaran. Motivasi belajar dapat berfungsi sebagai pendorong pencapaian hasil

belajar geografi. Setiap orang mempunyai motivasi untuk belajar, baik itu motivasi

dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Siswa akan belajar dengan sungguh-

sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Adanya motivasi yang tinggi

dalam belajar akan menunjukkan hasil belajar yang baik. Usaha yang tekun dan

didasari adanya motivasi belajar menyebabkan seseorang dapat hasil belajar yang

baik. Motivasi belajar seorang siswa akan turut menentukan pencapaian hasil

belajarnya.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2. Tabel Penelitian Yang Relevan

No Nama
Penulis

Jurnal/
Skripsi

Judul Metode Hasil

1 Ridaul
Inayah

Jurnal
ekonomi
dan
pendidik
an.
Volume
5, No 1
Tahun
2008

Kompetensi
guru, motivasi
belajar siswa,
dan
kelengkapan
fasilitas belajar
terhadap hasil
belajar siswa

Penelitian
korelasional
dengan
metode
dokumentasi
dan
kuesioner

Hasil penelitian
ini menunjukkan
bahwa ada
hubungan yang
positif dan
signifikan antara
kompetensi guru,
motivasi belajar
dan kelengkapan
fasilitas belajar
dengan hasil
belajar
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2 Andi
Setiawan

Jurnal
Dinamika
pendidikan.
Volume 5,
No.2
Tahun
2013

Pengaruh
pemanfaatan
sumber belajar
dan motivasi
belajar siswa
terhadap
prestasi belajar
siswa

Penelitian
deskritif
dengan
metode
dokumentasi

Hasil penelitian
ini
menunjukkan
bahwa hasil
yang signifikan
dan
berhubungan
antara sumber
belajar dan
motivasi
belajar siswa
terhadap
prestasi belajar

3 Lailatul
badriyah

Jurnal
pendidikan.
Volume 5,
No.1
Tahun
2012

Hubungan
kelengkapan
sumber belajar
dengan hasil
belajar

Penelitian
korelasional
dengan
metode
kuesioner

Hasil penelitian
ini menyatakan
bahwa ada
hubungan yang
positif anatara
kelengkapan
dengan hasil
belajar

4 Mira
Larasati

Jurnal
Dinamika
pendidikan,
Volume 5,
No.2
Tahun
2012

Hubungan
antara
motivasi,
persepsi siswa
tentang
perhatian
orang tua, dan
sarana belajar

Penelitian
korelasional
dengan
metode
deskritif dan
kuesioner

Hasil penelitian
ini menyatakan
ada hubungan
yang positif
antara
motivasi,
persepsi siswa
tentang
perhatian orang
tua dan sarana
belajar dengan
hasil belajar

5 Agus
Sufiyan

Jurnal
pendidikan
geografi,
Volume 4,
No 1,
Tahun
2015

Hubungan
antara
motivasi,
kelengkapan
sarana belajar
di rumah dan
minat belajar
geografi

Penelitian
korelasional
dengan
metode
kuesioner

Hasil penelitian
ini menyatakan
ada hubungan
yang positif
antara
motivasi,
sarana dengan
prestasi belajar



29

2.3 Kerangka Pikir

Perolehan hasil belajar yang diperoleh siswa di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten

Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya memuaskan padahal pada setiap proses

pembelajaran keberhasilan belajar merupakan tujuan utama dilakukannya proses

pembelajaran.

Rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kelengkapan sumber belajar

dan motivasi belajar. Dalam hal ini adalah mengkhususkan kepada buku cetak

geografi, LKPD, dan alat penunjang pembelajaran geografi meliputi : peta, atlas, dan

globe. Merupakan alat yang kuat untuk memotivasi pada diri anak untuk melakukan

kegiatan belajar. Dengan ketersediaan sumber belajar yang lengkap, secara kejiwaan

anak akan terpanggil untuk memanfaatkannya.

Dari sisi lain, sumber belajar yang lengkap akan memberikan kemudahan-kemudahan

pada diri anak karena pikiran anak akan terkonsentrasi pada masalah-masalah

penguasaan materi pembelajaran. Dalam penelitian ini penyediaan sumber belajar

bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai tujuan

terutama dalam meningkatkan hasil belajar geografi siswa.

Selain itu motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan pembelajaran. Motivasi belajar dapat berfungsi sebagai pendorong

pencapaian hasil belajar geografi. Setiap orang mempunyai motivasi untuk belajar,

baik itu motivasi dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Siswa akan belajar dengan
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sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Adanya motivasi yang

tinggi dalam belajar akan menunjukkan hasil belajar yang baik. Usaha yang tekun dan

didasari adanya motivasi beljar menyebabkan seseorang dapat hasil belajar yang baik.

Motivasi belajar siswa akan turut menentukan pencapaian hasil belajarnya.

Dengan demikian, keterkaitan antara kelengkapan sumber belajar dan motivasi

belajar dengan hasil belajar dapat dirumuskan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Alir Kelengkapan Sumber Belajar Dan Motivasi Belajar Dengan
Hasil Belajar Geografi.

Kelengkapan Sumber Belajar

(X1)

Motivasi Belajar

(X2)

Hasil Belajar Geografi

(Y)
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2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam peelitian ini adalah:

1. Ada hubungan yang signifikan antara kelengkapan sumber belajar dengan

hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten

Tulang Bawang Barat Tahun ajaran 2017/2018.

2. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar

geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang

Barat Tahun ajaran 2017/2018.
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III.METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan suatu  metode.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Menurut

Arikunto (2010:4) penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh

peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa

melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang sudah ada.

Tujuan digunakan metode korelasional ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

variasi-variasi pada suatu factor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih

faktor berdasarkan koefisien korelasi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan
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penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi

sensus (Suharsimi Arikunto, 2013:173).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas X jurusan IPS SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

Tabel 3. Jumlah Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun ajaran 2016/2017

No Kelas Jumlah Siswa Yang Menjadi Populasi

1 X IPS 1 36 Siswa

2 X IPS 2 36 Siswa

3 X IPS 3 36 Siswa

4 X IPS 4 36 Siswa

5 X IPS 5 36 Siswa

Total 180 Siswa
Sumber: Dokumentasi Guru Bidang Studi Geografi Kelas X IPS SMA Negeri 1

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2016/2017.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian

sampel, apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel

(Suharsimi Arikunto, 2013:174).

Mengenai besarnya sampel mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:134)

bahwa :“Untuk sekedar ancer-ancer, maka subjeknya kurang dari 100 lebih baik

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika

jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.”
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 40% dengan teknik proporsional

random sampling dari populsi maka diperoleh sampel sebanyak 72 siswa. Adapun

sempel cadangan pada masing-masing kelas diambil sebanyak 2 siswa.

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik proporsional random sampling

dimaksudkan agar setiap jumlah populasi yang tersebar pada jumlah kelas dapat

diambil proporsinya secara merata sehingga tiap unit dalam sampel mempunyai

peluang yang sama untuk dipilih. Dari jumlah populasi yang ada diambil sebesar 40%

sehingga jumlah sampel adalah 40% x 180 = 72, jadi sampel dalam penelitian ini

berjumlah 72 siswa. Untuk lebih jelasnya sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Tabel Sampel Penelitian

No Kelas Jumlah Siswa 40% Sampel Cadangan

1 X IPS 1 36 Siswa 40% 14 2

2 X IPS 2 36 Siswa 40% 14 2

3 X IPS 3 36 Siswa 40% 14 2

4 X IPS 4 36 Siswa 40% 14 2

5 X IPS 5 36 Siswa 40% 14 2

Total 180 Siswa 40% 72 10
Sumber: Dokumen Tata Usaha SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang

Barat dan data hasil perhitungan

Adapun cara penetapan responden adalah sebagai berikut :

1. Menulis nama-nama siswa kedalam kertas-kertas kecil dan setiap lembar hanya

berisi satu nama.

2. Kertas yang berisi nama-nama digulung dan dimasukkan kedalam toples pelastik

yang sudah diberi lubang lalu dikocok.

3. Gulungan kertas tadi dikeluarkan satu persatu kemudian ditulis sebagai sampel

dan nama yang keluar tadi dimasukkan lagi kedalam kotak sehingga setiap
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populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih lagi, kemudian

dilakukan pengundian lagi untuk mendapatkan nama responden yang lain sampai

sampelnya terpenuhi dari tiap kelas 14 siswa yang menjadi sampel dan 2 siswa

yang menjadi cadangan. Begitu juga pada kelas-kelas yang lain sehingga ke lima

kelas tersebut diperoleh sampel beserta cadangannya. Sampel cadangan

digunakan apabila sampel yang ditetapkan tidak hadir pada saat dilakukan

penelitian.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian Variabel

3.3.1 Variabel penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:161) mengemukakan bahwa “Variabel adalah

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam

penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari :

1) Sebagai variabel bebas adalah kelengkapan sumber belajar (X1) dan motivasi

belajar (X2).

2) Sebagai variabel terikat adalah hasil belajar geografi siswa kelas X SMA N 1

Tumijajar tahun ajaran 2017/2018 (Y).

Menurut Masri Singarimbun (2006:46) bahwa :

“Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana
cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah
semacam petunjuk pelaksana bagaimana cara mengukur suatu variabel”.
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3.3.2 Definisi operasioanal variabel

3.3.2.1 Kelengkapan Sumber Belajar

Sumber belajar geografi adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dipergunakan

sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat didalamnya atau untuk belajar

seseorang dalam mencapai hasil pembelajaran geografi. Sumber belajar yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh siswa SMA

Negeri 1 Tumijajar di rumah dalam kriteria dapat dikatakan lengkap, cukup lengkap,

kurang lengkap, dan tidak lengkap. Adapun yang menjadi indikator jenis-jenis

sumber belajar yaitu buku cetak geografi, LKPD geografi, dan alat bantu belajar

geografi yang menjadi indikatornya adalah peta, atlas, globe, dan internet.

a. Lengkap skor 3

b. Kurang lengkap skor 2

c. Tidak lengkap skor 1

(Suharsimi Arikunto, 2013 : 259)

Variabel kelengkapan sumber belajar geografi yang dimiliki siswa dirumah diukur

dengan menggunakan skor yang diperoleh dari hasil kuesioner pilihan ganda. Jumlah

pertanyaan untuk kelengkapan sumber belajar siswa sebanyak 15 pertanyaan. adapun

skor tiap pertanyaan berkisar 1-3 dengan ketentuan pertanyaan yang bersifat positif

skornya mulai dari 3-1. Untuk pertanyaan bersifat negatif skornya mulai dari 1-3.

Sehingga skor total tertinggi adalah 45 dan skor terendah adalah 15. Langkah
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berikutnya untuk menggolongkan tingkatan motivasi menurut kategori sebagai

berikut : lengkap, kurang lengkap, dan tidak lengkap.

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori motivasi belajar ini

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

Keterangan :

I = Interval

NT = Skor yang paling tinggi

NR = Skor yang paling terendah

K = Jumlah alternatif jawaban

Maka, I =

= 10

Jadi skor kelengkapan sumber belajar siswa adalah :

Lengkap = 35 >

Kurang Lengkap = 25 – 34

Tidak Lengkap = 15 – 24
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3.3.2.2 Motivasi Belajar Siswa

Menurut Aunurrahman (2008:138) Motivasi belajar merupakan kekuatan yang dapat

menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendaya gunakan potensi-potensi yang

ada pada dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Dari

pengertian tersebut, maka indicator motivasi belajar adalah:

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang
lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai)

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa)
3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah
4. Lebih senang bekerja sendiri
5. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis,

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)
6. Dapat mempertahankan pendapatnya
7. Tidak mudah melepas hal yang diyakininya itu
8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

(Menurut Sardiman, 1994:83)

Skala yang digunakan dalam mengukur variabel motivasi adalah skala likert dalam

bentuk 5 (lima) alternatif jawaban:

1. Sangat setuju (SS) skor 5

2. Setuju (S) skor 4

3. Kurang Setuju (KS) skor 3

4. Tidak Setuju (TS) skor 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

(Suharsimi Arikunto, 2013 : 259)
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Jumlah pertanyaan berjumlah 15 buah, adapun skor tiap pertanyaan berkisar 1-5

dengan ketentuan pertanyaan yang bersifat positif skornya mulai dari 5-1. Untuk

pertanyaan bersifat negatif skornya mulai dari 1-5. Sehingga skor total tertinggi

adalah 75 dan skor terendah adalah 15. Langkah berikutnya untuk menggolongkan

tingkatan motivasi menurut kategori sebagai berikut : sangat tinggi, tinggi, kurang

tinggi, rendah, dan sangat rendah. Rumus interval yang digunakan untuk menentukan

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

berikut :

Keterangan :

I = Interval

NT = Skor yang paling tinggi

NR = Skor yang paling terendah

K = Jumlah alternatif jawaban

Maka, I =

= 12

Jadi skor motivasi belajar siswa adalah :

Sangat Tinggi = 63 >

Tinggi = 51 – 62

Kurang Tinggi = 39 – 50

Rendah = 27 – 38
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Sangat Rendah = 15 – 26

3.3.2.3 Hasil Belajar Geografi

Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa sebagai hasil dari belajar untuk

menentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam belajar atau penguasaan

materi pelajaran, sehingga seorang guru dapat mengukur kemampuan siswa.

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar yang dapat dilakukan

melalui tes penilaian belajar. Tes ini dapat dilakukan setiap ulangan tengah semester

ataupun waktu tertentu.

Data mengenai hasil belajar siswa diperoleh melalui nilai semester 1 mata pelajaran

geografi pada tahun pelajaran 2017-2018. Dalam penelitian ini menggunakan angka

10 - 100 yaitu hasil belajar dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 77.

Apabila nilai siswa <77 kriteria dikatakan tidak tuntas dan apabila nilai siswa >77

kriteria dikatakan tuntas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya

(Suharsimi Arikunto, 2013:201). Teknik dokumentasi ini digunakan untuk
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memperoleh data sekunder yang tersedia, yaitu data tentang jumlah siswa dan data

hasil belajar geografi siswa kelas X yang dilakukan oleh guru bidang studi geografi

SMA Negeri 1 Tumijajar Tahun ajaran 2017/2018.

Berdasarkan pengertian di atas teknik dokumentasi pada penelitia ini adalah data

yang akan dicari berasal dari dokumen yang ada hubungannya dengan subjek

penelitian. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah data mengenai nilai ujian mid

semester pada siswa kelas X jurusan IPS SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang

Bawang Barat. Data tersebut diperoleh setelah dilaksanakannya Mid semester, dari

guru mata pelajaran Geografi yang berjumlah 2 orang.

3.4.2 Teknik Kuesioner

Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (2013:194) berpendapat bahwa kuesioner adalah

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrument. Dalam menggunakan

metode angket atau kuesioner instrument yang dipakai adalah angket atau kuesioner.

Jenis kuesioner yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup,

artinya jawaban sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Tujuan

penggunaan metode ini adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu

masalah yang berkaitan dengan responden. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan

data langsung dari responden (data primer) tentang cara belajar siswa, kelengkapan
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sumber belajar geografi dirumah, dan minat belajar geografi dengan menggunakan

daftar pertanyaan.

Dalam penelitian ini teknik kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi

mendapatkan informasi mengenai kelengkapan sumber belajar geografi di rumah,

siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

ajaran 2017/2018.

Dikemukakan uji coba kuesioner, dilihat dari uji validitas dan reabilitas. Dinyatakan

uji validitas variabel jika thitung > ttabel.

3.4.3 Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kendala suatu alat ukur. alat

ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Suharsimi Arikunto,

2010:317). untuk mengukur suatu instrumen digunakan rumus Korelasi Product

Moment yaitu sebagai berikut :

thitung = dengan

Keterangan :

: Koefisien korelasi Product Moment

N : Jumlah sampel
ΣX : Variabel bebas
ΣY : Variabel terikat
Suharsimi Arikunto (2012:87)
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Kriteria pengujian, apabila thitung > ttabel dengan taraf signifikan 0,05 maka instrumen

tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika thitung < ttabel maka instrumen tersebut

dinyatakan tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2013:72).

Butir-butir soal yang akan diuji coba akan dianalisis dengan menggunakan program

Microsoft Excel 2010.

3.4.4 Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:86) menyatakan bahwa, realibilitas adalah

berhubungan dengan kepercayaan suatu tes dikatakan memiliki taraf kepercayaan

yang tinggi jika dapat memberikan hasil yang tetap dan konsisten. dari konsep

tersebut realibilitas ini disimpulkan bahwa tes atau instrumen yang baik yaitu

merupakan tes atau instrumen yang dapat dengan tetap memberikan data yang sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya. Rumus yang digunakan yaitu Alpha Croanbach

sebagai berikut :

Keterangan :

R11 = Reliabilitas yang dicari
= Jumlah baris butir
= Varians total

K = Banyaknya soal
(Suharsimi Arikunto, 2006:184)
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Keputusan diambil dengan membandingkan r11 dengan rtabel, jika r11 > rtabel maka alat

ukur tersebut dinyatakan reliable dan jika r11 < rtabel maka alat ukur tersebut

dinyatakan tidak reliable. (Suharsimi Arikunto, 2006:184)

Berikut interpretasi nilai interpretasi validitas dan reliabilitas instrumen terlihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 5. Kriteria Interpretasi Validitas dan Reliabilitas

No Besar Koefisien Interpretasi
1 0,08 - 1,00 Sangat tinggi
2 0,06 - 0,799 Tinggi
3 0,04 - 0,599 Cukup
4 0,02 - 0,399 Rendah
5 0,000 - 0,99 Sangat rendah

Sumber : Suharsimi Arikunto (2006:75)

3.4.5 Uji Coba Kuesioner Validitas

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari responden,

instrumen yang berupa kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan kepada 20 siswa yang

merupakan populasi dari kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar dan selanjutnya 20

siswa ini tidak boleh digunakan sebagai sampel. Uji coba kuesioner telah dilakukan

satu kali. Pengujian kuesioner tentang validitas butir soal dengan rumus product

moment hasilnya dari 40 soal yang terbagi dari 2 variabel yaitu kelengkapan sumber

belajar dan motivasi belajar hasilnya 8 butir soal yang tidak valid. Butir yang tidak

valid tersebut tidak digunakan (dibuang) dan tidak dimasukkan dalam perhitungan

validitas instrument dan tidak digunakan dalam penelitian kuesioner. Kriteria
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pengujiannya validitas adalah apabila rhitung > rtabel maka instrument tersebut

dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya jika didapat rhitung < rtabel maka instrument

tersebut dinyatakan tidak valid. Dari 32 pertanyaan yang valid, yang akan digunakan

sebagai instrument hanya 30 pertanyaan, yaitu 15 pertanyaan tentang variabel

kelengkapan sumber belajar dan 15 pertanyaan tentang variabel motivasi belajar.

Tabel 6. Hasil Uji Coba Validitas Kelengkapan Sumber Belajar dan Motivasi Belajar
Siswa.

No Koefisien Korelasi r tabel Keterangan

1 0,63567 0,444 VALID

2 0,75481 0,444 VALID

3 0,58273 0,444 VALID

4 0,60461 0,444 VALID

5 0,79264 0,444 VALID

6 0,58985 0,444 VALID

7 0,56827 0,444 VALID

8 0.1645 0,444 TIDAK VALID

9 0,63062 0,444 VALID

10 0,52175 0,444 VALID

11 0,1858 0,444 TIDAK VALID

12 0,68792 0,444 VALID

13 0,2188 0,444 TIDAK VALID

14 0,53854 0,444 VALID

15 0,51873 0,444 VALID

16 0,50151 0,444 VALID

17 0,68228 0,444 VALID

18 0,21517 0,444 TIDAK VALID

19 0,58708 0,444 VALID

20 0,22826 0,444 TIDAK VALID

21 0,523 0,444 VALID

22 0,4504 0,444 VALID

23 0,7634 0,444 VALID

24 0,6877 0,444 VALID

25 0,735 0,444 VALID

26 0,4494 0,444 VALID

27 0,2439 0,444 TIDAK VALID
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28 0,5931 0,444 VALID

29 0,5595 0,444 VALID

30 0,5764 0,444 VALID

31 0,6447 0,444 VALID

32 0,6775 0,444 VALID

33 0,727 0,444 VALID

34 0,7577 0,444 VALID

35 0,6814 0,444 VALID

36 0,7445 0,444 VALID

37 0,8354 0,444 VALID

38 0,4407 0,444 TIDAK VALID

39 0,3419 0,444 TIDAK VALID

40 0,5842 0,444 VALID

Sumber : Hasil Perhitungan Data Tahun 2018

3.4.6 Uji Coba Kuesioner Reliabilitas

berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada

variabel kelengkapan sumber belajar terhadap hasil belajar geografi (X1) sebesar

0,800. Jika rtabel pada n = 20 dan α = 0,444. Dengan demikian r11 > rtabel = 0,800 >

0,444, artinya instrument dinyatakan reliable dan kuesioner 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

motivasi belajar terhadap hasil belajar geografi (X2) sebesar 0,904. Jika rtabel pada n =

20 dan α = 0,444. Dengan demikian r11 > rtabel = 0,904 > 0,444, artinya instrument

dinyatakan reliable dan kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data
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tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam

penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Hipotesis

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis pertama dan kedua digunakan rumus

Korelasi Product Moment (Arikunto, 2006:170) dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

: Koefisien korelasi Product Moment

N : Jumlah sampel
ΣX : Variabel bebas
ΣY : Variabel terikat
Suharsimi Arikunto (2013:87)

Kriteria pengujiannya :

a. Ada hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi tidak sama dengan 0

(nol) atau (rxy ≠ 0) dan tidak ada hubungan jika rxy sama dengan 0 (nol) atau

(rxy = 0).
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b. Jika nilai koefisien korelasi (rxy) positif maka hubungan antara X dan Y

bersifat positif, dan jika nilai koefisien korelasi (rxy) negatif maka hubungan

antara X dan Y bersifat negatif

c. Untuk mengetahui kategori keeratan hubungan antara X dan Y dapat

diketahui setelah nilai r yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel interpretasi

nilai r (tabel 4)

d. Terdapat hubungan yang signifikan bila rxy hitung sama atau lebih besar dari

pada rxy tabel (rxy hitung > rxy tabel)

Tabel 7. Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Interval koefisien Tingkat hubungan
Antara 0,800 - 1,000
Antara 0,600 - 0,800
Antara 0,400 - 0,600
Antara 0,200 - 0,400
Antara 0,000 - 0,200

Tinggi
Cukup

Agak rendah
Rendah

Sangat Rendah (tidak berkorelasi)
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Dari hasil penelitian mengenai hubungan kelengkapan sumber belajar dan motivasi 

belajar dengan dengan hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar, 

diketahui bahwa kelengkapan sumber belajar siswa kurang lengkap, motivasi belajar 

siswa cukup tinggi dan hasil hasil belajar siswa rata-rata di bawah standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Terdapat hubungan positif yang cukup tinggi antara kelengkapan sumber 

belajar yang dimiliki siswa dirumah dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Ini dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan Korelasi Product 

Moment, didapatkan koefisien korelasi antara kelengkapan sumber belajar 

lebih besar dari pada r tabel (rxy = 0,736. rtabel = 0,235).  Hal ini berarti semakin 

tinggi kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa dirumah maka akan 

semakin tinggi hasil belajar yang dicapai siswa, dan sebaliknya semakin 

rendah kelengkapan sumber belajar yang dimiliki siswa dirumah maka akan 

semakin rendah hasil belajar yang dicapai siswa.  



78 
 

 
 

2. Terdapat hubungan positif yang cukup tinggi antara motivasi belajar siswa 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini dapat ditunjukkan 

dari hasil perhitungan Korelasi Product Moment, didapatkan koefisien 

korelasi antara motivasi belajar siswa lebih besar dari pada r tabel (rxy = 

0,606. rtabel = 0,235). Hal ini berarti semakin tinggi motivsi belajar maka akan 

semakin tinggi hasil belajar yang dicapai siswa, dan sebaliknya semakin 

rendah motivasi belajar siswa dirumah maka akan semakin rendah hasil 

belajar yang dicapai siswa.  

 

5.2 Saran 

 

1. Siswa yang kurang memiliki sumber belajar hendaknya lebih memperbanyak atau 

melengkapi sumber belajarnya khususnya sumber belajar geografi, agar proses 

belajarnya lebih kondusif sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Dan sebaiknya juga guru hendaknya memberikan pengarahan ataupun solusi 

untuk siswa yang kurang dari segi sumber belajarnya agar kegiatan belajar siswa 

tersebut lebih kondusif untuk kedepannya. 

2. Siswa hendaknya dapat menerapkan motivasi belajar yang tinggi dengan cara 

tekun menghadapi tugas dan ulet menghadapi kesulitan, Motivasi belajar tersebut 

berhubungan dengan hasil elajar siswa, sehingga apabila siswa belajar dengan 

menggunakan motivasi yang baik, maka akan mendapatkan hasil belajar yang 

baik juga. 
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