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The problem in this study is most of students geography scores are still under the 

minimum completeness criteria. This study aims to analyze (1) The effect of 

learning interests through discovery learning model of the students geography 

learning outcomes of X class at SMA Negeri 1 Pesisir Selatan (2) The effect of 

learning activities through discovery learning model of the students geography 

learning outcomes of X class at SMA Negeri 1 Pesisir Selatan (3) The effect of 

interests and learning activities through discovery learning model of the students’ 

geography learning outcomes of X class at SMA Negeri 1 Pesisir Selatan (4) The 

differences between the students geography learning outcomes of X class at SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan by using discovery learning model and using lecture 

method. The sample in this study were 60 students of X IPS class. The method that 

used in this research was the experimental method. The results of the study 



 
 

 
 

showed that (1) There was an effect of learning interests through discovery 

learning model of the students geography learning outcomes. (2) There was an 

effect of learning activities through discovery learning model of the students’ 

geography learning outcomes. (3) There was an effect of learning interests and 

learning activities through discovery learning model of the students geography 

learning outcomes. (4) There were differences between geography learning 

outcomes of the students who used the discovery learning model and used lecture 

method of X class at SMA Negeri 1 Pesisir Selatan where the average value of 

learning outcomes obtained in the experimental class was higher than the average 

value of learning outcomes in the control class. 

Keywords: learning interests, learning activities, learning outcomes 
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Masalah dalam penelitian ini adalah sebagain besar nilai siswa pada mata 

pelajaran geografi masih dibawah kriteria ketuntasan minimum. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh minat belajar melalui model discovery 

learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan (2) Pengaruh aktivitas belajar melalui model discovery learning terhadap 

hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan (3) Pengaruh 

minat dan aktivitas belajar melalui model discovery learning terhadap hasil 

belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan (4) Perbedaan hasil 

belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan yang menggunakan 

model discovery learning dengan yang menggunakan motode ceramah. Subjek 

dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa kelas X IPS. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan 



 
 

 
 

bahwa (1) Ada pengaruh minat belajar melalui model discovery learning terhadap 

hasil belajar geografi siswa. (2) Ada pengaruh aktivitas belajar melalui model 

discovery learning terhadap hasil belajar geografi siswa. (3) Ada pengaruh minat 

belajar dan aktivitas belajar melalui model discovery learning terhadap hasil 

belajar geografi siswa. (4) Ada perbedaan hasil belajar geografi siswa yang 

menggunakan model discovery learning dengan yang menggunakan metode 

ceramah di kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan yang dimana rata-rata nilai 

hasil belajar yang diperoleh pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata 

hasil belajar kelas kontrol. 

Kata Kunci: minat belajar, aktivitas belajar, hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS MINAT BELAJAR DAN AKTIVITAS BELAJAR  

MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP  

HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA KELAS X  

SMA NEGERI 1 PESISIR SELATAN  

 

 

Oleh 

REKA JUNITA 

 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

Sarjana Pendidikan 

 

Pada 

Program Studi Pendidikan Geografi  

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

  

 

 

Reka Junita dilahirkan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan   

Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 16 Juni 1996 sebagai anak 

pertama dari tiga saudara pasangan Bapak Aikon Jaya dan Ibu 

Nurhayati. 

Pendidikan yang pernah dilalui yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK 

Darma Wanita lulus pada tahun 2004, Pendidikan Dasar di SDN 1 Biha lulus pada 

tahun 2009, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Selatan lulus 

pada tahun 2012, dan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis diterima menjadi 

mahasiswa Universitas Lampung Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan 

Pendidikan IPS melalui jalur SNMPTN.  Selama menjadi mahasiswa, penulis 

pernah aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial 

(HIMAPIS) sebagai anggota kepengurusan Bidang Pengembangan Organisasi dan 

Kaderisasi (BPOK)  periode 2015-2016 dan sebagai anggota kepengurusan Ikatan 

Mahasiswa Geografi (IMAGE) periode 2016-2017. 

 

Sebagai wujud pengabdian dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada bulan Mei-September 2018 penulis melaksanakan KKN di Desa 

Pekondoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan melaksanakan 

PPL di SMP Negeri 1 Cukuh Balak. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

MOTTO 
 

 
 
 

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” 

(QS. An-Najm:39) 

 

 

“Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan tapi lebih penting untuk 

memperhatikan pelajaran tentang kegagalan”  

(Bill Gates) 

 

 

“Kamu tidak akan bisa meraih apa yang kamu impikan selagi kaki mu masih 

berjalan ditempat, sementara orang-orang di depan mu terus berlari” 

(Reka Junita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dari hati yang tulus, aku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat 

berarti dalam hidupku. Dengan penuh rasa syukur dan sujud kepada Allah SWT 

kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 

 

Ayahku (Aikon Jaya) dan Ibuku (Nurhayati)  

Terima kasih atas cinta kasih yang selalu tercurah selama ini, terima kasih 

atas segala senyum dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini dengan tepat 

waktu, dan terima kasih atas segala do’a disetiap sujud shalat kalian, 

terimakasih atas peluh yang selama ini tercurah dan pundak yang tak pernah 

lelah untuk kami. Semoga ayah dan ibu diberkahi umur yang panjang 

sehingga kami putra-putri mu berkesempatan membahagiakan kalian hingga 

akhir hayat. 

 

Adikku (Rian Permana) dan (Kiki Anuari) 

 

Terimakasih sudah menjadi salah satu motivator terpenting dalam hidup wo, 

semoga wo bisa memberikan yang terbaik untuk kalian berdua nantinya 

sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga. 

 

Serta 

 

Almamater Tercinta Universitas Lampung 

dan 

SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Alhamdulillahirrobbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allat SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Analisis Minat Belajar dan Aktivitas Belajar Melalui Model Discovery 

Learning Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Universitas Lampung.  

 

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari kritik, saran, dari Bapak Dr. M. 

Thoha B. Sampurna Jaya, M.S., selaku pembimbing utama sekaligus sebagai 

pembimbing akademik, Ibu Dian Utami S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II, serta 

Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd. selaku penguji utama. Untuk itu penulis tidak 

lupa mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan kebaikan dalam memberikan 

bimbingan serta arahan dalam penyusunan skrpsi ini. Dalam kesempatan ini tidak 

lupa juga diucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kerjasama, Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum 



 
 

 
 

dan Keuangan, Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung.  

3. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung.  

4. Bapak Drs. I Gede Sugiyanta M.Si., selaku Kepala Program Studi Pendidikan 

Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.  

5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung.  

6. Bapak Rodi Satria, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

terimakasih atas motivasi dan izin yang diberikan selama melakukan 

penelitian.  

7. Bapak Alif Fadhli, S.Pd. dan Ibu Erna Wati, S.Pd., selaku guru mata 

pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan.  

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, terimakasih untuk pengalaman dan waktunya selama berapa tahun 

ini. Semoga usaha kita hari ini adalah bekal sukses kita dimasa depan. 

9. Sahabatku Devi Destiani, Shinta Pratiwi, dan Ririn Kuswanti yang telah 

menemani dari awal semester dari yang sedih dan seneng bareng, yang saling 

menguatkan dan selalu ada saat dibutuhkan, terimakasih telah menjadi salah 

satu warna selama diperantauan. Semoga tali silaturahmi kita akan tetap 



 
 

 
 

terjaga meskipun akhirnya kita akan kembali ke tempat tinggal kita masing-

masing. 

10. Teman-temanku Haryanti, Novia Anggraini, dan Fitria Handayati yang sudah 

menemani, memberikan arahan, dan bertukar pikiran selama pengerjaan 

skripsi, terimakasih sudah menjadi bagian dari proses dalam meraih gelar ini. 

Tetap semangat, jangan mudah menyerah karena hasil yang baik diperoleh 

dari kerja keras. 

11. Teman-teman PPL dan KKN di Desa Pekondoh Kecamatan Cukuh Balak 

yang telah memberikan pengalaman yang cukup berkesan serta mengajarkan 

arti kekeluargaan selama 40 hari lamanya. 

12. Murid-muridku SMA Negeri 1 Pesisir Selatan dan SMP Negeri 1 Cukuh 

Balak, terimakasih untuk segala pengalaman dan pembelajaran selama ibu 

mengajar.  

13. Teman-teman bimbingan seperjuangan yang selalu memberikan masukan, 

serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan tugas akhir 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk kita semua. 

 

     Bandar Lampung,      Maret 2019 

 

 

  Reka Junita 



 
 

xvi 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

                 Halaman 

 

DAFTAR ISI .................................................................................................       xvi 

DAFTAR TABEL ........................................................................................       xix 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................       xxi 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................          1 

B. Identifikasi Masalah .........................................................................        10 

C. Rumusan Masalah ............................................................................        11 

D. Tujuan Penelitian .............................................................................        12 

E. Kegunaan Penelitian ........................................................................        12 

F. Ruang Lingkup Penelitian................................................................        13 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka ..............................................................................        15 

1. Teori Belajar................................................................................        15 

a. Teori Behavioristik ................................................................        15 

b. Teori Konstruktivisme...........................................................        16 

c. Teori Kognitif ........................................................................        17 

               2. Belajar dan Pembelajaran ............................................................        19 

a. Belajar ...................................................................................        19 

b. Pembelajaran ........................................................................        21 

3.  Pembelajaran Geografi ...............................................................        22 

4.  Materi Pembelajaran: Bumi Sebagai Ruang Kehidupan ............        24 

5.  Minat Belajar ..............................................................................        28 

6.  Aktivitas Belajar.........................................................................        30 

7.  Model Discovery Learning ........................................................        33 

8.  Metode Ceramah ........................................................................        39 

9.  Hasil Belajar ...............................................................................        42 

B. Penelitian yang Relevan ...................................................................        43 

C. Kerangka Pikir .................................................................................        46 

D. Hipotesis ..........................................................................................        48 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian ............................................................................        50 

B. Populasi dan Sampel ........................................................................        51 

1. Populasi ......................................................................................        51 



 
 

xvii 
 

2. Sampel........................................................................................        51 

C. Desain Penelitian .............................................................................        53 

D. Variabel Penelitian ...........................................................................        56 

1. Variabel Bebas ............................................................................        56 

2. Variabel Terikat...........................................................................        56 

E. Defenisi Operasional Variabel .........................................................        56 

1. Minat Belajar ...............................................................................        57 

2. Aktivitas Belajar ..........................................................................        58 

3. Hasil Belajar ................................................................................        59 

F. Teknik Pengumpulan Data ...............................................................        60 

1. Teknik Angket .............................................................................        60 

2. Teknik Observasi.........................................................................        60 

3. Teknik Tes ...................................................................................        60 

G. Instrumen Penelitian ........................................................................        61 

1. Instrumen Lembar Angket Minat Belajar ...................................        61 

2. Instrumen Lembar Observasi Aktivitas Belajar ..........................        62 

3. Instrumen Tes Hasil Belajar ........................................................        63 

a. Uji Validitas ..........................................................................        64 

b. Uji Reliabilitas.......................................................................        65 

c. Uji Daya Pembeda .................................................................        66 

d. Uji Tingkat Kesukaran ..........................................................        67 

H. Teknik Analisis Data........................................................................        68 

1. Uji Persyaratan Analisis Data .....................................................        68 

a.  Uji Normalitas .......................................................................        68 

b.  Uji Homogenitas ....................................................................        69 

c.  Uji Linieritas ..........................................................................        70 

d.  Uji Multikolinieritas ..............................................................        71 

2. Uji Hipotesis ................................................................................        72 

a.  Uji Hipotesis Pertama Kedua ................................................        72 

b.  Uji Hipotesis Ketiga ..............................................................        74 

c.  Uji Hipotesis Keempat ..........................................................        77 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian ....................................................        79 

1. Lokasi Penelitian ........................................................................        79 

2. Sejarah SMA Negeri 1 Pesisir Selatan .......................................        81 

3. Visi, Misi, dan Motto SMA Negeri 1 Pesisir Selatan .................        81 

4. Kondisi Sekolah SMA Negeri 1 Pesisir Selatan .........................        83 

5. Jumlah Guru SMA Negeri 1 Pesisir Selatan ..............................        83 

6. Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Pesisir Selatan .............................        84 

B. Pelaksanaan Penelitian .....................................................................        84 

C. Analisis Hasil Uji Instrumen ............................................................        85 

1. Hasil Uji Validitas ......................................................................        85 

2. Hasil Uji Reliabilitas ..................................................................        86 

3. Hasil Uji Daya Pembeda .............................................................        87 

4. Hasil Uji Tingkat Kesukaran ......................................................        87 

D. Hasil Penelitian .................................................................................        88 

a. Minat Belajar ..............................................................................        89 



 
 

xviii 
 

1. Tabel Tunggal Minat Belajar Kelas Eksperimen .................        89 

2. Tabel Tunggal Minat Belajar Kelas Kontrol ........................        90 

b.  Aktivitas Belajar..........................................................................        91 

1. Tabel Tunggal Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen ............        92 

2. Tabel Tunggal Aktivitas Belajar Kelas Kontrol ...................        93 

c. Hasil Belajar ...............................................................................        94 

1. Tabel Tunggal Hasil Belajar Kelas Eksperimen ...................        94 

2. Tabel Tunggal Hasil Belajar Kelas Kontrol .........................        96 

3. Tabel Silang Minat Belajar dengan Hasil Belajar Kelas 

Eksperimen ...........................................................................        98 

4. Tabel Silang Minat Belajar dengan Hasil Belajar Kelas 

Kontrol ..................................................................................        99 

5. Tabel Silang Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Kelas 

Eksperimen ...........................................................................      101 

6. Tabel Silang Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Kelas  

Kontrol ..................................................................................      102 

d. Hasil Uji Prasyaratan Analisis Data ...........................................      104 

1. Uji Normalitas ......................................................................      104 

2. Uji Homogenitas ...................................................................      105 

3. Uji Linieritas .........................................................................      106 

4. Uji Multikolinieritas .............................................................      106 

e. Hasil Uji Hipotesis......................................................................      107 

1. Uji Hipotesis Pertama ...........................................................      107 

2. Uji Hipotesis Kedua..............................................................      108 

3. Uji Hipotesis Ketiga .............................................................      109 

4. Uji Hipotesis Keempat..........................................................      111 

E. Pembahasan ......................................................................................      112 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ...........................................................................................      123 

B. Saran .................................................................................................      124 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

 

     

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel                 Halaman 

 

1.1 Hasil Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Mata Pelajaran Geografi 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 

2018/2019 ...............................................................................................          8 

2.1 Kriteria Aktivitas Belajar Siswa Berdasarkan Tingkatannya .................        32 

3.1 Jumlah Anggota Populasi Siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 ........................................................        51 

3.2 Jumlah Anggota Sampel Siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan    

Tahun Pelajaran 2018/2019 ....................................................................        53 

3.3 Desain Pretest-Postest Control Group Design .......................................        53 

3.4 Kriteria Ketuntasan Minimum Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 ............................................        59 

3.5 Gradasi Nilai Skala Likert.......................................................................        61 

3.6 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa ............................................        63 

3.7 Kriteria Reliabilitas .................................................................................        66      

3.8 Interpretasi Nilai Daya Pembeda ............................................................        67 

3.9 Interpretasi Nilai Tingkat Kesungkaran ..................................................        68 

4.1 Jumlah Siswa Beradasarkan Tingkat Pendidikan SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 ............................................        84 

4.2 Jadwal dan Pokok Bahasan Pelaksanaan Penelitian ...............................        85 

4.3 Hasil Uji Validitas ..................................................................................        86 

4.4 Hasil Uji Reliabilitas ..............................................................................        86 

4.5 Hasil Uji Daya Pembeda Soal ................................................................        87 

4.6 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal ..........................................................        88 

4.7 Kategori Minat Belajar Siswa Kelas Eksperimen ..................................        89 

4.8 Kategori Minat Belajar Siswa Kelas Kontrol .........................................        90 

4.9 Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen ...........................        92 

4.10  Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol .................................        93 

4.11  Hasil Pretes Siswa Kelas Eksperimen ...................................................        94 

4.12  Hasil Postes Siswa Kelas Eksperimen ...................................................        95 

4.13  Hasil Pretes Siswa Kelas Kontrol ..........................................................        96 

4.14  Hasil Postes Siswa Kelas Kontrol .........................................................        97 

4.15  Minat Belajar dengan Hasil Belajar Kelas  Eksperimen .......................        98 

4.16  Minat Belajar dengan Hasil Belajar Kelas Kontrol ...............................        99 

4.17  Rata-Rata Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Kelas Eksperimen ..      101 

4.18  Rata-Rata Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Kelas Kontrol .........      102 

4.19  Hasil Perhitungan Uji Normalitas ..........................................................      104 



 
 

xx 
 

4.20  Hasil Perhitungan Uji Homogenitas ......................................................      105 

4.21  Hasil Perhitungan Uji Linieritas ............................................................      106 

4.22  Hasil Perhitungan Uji Multikolinieritas ................................................      106 

4.23  Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1 –Y) .................................      107 

4.24  Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2 – Y)  ...............................      108 

4.25  Hasil Analisis Regresi Linier Ganda (X1 dan X2 – Y)  ..........................      109 

4.26  Hasil Perhitungan Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif ............      110 

4.27  Hasil Perhitungan Uji t ..........................................................................      111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xxi 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar     Halaman 

 

2.1 Kerangka Pikir Penelitian .......................................................................        48 

3.1  Pengambilan Teknik Sampel Acak Bertingkat (Multistage   

Random Sampling)  .................................................................................        52 

4.1 Peta Lokasi SMA Negeri 1 Pesisir Selatan ............................................        80 

4.2 Grafik Minat Belajar Siswa Kelas Eksperimen ......................................        90 

4.3 Grafik Minat Belajar Siswa Kelas Kontrol .............................................        91 

4.4 Grafik Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen ................        92 

4.5 Grafik Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol ......................        93 

4.6 Grafik Hasil Pretes Siswa Kelas Eksperimen .........................................        94 

4.7 Grafik Hasil Postes Siswa Kelas Eksperimen ........................................        95 

4.8 Grafik Hasil Pretes Siswa Kelas Kontrol ...............................................        96 

4.9 Grafik Hasil Postes Siswa Kelas Kontrol ...............................................        97 

4.10  Grafik Minat Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen ..        98 

4.11  Grafik Minat Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol .........      100 

4.12  Grafik Aktifitas Belajar dengan Hasil Belajar Kelas Eksperimen ........      101 

4.13  Grafik Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Kelas Kontrol ..............      103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Tokoh pendidikan yang pertama kali memperkenalkan model discovery 

learning adalah Jerome Bruner pada tahun 1966. Ia adalah seorang 

pendidik kenamaan yang berusaha memperkenalkan strategi pembelajaran 

melalui pengamatan dan penyelidikan secara konsisten dan sistematis. 

Munculnya discovery learning tidak bisa lepas dari kejenuhannya melihat 

praktik pengajaran yang tidak melibatkan secara langsung peserta didik. 

Itulah sebabnya, ia ingin memperbaiki pengajaran yang selama ini hanya 

mengarah pada fakta-fakta dan tidak memberikan pengertian tentang 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam pelajaran. Selain 

itu, ide pembelajaran penemuan muncul dari keinginan untuk memberi 

rasa senang kepada anak dalam menemukan sesuatu oleh mereka sendiri.  

 

Discovery learning merupakan metode mengajar yang mengatur 

pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang 

sebelumnya belum diketahuinya dan tidak melalui pemberitahuan, karena 

sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Pembelajaran penemuan atau 

yang sering disebut dengan discovery learning ini mendorong siswa untuk 
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mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip 

umum praktik pengalamannya.  

 

Bruner menganggap bahwa belajar melalui penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya 

memberikan hasil yang paling baik. Bruner menyarankan agar siswa 

hendaknya belajar melalui berpartisipasi aktif dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman 

dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk 

menemukan konsep dan prinsip itu sendiri. Belajar melalui penemuan 

dapat meningkatkan penalaran dan kemampuan berfikir secara bebas dan 

melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan 

memecahkan masalah. 

 

Tahapan atau prosedur penerapan model discovery learning dalam proses 

pembelajaran yaitu: (1) Stimulasi atau pemberian rangsangan, yaitu guru 

mengajukan persoalan atau meminta siswa untuk membaca dan 

mendengarkan uraian yang memuat persoalan, (2) Pernyataan atau 

identifikasi masalah, yaitu siswa diberi kesempatan mengidentifikasi 

berbagai permasalahan yang dianggap paling menarik dan fleksibel untuk 

dipecahkan, kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan atau hipotesis, (3) Pengumpul data, hal ini dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan atau membuktikan hipotesis yang dimana siswa 

diberi kesempatan untuk mengumpulkan data dari informasi yang 

dibutuhkan seperti membaca literatur, mengamati objek, melakukan 
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wawancara dengan narasumber, dan melakukan uji coba sendiri, (4) 

Pengolahan data, yaitu kegiatan untuk mengolah data dan informasi yang 

telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara dengan narasumber, 

observasi, dan melakun uji coba sendiri, kemudian ditafsirkan, (5) 

Pembuktian, pada tahap ini berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau 

informasi yang ada, pertanyaan hipotesis yang dirumuskan sebaiknya 

dicek terlebih dahulu, apakah bisa terjawab dan terbukti dengan baik, (6) 

Menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu  berdasarkan hasil verifikasi 

siswa belajar untuk menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. 

 

Model discovery learning memiliki beberapa keunggulan yaitu: (1) 

Pengetahuan yang diperoleh sangat baik karena menguatkan pengertian, 

ingatan, dan transfer, (2) Peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya 

sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri, (3) Berpusat pada 

peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-

gagasan, (4) Mendorong peserta didik untuk berfikir dan bekerja atas 

inisiatif sendiri, (5) Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena 

tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil, (6) Pengetahuan bertahan lama 

dan mudah diingat. 

 

Selain keunggulan model discovery learning juga memiliki beberapa 

kelemahan yaitu: (1) Guru kurang memperhatikan perkembangan sikap 

dan keterampilan bagi siswa, (2) Menyita banyak waktu, (3) Menyita 

pekerjaan guru, (4) Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan, (5) 

Tidak berlaku untuk semua topik. Untuk mengatasi kelemahan model 
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discovery learning, maka diperlukan bantuan guru. Bantuan guru yaitu 

dapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan informasi 

secara singkat. Pertanyaan dan informasi tersebut dapat dimuat dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah dipersiapkan oleh guru sebelum 

pembelajaran dimulai. Selain itu, guru dituntut untuk lebih 

mengembangkan kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar sehingga 

minat dan bakat siswa dapat tersalurkan melalui kegiatan pembelajaran.  

 

Pemilihan model tentu sangat penting dalam pembelajaran karena akan 

mempengaruhi minat siswa dalam pembelajaran. Penggunaan model 

discovery learning dapat memunculkan minat belajar siswa. Adanya unsur 

minat pada diri siswa, maka siswa akan memusatkan perhatiannya pada 

kegiatan pembelajaran tersebut. Hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran, minat tertentu memungkinkan akan berpengaruh pula 

terhadap aktivitas belajar siswa, dikarenakan minat belajar merupakan 

faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa. 

 

Penggunaan model discovery learning oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu untuk memunculkan minat belajar siswa yang 

didukung oleh indikator minat dan hubungannya dengan aktivitas belajar 

dikarenakan model discovery learning merupakan suatu model yang 

mampu meningkatkan penalaran dan kemampuan berfikir secara bebas dan 

melatih keterampilan-keterampilan kognitif peserta didik, sehingga peserta 

didik merasa lebih suka atau merasa tertarik terhadap proses pembelajaran 

dikelas. Selain itu, model discovery learning juga menuntut keterlibatan 
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langsung para peserta didik dalam proses pembelajaran, baik keterlibatan 

fisik maupun mental. Keterlibatan peserta didik secara langsung yaitu 

untuk memaksimalkan kegiatan belajar dengan penuh keseriusan dan 

kecermatan. Sebab, bagaimanapun juga keaktifan dalam aktivitas belajar 

siswa dikelas menjadi salah satu modal utama dalam memahami materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk itu, peserta didik harus 

menggunakan kemampuan berfikir untuk terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar. 

 

Minat merupakan faktor psikis dalam belajar yang berpengaruh terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, minat memiliki 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan dengan merasa tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh. Pada proses pembelajaran minat siswa dapat 

diekspresikan melalui suatu kenyataan yang menunjukan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap 

subjek tertentu biasanya cenderung untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap subjek tersebut. 

 

Pada penelitian ini minat belajar siswa dapat dilihat dari beberapa 

indikator yakni perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan 

dalam kegaiatan pembelajaran yang diukur berdasarkan kriteria minat 

belajar yang terdiri pernyataan positif dan negatif dengan alternatif 

jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 
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Minat dapat berimplikasi terhadap belajar, dikarenakan apabila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

Siswa akan merasa segan-segan untuk belajar dan tidak memperoleh 

kepuasan dari pelajaran tersebut. Bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat dapat menambah 

kegiatan belajar. Keberhasilan dalam belajar tidak lepas dari adanya minat, 

karena dengan adanya minat akan membuat konsentrasi lebih mudah 

dilakukan sehingga materi yang dipelajari akan mudah dipahami. Selain 

itu, minat belajar yang tinggi akan memudahkan siswa dalam pencapaian 

tujuan belajar. 

 

Belajar memerlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat untuk mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Tidak 

ada belajar kalau tidak ada aktivitas, itulah sebabnya aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. 

Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memperhatikan 

penjelasan guru, bekerjasama dalam kelompok diskusi, mengemukakan 

pendapat, memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam 

kelompok, dan mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat. 

Namun kenyataannya sering kali ditemukan siswa lebih banyak kepada 

kegiatan diluar proses pembelajaran sehingga siswa akan merasa cepat 

bosan dan tidak memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Oleh sebab itu, dalam belajar siswa diharuskan untuk berfikir dan 

berbuat karena setiap orang yang belajar harus aktif sendiri, tanpa aktivitas 
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proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Dengan demikian, 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya 

yang tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor internal, yang merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan 

belajarnya, dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang bersumber 

dari luar diri peserta didik yang dapat mempengaruhi hasil belajar seperti 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

    

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Ayu Nurmadinah tahun 2016 yang 

dimana hasil penelitian menunjukan bahwa minat belajar siswa kelas XI  

IPS SMA Swasta Reguler Al-Azhar Medan berada pada kategori tinggi 

yaitu 33,33%. Hal ini berarti adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel minat belajar siswa terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI 

IPS SMA Swasta Reguler Al-Azhar Medan Tahun Ajaran 2015/2016. 

Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Anggit Wianti tahun 2010 

yang dimana hasil penelitian menunjukan bahwa dari lima sekolah telah 

melakukan aktivitas belajar dengan baik, terbukti dari skor tiap aktivitas 

belajar berdasarkan observasi pada kriteria sedang dan angket yang berada 
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pada kriteria tinggi. Sedangkan hasil belajar siswa yang dilihat dari nilai 

ulangan dapat dikatakan tinggi, terbukti dari 152 siswa hanya 8 siswa yang 

mendapatkan nilai kurang baik. Besar pengaruh aktivitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar geografi adalah 7,9 %, angka ini diperoleh dari 

perhitungan uji F.  

Berdasarkan prapenelitian yang telah dilakukan dan hasil wawancara 

terhadap guru mata pelajaran geografi Di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

Selatan Kabupaten Pesisir Barat, diperoleh data hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran geografi yang masih terbilang rendah, dikarenakan guru 

masih berperan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Untuk 

memudahkan dan memahami masalah yang diajukan dapat disajikan 

dalam Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Nilai Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Geografi 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 

2018/2019 

 

No Kelas 

Jumlah Siswa Kelas X dalam Ketuntasan 

Belajar Geografi Jumlah 

Siswa Tuntas 

(≥70) 
(%) 

Tidak Tuntas 

(<70) 
(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

X.1 

X.2 

X.3 

X.4 

X.5 

9 

13 

20 

8 

18 

30,00 

44,82 

74,07 

26,67 

64,28 

21 

16 

7 

22 

10 

70,00 

55,18 

25,92 

75,86 

35,71 

30 

29 

27 

30 

28 

Jumlah 68 47,22 76 52,78 144 
 

Sumber:  Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi Kelas X di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan masih 

tergolong rendah. Hal ini dapat diukur melalui Kriteria Ketuntasan 
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Minimum (KKM) yaitu 70. Siswa dinyatakan tuntas belajar apabila siswa 

mencapai nilai ≥70 dan siswa yang dinyatakan tidak tuntas belajar apabila 

siswa mencapai nilai <70. Rendahnya nilai hasil belajar siswa diperoleh 

dari hasil nilai Ujian Tengah Semester (UTS) pada mata pelajaran geografi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan diketahui sebanyak 68 

(47,22%) siswa telah memenuhi KKM, sedangkan sisanya sebanyak 76 

(52,78%) siswa tidak memenuhi KKM dari 144 siswa yang terbagi 

menjadi lima kelas X IPS. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa siswa yang tidak tuntas lebih banyak daripada siswa yang telah 

tuntas. 

 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut berdasarkan hasil wawancara 

terhadap salah satu guru mata pelajaran geografi disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain minat, aktivitas, dan penggunaan metode pembelajaran 

yang masih menggunakan metode ceramah. Hal ini, dapat dilihat dari 

kurang bersemangatnya siswa sebelum pelajaran dimulai, sulit 

memperhatikan atau memfokuskan perhatian terhadap pelajaran, kurang 

aktif bertanya saat pelajaran berlangsung, kurang tekun dalam berlatih 

mengerjakan soal-soal, tidak megerjakan tugas rumah, minimnya literatur 

yang dimiliki, dan kurang tertarik membaca buku-buku pelajaran yang 

ada. 

 

Untuk itu, diperlukannya suatu upaya yang berorientasi pada peningkatan 

minat, aktivitas, dan hasil belajar siswa dengan perbaikan dalam 

penggunaan model pembalajaran yang dapat membantu siswa agar aktif 
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dalam proses pembelajaran serta membuat suasana belajar yang lebih 

menyenangkan demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Salah satunya 

dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, mengingat 

model ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga diharapkan dengan penerapan model discovery learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Penggunaan model discovery learning yaitu pada materi bumi sebagai 

ruang kehidupan dengan standar kompetensi memahami sejarah 

pembentukan bumi dengan kompetensi dasar menganalisis dinamika 

planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan indikator pencapaian 

kompetensi yaitu: 1) Mendeskripsikan teori penciptaan planet bumi 

sebagai anggota tata surya dan jagat raya, 2) Mengidentifikasi gerak rotasi 

dan revolusi bumi, 3) Mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi dan 

pergeseran benua. Materi tersebut akan diajarkan pada kelas X IPS dengan 

alokasi waktu 3x45 menit dalam setiap satu kali pertemuan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini 

dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran geografi. 

2. Siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. 

4. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 

pelajaran, sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. 
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5. Guru belum menggunakan model discovery learning dalam proses 

pembelajaran geografi. 

 

C. Rumusan Masalah 

  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar hasil belajar geografi siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Pesisir Selatan masih dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM). Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh minat belajar melalui model discovery learning 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan? 

2. Apakah ada pengaruh aktivitas belajar melalui model discovery 

learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan? 

3. Apakah ada pengaruh minat dan aktivitas belajar melalui model 

discovery learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan? 

4. Apakah ada perbedaan hasil belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan yang menggunakan model discovery learning 

dengan yang menggunakan motode ceramah? 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penulis 

berkesempatan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis 

Minat Belajar dan Aktivitas Belajar Melalui Model Discovery Learning 
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Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh minat belajar melalui model discovery learning 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan. 

2. Menganalisis pengaruh aktivitas belajar melalui model discovery 

learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan. 

3. Menganalisis pengaruh minat dan aktivitas belajar melalui model 

discovery learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan. 

4. Menganalisis perbedaan hasil belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan yang menggunakan model discovery learning 

dengan yang menggunakan motode ceramah. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi guru dalam pemanfaatan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat dan aktivitas belajar siswa sehingga tercapainya 

hasil belajar. 

3. Menumbuhkan minat dan aktivitas belajar sehingga siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dan lebih mudah memahami materi 

pelajaran. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi SMA Negeri 1 Pesisir Selatan dalam 

menumbuhkan minat dan aktivitas belajar siswa untuk meningkatkan 

hasil belajar dan kualitas pembelajaran geografi. 

5. Dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai bagaimana 

pengaruh minat belajar dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar 

geografi. 

6. Sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan. 

2. Obyek yang diteliti adalah minat belajar (X1), aktivitas belajar (X2), 

dan hasil belajar (Y). 
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3. Tempat penelitian di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, yang terletak di 

Jln. Kapten Yazid Aziz Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat.  

4. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2018/2019. 

5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan Geografi. 

Menurut Pargito (2016:6) pendidikan geografi adalah usaha 

mengembangkan kemampuan atau kompetensi tentang geografi atau 

analisis geosfer untuk menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat 

dan atau melanjutkan pendidikan. Materi yang akan dipelajari dalam 

penelitian ini adalah pokok bahasan tentang dinamika dinamika planet 

bumi sebagai ruang kehidupan pada mata pelajaran geografi siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. 
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A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Teori Belajar 

 

a. Teori Behavioristik 

 

Teori ini disebut behaviorisme karena sangat menekankan kepada 

perlunya perilaku (behavior) yang dapat diamati (Suyono, 2014:58). 

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Prinsip-prinsip 

belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Harley dan 

Davis dalam Syaiful Sagala (2013:43) adalah:  

 

1) Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat 

secara aktif di dalamnya.  

2) Materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur 

sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan suatu respon 

tertentu saja.  

3) Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga 

siswa dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan 

betul atau tidak. 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS
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4) Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon 

apakah bersifat positif atau negatif.   

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa dalam teori 

behavioristik ini siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dan guru 

seharusnya memberi penguatan maupun penghargaan terhadap respon 

yang diberikan oleh siswa. Penguatan tersebut dapat bersifat positif 

maupun negatif, dan penghargaan juga dapat berupa nilai ataupun hadiah.  

 

b. Teori Konstruktivisme  

 

Teori belajar konstruktivisme menurut Riyanto Yatim (2010:144) 

menyatakan bahwa dalam teori konstruktivisme ini guru berperan 

menyediakan suasana dimana siswa dapat memahami dan menerapkan 

suatu pengetahuan, sehingga siswa bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berusaha dengan ide-ide. 

Guru dapat memberikan sebuah kesempatan kepada siswa-siswanya untuk 

menerapkan ide-ide mereka dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme menurut pendapat Agus N. 

Cahyo (2013:34) bahwa belajar adalah suatu proses mengasimilasikan dan 

mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian 

yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan.  

 

Pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran menerapkan pembelajaran 

kooperatif secara intensif atas dasar teori bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka 
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dapat saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya 

(Trianto, 2010:74). Belajar menurut pandangan konstruktivis merupakan 

hasil konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Pandangan ini 

memberi penekanan bahwa pengetahuan kognitif dalam bentukan kita 

sendiri (Suparno dalam Trianto, 2010:75).  

 

Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme menurut Suparno 

dalam Trianto (2010:50), antara lain:  

1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif.  

2) Tekanan dan proses belajar terletak pada siswa. 

3) Mengajar adalah membantu siswa belajar.  

4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil.  

5) Kurikulum menekankan pada partisipasi siswa.  

6) Guru sebagai fasilitator. 

 

c. Teori Kognitif  

 

Teori perkembangan kognitif piaget mewakili konstruktivisme dalam 

proses belajar. Menurut piaget dalam Suyono (2014:86) belajar akan lebih 

berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta 

didik. Peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk melakukan 

eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman 

sebaya dan dibantu dengan ditunjang oleh pertanyaan guru. Guru 

hendaknya memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau 

berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari, mengamati dan 

menemukan berbagai hal dari lingkungannya.  
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Pendapat Piaget dalam Slameto (2013:12-13) mengenai perkembangan 

proses belajar pada anak-anak adalah sebagai berikut:  

1) Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dari orang dewasa. 

2) Perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu, 

menurut suatu urutan yang sama bagi semua anak.  

3) Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui 

suatu tahap urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari 

satu tahap ke tahap yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak.  

4) Perkembangan mental anak dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, 

kemasakan, pengalaman, interaksi sosial, dan Equilibrium (proses 

dari ketiga faktor diatas bersama-sama untuk membangun dan 

memperbaiki struktur mental).  

5)   Ada tiga tahap perkembangan, yaitu:  

a. Berpikir secara intuitif ± 4 tahun.  

b. Berpkir secara konkret  ± 7 tahun.  

c. Beroperasi secara formal  ± 11 tahun. 

   

Implikasi teori kognitif Piaget dalam Trianto (2010:73) pada pendidikan 

adalah sebagai berikut:  

1) Memfokuskan pada proses berfikir anak, tidak sekedar pada 

produknya.  

2) Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting 

sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

3) Penerimaan perbedaan individual dalam kemajuan perkembangan.   
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa teori konstruktivisme menjelaskan, perkembangan 

anak melewati tahapan-tahapan tertentu, dikarenakan kemampuan mental 

dan berfikir setiap anak tersebut berbeda-beda, terdapat beberapa hal yang 

terjadi dalam perkembangan mental anak yang terjadi sebagai hasil dari 

interaksi intelektual dan mental anak dengan lingkungannya seperti 

melihat, meraba, serta menyebutkan nama-nama benda disekitar 

lingkungannya.  

 

Pada penelitian ini menggunakan teori belajar konstruktivisme, karena 

teori ini merupakan sebuah teori pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik secara langsung untuk membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini, 

selaras dengan model discovery learning dimana siswa berusaha untuk 

menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. 

 

2. Belajar dan Pembelajaran 

 

a. Belajar  

 

Pada hakikatnya belajar adalah proses interaksi terhadap situasi yang ada 

disekitar individu. Belajar dipandang sebagai proses yang diarahkan 

kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar 

juga merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku (Wina Sanjaya, 2006:112). 

  

Menurut Sardiman (2010:20) belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 
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mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, 

yang dimaksud dengan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi, 

belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang 

belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, 

pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. Jelasnya 

menyangkut segala aspek dan tingkah laku pribadi seseorang. 

 

Menurut Slameto (2013:2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan belajar menurut Muhammad  Dalyono 

(2012:49) yaitu suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan 

perubahan di dalam diri seseorang, mencangkup perubahan tingkah laku, 

sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

mengandung makna sebagai hasil, proses, dan fungsi. Dengan demikian, 

belajar merupakan kegiatan seseorang untuk mendapat pengetahuan baru 

yang disertai dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 

yang dilakukan individu secara keseluruhan yang dimanifestasikan dalam 

seluruh aspek kehidupan. Perubahan itu terjadi sebagai akibat interaksi 

dengan lingkungan. Jadi, belajar dalam penelitian ini diartikan sebagai 

segala usaha yang diberikan oleh guru agar mendapat pengetahuan dan 
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mampu menguasai apa yang telah diterimanya seperti halnya pada 

pembelajaran geografi. 

 

b. Pembelajaran 

 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses penciptaan 

lingkungan yang dilakukan secara bersama oleh guru dan siswa sehingga 

tercipta suatu kegiatan pembelajaran yang berdaya guna dan berhasil, 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar didasarkan atas rencana pengajaran 

yang disusun oleh guru. Untuk itu, diperlukan suatu metode dan model 

pembelajaran yang mengungkapkan berbagai realitas yang sesuai dengan 

situasi kelas yang dihasilkan kerjasama oleh guru dan siswa. 

  

Selain itu, menurut Hamzah B. Uno (2006:2) pembelajaran merupakan 

perencanaan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Di dalam 

pembelajaran siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru, tetapi juga 

berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2015:297) pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara 

aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses yang memiliki tujuan yang akan 

dicapai, memiliki prosedur yang direncanakan serta terdapat suatu 

kreatifitas dan aktivitas siswa melalui bimbingan guru. 
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3. Pembelajaran Geografi 

 

Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI, 1988 dalam Muhammad syaifudin 

dan Triwijayanti, 2013:3) geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan 

dan perbedaan fenomena geosfer dilihat dari sudut pandang kelingkungan dan 

kewilayahan dalam konteks keruangan. Sedangkan menurut Bintarto 

(1968:11) geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menciptakan, 

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

serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari 

fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1997:12) pembelajaran geografi adalah 

pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang 

merupakan keseluruhan gejala alam atau kehidupan umat manusia dan variasi 

kewilayahan yang diajarkan di sekolah-sekolah dan disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing. 

  

Mata pelajaran geografi membangun dan mengembangkan pemahaman 

peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat, dan 

lingkungan pada muka bumi. Pembelajaran geografi terbagi menjadi dua yaitu 

indoor study yakni pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan outdoor 

study yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Rendanya pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran geografi disekolah menjadi kendala 

tersendiri bagi guru untuk bagaimana meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran geografi disekolah. Hal tersebut mendorong peneliti 
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untuk mengaitkan pembelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari 

peserta didik.  

 

Selanjutnya, pada penelitian ini jika dikaitkan dengan pembelajaran geografi 

bahwasanya geografi juga mengkaji tentang pendidikan yang dipelajari dalam 

lingkup ilmu pendidikan geografi, yang dimana pendidik dituntut untuk 

mengembangkan kemampuan atau kompetensi tentang geografi untuk 

menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan. 

Pendidikan geografi sendiri mempunyai unsur untuk membentuk karakter 

peserta didik salah satunya minat dan aktivitas untuk membangun peserta 

didik dalam bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab.  

 

Selain itu, geografi juga mempelajari tentang teori-teori belajar, salah satunya 

teori konstruktivisme yang merupakan salah satu teori pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik secara langsung untuk membangun sendiri 

pengetahuannya. Hal ini, selaras dengan model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu model discovery learning yang dimana siswa 

berusaha untuk menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya, 

sehingga siswa menjadi lebih mandiri dan aktif dalam belajar. 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bumi sebagai ruang 

kehidupan yang diajarkan pada siswa kelas X semester ganjil. Peneliti 

memilih materi pembelajaran tersebut dengan tujuan menganalisis dinamika 

planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan konsep, 

pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Dengan demikian, penguasaan materi 

dan pemahaman belajar siswa dapat meningkat, sehingga siswa mampu 
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menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari.  

 

4. Materi Pembelajaran: Bumi Sebagai Ruang Kehidupan 

Berikut ini materi atau bahan ajar geografi (Muhammad Syaifudin dan Tri 

Wijayanti, 2013:55-69) yang diajarkan pada siswa kelas X. SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan, yaitu: 

1) Teori Penciptaan Planet Bumi Sebagai Anggota Tata Surya dan Jagat 

Raya 

 

Jagat raya atau alam semesta adalah ruangan yang luas tak terhingga dan 

batas-batasnya belum diketahui. Jagat raya terdiri dari galaksi-galaksi yang 

jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan. Adapun teori-teori dalam 

pembentukan jagat raya menurut para ahli, diantaranya: 

a. Teori pasang surut, teori ini dikemukan oleh Jeans dan Jeffery tahun 1919 

yang menyatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang 

yang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat 

itu sebagian matahari tertarik dan lepas. Bagian matahari yang lepas ini 

kemudian membentuk planet-planet. 

b. Teori bintang kembar, teori ini L.yttleton yang menyatakan bahwa dahulu 

matahari adalah sepasang bintang kembar, kemudian salah satu bintang 

tersebut meledak karena pengaruh gravitasi bintang yang satunya 

(matahari yang sekarang) sehingga pecahan bintang yang meledak tersebut 

menjadi planet dan beredar mengelilingi matahari. 

c. Teori nebula, teori ini dikemukakan oleh Kant dan Laplace tahun 1769 

yang menyatakan bahwa pada mulanya terdapat kabut gas dan debu yang 
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bersuhu tinggi dan cepat, karena perputaran cepat maka sebagian dari 

masa kabut terlepas. Bagian yang terlepas berputar terus, karena pengaruh 

pendinginan lama-kelamaan berubah menjadi planet. 

d. Teori planetesimal, teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlin dan 

R. Moulton tahun 1916 yang menyatakan bahwa  dalam kabut terdapat 

material padat yang berhamburan yang dinamakan planetesimal. Benda 

padat inilah saling tarik-menarik sesamanya, karena gaya tarik masing-

masing kemudian terbentuklah gumpalan yang besar yang dinamakan 

planet. 

e. Teori big bang, teori ini dikemukakan oleh George Lemaitre yang 

menyatakan bahwa pada mulanya alam semesta adalah primeval atom 

yang semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika materi 

ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta 

sehingga jagat raya terbentuk dan mengembang keluar. 

f. Teori keadaan tetap, teori ini dikemukakan oleh  Fred Hoyle dan Gold 

yang menyatakan bahwa alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap 

ada, atau dengan kata lain alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak 

pernah berakhir. Pada setiap saat partikel yang dilahirkan dan ada yang 

lenyap, kemudian menjadi kabut spiral dan bintang. 

 

2) Gerak Rotasi dan Revolusi Bumi 

 

a. Gerak rotasi bumi, yaitu peredaran bumi berputar pada sumbunya dari 

arah barat ke timur. Lamanya bumi berotasi yaitu selama 23 jam 56 

menit 4 detik. Adapun akibat dari rotasi bumi, diantaranya: 
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1)   Terjadinya siang dan malam. 

2)   Terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. 

3)   Gerak semu harian bintang. 

4)   Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. 

b. Revolusi bumi, yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu 

yang diperlukan bumi untuk berevolusi dalam satu kali mengelilingi 

matahari adalah 365
1
/4 hari. Akibat dari revolusi bumi, diantaranya: 

1) Perbedaan lama siang dan malam. 

2) Gerak semu tahunan matahari. 

3) Perubahan iklim. 

4) Perubahan kenampakan rasi bintang. 

 

3) Karakteristik Lapisan Bumi dan Pergeseran Benua 

 

a. Karakteristik Lapisan Bumi  

 

 

Bumi terdiri dari beberapa lapisan yang dibatasi oleh bidang-bidang 

diskontinu pada kedallaman 2.932 km sampai 5.182 km. Lapisan-lapisan 

bumi tersebut terdiri dari: 

1) Kerak bumi, yaitu lapisan yang paling luar dengan ketebalan antara 8 

sampai 32 km. 

2) Mantel bumi, yaitu lapisan yang terletak dibawah kerak bumi dengan 

ketebalan 2.900 km dan berat jenisnya 5 gr/cm
3
. 

3) Inti bumi, yaitu lapisan paling dalam dari bumi. Lapisan ini terbagi 

menjadi inti bagian luar dan inti bagian dalam. Inti luar berwujud cair 
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dengan ketebalan sekitar 2.160 km, sedangkan inti dalam berwujud 

padat dengan ketebalan sekitar 1.320 km. 

 

b.  Pergeseran Benua  

1) Continental drift, teori ini dikemukakan oleh Alfred Lothar 

Wegener tahun 1912 yang menyatakan bahwa semua benua 

berasal dari satu massa daratan yang disebut Pangea. Selanjutnya 

daratan mengalami proses perkembangan yang ditandai oleh 

terbentuknya Gondwana sebagai pecahan dari Pangea sekitar 200 

juta tahun yang lalu. Sekitar 100 juta tahun kemudian Gondwana 

terurai yang kemudian secara perlahan-lahan massa daratan 

mengalami pergeseran ke arah ekuator dan terbentuk benua-

benua seperti sekarang. 

2) Laurasia-Gondwana, teori ini dikemukakan oleh Suess tahun 

1884 yang menyatakan bumi terbentuk dari dua benua yang 

berada di belahan bumi utara (Laurasia) dan belahan bumi 

selatan (Gondwana). Kemudian kedua benua tersebut secara 

perlahan-lahan bergerak ke arah ekuator dan akhirnya terpecah 

menjadi beberapa benua seperti sekarang. 

3) Lempeng tektonik, teori ini dikemukakan oleh F. Vine dan D 

Matthews tahun 1963 yang menyatakan bahwa bumi terdiri dari 

lempengan-lempengan yang sebagian berupa benua dan lautan. 

Kemudian lempeng tersebut bergerak dengan arah dan kecepatan 

masing-masing. Ada lempeng yang bergerak saling mendekat 

dan ada juga yang saling menjauh. 
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5. Minat Belajar 

 

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar, karena jika bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak 

akan belajar dengan baik, dikarenakan tidak ada daya tarik bagi siswa itu 

sendiri. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 2013:180). Disebutkan  juga dalam 

Slameto (2013:181), minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya (Syaiful Bahri Djamarah,  2000:191). 

 

Minat merupakan faktor psikis dalam belajar yang berpengaruh terhadap hasil 

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

sanubari. Timbulnya minat belajar dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya 

karena keinginan yang kuat untuk menaikan martabat atau memperoleh 

pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang 

besar cenderung akan membuahkan hasil belajar yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan membuahkan hasil belajar yang rendah. 

 

Apabila seorang siswa mempunyai minat terhadap mata pelajaran tertentu 

khususnya geografi, maka siswa tersebut akan cenderung memperhatikan 

pelajaran yang diminatinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hilgard dalam 

Slameto (2013:57) bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Namun sebaliknya, 
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apabila siswa tidak berminat dalam belajar, maka perhatian pada mata 

pelajaran yang sedang diajarkan kurang dan cenderung malas untuk 

mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2013:57) bahwa 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya.  

 

Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap pelajaran tertentu dapat 

diusahakan agar siswa tersebut memiliki minat yang lebih besar dengan cara 

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

yang berhubungan dengan cita-cita dan kaitannya dengan bahan pembelajaran 

yang sedang dipelajari. 

 

Pada dasarnya minat belajar siswa dirumuskan menjadi empat indikator 

(Slameto, 2013:180) yaitu: 

1) Perasaan senang terhadap kegiatan belajar mengajar. 

2) Ketertarikan terhadap kegiatan belajar mengajar. 

3) Perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar. 

4) Keterlibatan dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu 

mempengaruhi dirinya, melayani tujuannya, dan memuaskan, kebutuhannya. 

Apabila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai 

beberapa tujuan yang dianggapnya penting dan hasil dari pengalaman 
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belajarnya akan membawa kemajuan untuk dirinya, kemungkinan siswa 

tersebut akan berminat untuk mempelajarinya. 

 

Guru juga dapat meggunakan intensif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Intensif merupakan suatu alat atau cara yang digunakan untuk membujuk 

seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukannya. Misalnya, 

dengan pemberian hadiah, pemberian penghargaan,  dan tidak memberikan 

hukuman yang terlalu berat apabila anak didik bersalah. Diharapkan 

pemberian intensif akan membangkitkan motivasi anak didik dan mungkin 

minat terhadap bahan yang akan diajarkan akan muncul (Slameto, 2013:181). 

  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya guru 

memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan kondisi yang dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Guru dalam proses pembelajaran harus 

dapat menarik minat siswa dengan berbagai usaha yang dilakukan karena 

dengan minat tersebut siswa akan merasa tertarik terhadap materi yang 

diajarkan khususnya mata pelajaran geografi. 

 

6. Aktivitas Belajar 

 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku menjadi 

melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2010:95).  

 

Muhammad Dalyono (2012:218) aktivitas belajar merupakan suatu tindakan 

untuk mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh situasi, yang dimana situasi 
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tersebut seperti menulis, mendengarkan, memandang, mencatat, membaca, 

mengamati mengingat, serta latihan dan praktek yang dapat menentukan sikap 

belajar yang dipilih. 

 

Aktivitas belajar tidak hanya mencatat dan mendengarkan saja, namun 

mempelajari lebih menitikberatkan pada aktivitas atau keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam 

belajarnya mengerjakan sesuatu hal yang sesuai dengan tujuan belajarnya, 

memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi, dan mengalami atau 

merasakan sesuatu dalam proses belajar. 

 

Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2010:101) membuat sebuah daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

 

1) Visual activities (kegiatan visual), yaitu membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi dan percobaan. 

2) Oral activities (kegiatan lisan), yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

3) Listening activities (kegiatan mendengarkan), yaitu mendengarkan uraian, 

percakapan, dan diskusi. 

4) Writing activities (kegiatan menulis), yaitu menulis karangan, laporan, 

angket, dan menyalin. 

5) Drawing activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat 

grafik, peta, dan diagram. 
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6) Motor activities (kegiatan metrik), yaitu melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model reparasi, bermain, dan beternak. 

7) Mental activities (kegiatan mental), yaitu menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities (kegiatan emosional), yaitu menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, berani, tenang, dan gugup. 

 

Siswa dikategorikan aktif apabila lebih dari 60% indikator aktivitas yang telah 

ditentukan dan dilakukan oleh siswa. Kriteria aktivitas belajar siswa menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:210) digolongkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Aktivitas Belajar Siswa Berdasarkan Tingkatannya 

 

No Kriteria (%) Tingkatannya 

1 

2 

3 

4 

>75 

56-75 

40-55 

<40 

Aktif  

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

Tidak Aktif 
 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2006:210) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 kriteria aktivitas belajar siswa dapat digolongkan 

menurut tingkatannya sesuai dengan nilai kriterianya yaitu: 

1. Aktif   : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai >75%. 

2. Cukup aktif : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai antara 56 – 75%. 

3. Kurang aktif : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai antara 40 – 55%. 

4. Tidak aktif : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai <40%. 

 

Menurut Nana Sudjana (2005:72), menyatakan bahwa keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar meliputi sebagai berikut: 
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1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

2) Terlibat dalam pemecahan masalah. 

3) Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan 

yang dihadapinya. 

4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah. 

5) Melatih dalam memecahkan masalah atau soal. 

6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh. 

 

Berdasarkan uraian klasifikasi aktivitas belajar di atas, menunjukan bahwa 

aktivitas belajar di sekolah cukup bervariasi. Berbagai macam kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, sehingga kegiatan belajar  

tidak menjadi hal yang membosankan dan dapat menjadi pusat aktivitas 

belajar siswa yang maksimal.  

 

7. Model Discovery Learning 

 

Discovery learning adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan pada 

mental intelektual para anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan 

yang dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep atau generalisasi yang 

dapat diterapkan dilapangan (Oemar Hamalik dalam Mohammad Takdir Ilahi, 

2012:29).  

 

Menurut Jerome Brunner (M. Hosnan, 2014:281) discovery learning adalah 

metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan 

menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktik contoh pengalaman. 
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Model discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan  

pengajaran perseorangan memanipulasi objek sebelum sampai pada 

generalisasi. Sehingga anak harus berperan aktif di dalam belajar. Peran aktif 

anak dalam belajar diterapkan dengan cara melalui cara penemuan. Menurut 

Sund dalam Roestiyah N.K (2008:20), discovery juga merupakan proses 

mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. 

Proses mental yang dimaksud antara lain mengamati, mencerna, mengerti, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan dan sebagainya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran discovery learning adalah proses pembelajaran yang menuntut 

siswa menemukan suatu konsep yang belum diketahui sebelumnya dengan 

cara melakukan suatu pengamatan dan penelitian dari masalah yang diberikan 

oleh guru yang bertujuan agar siswa berperan sebagai subjek belajar terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran dikelas. 

 

Prinsip belajar yang tampak jelas dari model pembelajaran ini adalah materi 

atau bahan pelajaran yang disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final 

melainkan melalui proses yang aktif. Dalam hal ini, siswa sebagai peserta 

didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan 

dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisir atau membentuk 

(konstruktif) apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. 

Siswa secara aktif merekonstruksikan pengalamannya dengan pengetahuan 

baru dengan internal modal atau struktur kognitif yang telah dimilikinya. 
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Pada saat mengaplikasikan model pembelajaran discovery learning guru 

berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat 

membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan 

(Sardiman, 2010:145). Kondisi seperti ini bertujuan untuk merubah kegiatan 

belajar mengajar teacher oriented menjadi student oriented.  

 

Aplikasi dalam model discovery learning dilakukan dengan dua tahap (M. 

Hosnan, 2014:289-291), yaitu: 

 

1. Tahap Persiapan Discovery Learning 

Dalam mengaplikasikan model discovery learning di dalam kelas, seorang 

guru bidang studi harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. 

Tahapan persiapan dalam pembelajaran discovery learning antara lain: 

1) Menentukan tujuan pembelajaran. 

2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, 

dan gaya belajar). 

3) Memilih materi pelajaran yang akan dipelajari. 

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. 

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh 

ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana kekompleks, dari 

yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke 

simbolik. 

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik  
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2. Tahap Aplikasi Discovery Learning 

Menurut Syah dalam M. Hosnan (2014:289), mengaplikasikan model 

discovery learning di dalam kelas, tahapan atau prosedur yang harus 

dilakukan dalam belajar mengajar antara lain: 

 

1) Stimulation (stimulasi atau pemberian rangsangan) 

Siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, 

kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul 

keinginan untuk menyelidiki sendiri. Pada tahap ini guru bertanya 

dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca 

atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Stimulasi pada 

tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi belajar yang dapat 

mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi.  

 

2) Problem statement (pernyataan atau identifikasi masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

agenda-agenda masalah yang relavan dengan bahan pelajaran, 

kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis. 

 

3) Data collection (pengumpul data) 

Ketika ekspolarsi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relavan untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis.  
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4) Data processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi 

yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, 

observasi, dan sebagainya. Selanjutnya ditafsirkan, dan semuanya 

diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung 

cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu.  

 

5) Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan 

dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. 

 

6) Generalization (menarik kesimpulan atau generalisasi) 

Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan merupakan proses 

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan 

berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka 

dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.  

 

Menurut Bruner pendekatan discovery learning mempunyai empat 

keuntungan yaitu kode-kode generik memfasilitasi transfer dan retensi. 

Discovery learning juga memfasilitasi tranfer dan memori. Kemudian 

keuntungan lainnya berkaitan dengan pemecahan masalah dan motivasi. 

Bruner menandaskan bahwa makin sering digunakan model-model discovery 

makin membawa seorang pelajar untuk menguasai keterampilan dalam 

pemecahan masalah. 
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Selain kelebihan yang dimaksudkan oleh Bruner, Roestiyah N.K (2008:21) 

juga mengemukakan kelebihan dari penerapan model pembelajaran discovery 

learning, diantaranya: 

1) Mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak 

kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau 

pengenalan siswa. 

2) Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau 

individual, sehingga dapat mendalam tertinggal dalam jiwa siswa. 

3) Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 

4) Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan 

maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

5) Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki 

motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 

6) Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada 

diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 

7) Strategi pembelajaran berpusat pada siswa tidak pada guru.  

 

Selain kelebihan, Roestiyah N.K (2008:21) juga mengemukakan kelemahan 

dari penerapan model pembelajaran discovery learning, antara lain: 

1) Siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. 

Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan 

sekitarnya dengan baik. 

2) Apabila kelas telalu besar penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. 

3) Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan 

pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa apabila diganti 
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dengan teknik penemuan. Proses mental ini terlalu mementingkan proses 

pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan 

sikap dan keterampilan bagi siswa. 

4) Tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara kreatif. 

 

8. Metode Ceramah  

 

Menurut Wina Sanjaya (2006:147) metode ceramah dapat diartikan sebagai 

cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan 

langsung kepada sekelompok siswa. Metode ceramah juga sebagai kegiatan 

memberikan informasi dengan kata-kata sering mengaburkan dan kadang-

kadang ditafsirkan salah. Peranan siswa dalam metode ceramah adalah 

mendengarkan dengan teliti mencatat pokok penting yang dikemukakan oleh 

guru, sehingga dalam penerapan metode ini yang berperan aktif adalah guru.  

 

Selain itu, menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:109) metode ceramah 

adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan 

atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara 

lisan. Metode ini cara penyajiannya adalah dengan penuturan atau penjelasan 

lisan secara langsung terhadap peserta didik.  

 

Menurut Wina Sanjaya (2006:149-152) dalam mengaplikasikan metode 

ceramah di kelas dapat dilakukan dengan  tahapan sebagai berikut:  

 

1. Tahap persiapan 

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. 
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c. Mempersiapkan alat bantu. 

 

2. Tahap pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 

1) Tahap pembukaan 

a. Yakin bahwa siswa akan memahami tujuan yang akan dicapai. 

b. Melakukan apersepsi. 

2) Tahap penyajian 

a. Menjaga kontak mata secara terus menerus. 

b. Gunakan Bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa. 

c. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis. 

d. Menanggapi respon siswa dengan segera. 

e. Menjaga kelas agar tetap kondusif dan menggairahkan untuk 

belajar. 

3) Tahap penutup 

a. Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum 

materi pelajaran yang baru saja disampaikan. 

b. Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberi 

semacam ulasan tentang materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. 

c. Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa 

menguasai materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. 

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:110) metode ceramah memiliki 

kelebihan dan kelemahan  sebagai berikut: 
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1) Kelebihan Metode Ceramah  

 

a. Guru mudah menguasai kelas.  

b. Mudah mengorganisasikan tempat duduk di kelas.  

c. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar.  

d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.  

e. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.  

   

2)  Kelemahan Metode Ceramah  

 

a. Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata) yang visual 

menjadi rugi, yang auditif (mendengarkan) lebih besar menerimanya. 

b. Apabila selalu digunakan terlalu lama dapat membosankan.  

c. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada 

ceramahnya, ini sukar sekali.   

d. Dapat menyebabkan mahasiswa menjadi pasif.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas yang dimaksud dengan pembelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah dalam penelitian ini adalah kegiatan 

pembelajaran yang dimana siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan dari 

guru di depan kelas dan melaksanakan atau mengerjakan tugas jika guru 

memberikan soal-soal kepada siswa. Sehingga dalam hal ini guru yang lebih 

aktif dalam proses pembelajaran di kelas dibandingkan dengan siswa, 

akibatnya siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran di kelas 

dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif dan 

bersifat monoton. 
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9. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2015:3), 

hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar atau tindak 

mengajar. Hasil belajar ini tidak terlepas dari tindak guru, pencapaian tujuan 

pengajaran pada bagian ini merupakan peningkatan kemampuan 

siswa.Terdapat dua istilah penting sebagai hasil belajar yaitu behavior 

(tingkah laku) dan performance (penampilan) yaitu dua istilah yang 

menunjukan sesuatu yang dapat diamati oleh orang lain. Hasil belajar 

seseorang dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

 

Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi hanya menyangkut aspek kognitif 

saja. Pengetahuan bersifatnya abstrak sehingga tidak secara nyata dapat 

diamati, akan tetapi manifestasi pemikiran pengetahuan dapat diketahui 

apabila diukur dengan cara yang tepat. Untuk memperoleh hasil belajar siswa 

dalam penelitian ini dengan menggunakan instrumen tes yaitu berupa soal 

untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran discovery learning.  

 

Adapun kriteria untuk mengukur hasil belajar siswa menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (2002:121-122) digolongkan sebagai berikut: 

 

1. Tinggi  : Apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar 76%-100%. 

2. Sedang : Apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa hanya 69% - 75%. 

3. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa <60%. 
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Berdasarkan kriteria tersebut bahwa hasil belajar pada mata pelajaran geografi 

kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan diukur melalui Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yaitu 70, yang dimana siswa dinyatakan tuntas belajar 

apabila hasil belajar siswa mencapai nilai ≥70 dan siswa yang dinyatakan 

tidak tuntas belajar apabila hasil belajar siswa mencapai nilai <70. 

 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

 

1) Faktor yang bersumber dari dalam diri manusia, yaitu faktor biologis dan 

faktor psikologis. Faktor biologis terdiri dari usia, kematangan, dan 

kesehatan. Sedangkan yang termasuk faktor psikologis adalah kelelahan, 

suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia, yaitu faktor manusia 

(human) dan faktor non manusia. Faktor manusia dapat berasal dari 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor non 

manusia dapat berupa benda, hewan, dan lingkungan fisik. 

 

B. Penelitian yang Relavan 

 

Merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh: 

 

1. Imam Ma’aruf tahun 2016 (Skripsi) dengan judul “Pengaruh Model 

Discovery Laearning Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS Di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung 

Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eskperimen, 
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yang dimana besarnya pengaruh model discovery learning terhadap 

minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS di SMA Negeri I Kalirejo 

adalah tinggi atau positif. Presentase besarnya pengaruh ditunjukan 

dengan hasil dari koefisien determinasi yaitu 60,84%. 

2. Ermayanti Sutiyo tahun 2014 (Jurnal Bioterdidik Publisher. Vol. 2, 

No. 10) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode Discovery 

Learning Terhadap Aktivitas Belajar dan Penguasaan Konsep Oleh 

Siswa Kelas X Pada Materi Pokok Gerak Tumbuhan Di SMP 

Muhammadiyah Lampung Timur Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental, yang 

dimana hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan 

metode discovery learning berpengaruh terhadap aktivitas belajar 

siswa yaitu aspek mengajukan pertanyaan sebesar 76,19%, aspek 

mengajukan ide atau pendapat sebesar 79,36%, aspek melakukan 

kegiatan diskusi 92,06%, aspek kerjasama dalam kelompok sebesar 

81,16%, dan aspek menjawab pertanyaan sebesar 44,93% dengan rata-

rata nilai N-gain adalah 59,74 untuk penguasaan konsep. 

3. Ayu Nurmadinah tahun 2016 (Jurnal Pendidikan Geografi. Vol. 5, No. 

8) dengan judul “Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS Swasta Reguler Al-

Azhar Medan Tahun Ajaran 2015/2016”. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode eksperimen, yang dimana hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa minat belajar siswa kelas XI  IPS 

SMA Swasta Reguler Al-Azhar Medan berada pada kategori tinggi 
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yaitu 33,33% dengan besar koefisien determinasi sebesar 13,69%. Hal 

ini berarti adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA 

Swasta Reguler Al-Azhar Medan Tahun Ajaran 2015/2016. 

4. Anggit Wianti tahun 2010 (Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol. 2, No. 1) 

dengan judul “Pengaruh Aktivitas Belajar Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Geografi Pada SMA Di Kecamatan Gombong Kabupaten 

Kebumen”. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode 

eksperimen, yang dimana hasil dari penelitian menunjukan bahwa 

aktivitas belajar siswa dikelas termasuk kategori sedang dan aktivitas 

belajar siswa dirumah termasuk kategori tinggi, hasil belajar geografi 

kognitif tinggi, dan ada pengaruh dari aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar geografi sebesar 7,9%  

5. Mariza Fitri tahun 2014 (Jurnal Inpafi. Vol. 3, No. 2) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pokok Suhu dan Kalor Kelas X SMA 

Cerdas Murni Tahun Pelajaran 2013/2014”. Jenis penelitian ini adalah 

quisi eksperimen, yang mana hasil penelitian menunjukan hasil belajar 

siswa pada materi pokok suhu dan kalor dengan menerapkan model 

pembelajaran discovery learning sebesar 75,83% lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional yang hanya sebesar 70,3% di kelas X 

Semester II SMA Cerdas Murni Tahun Pelajaran 2013/2014. 

6. Edwin Imam Raditya tahun 2017 (E-Jurnal Pendidikan Otomotif. Vol. 

21, No. 1) dengan judul “Pengaruh Minat Belajar dan Aktivitas Belajar 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/otomotif-s1/issue/view/1303
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/otomotif-s1/issue/view/1303
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Terhadap Hasil Belajar Memelihara/Service Sistem Bahan Bakar 

Bensin Pada Siswa Kelas XI TKR A dan TKR B Kompetensi Keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan Di SMK Muhamadiyah 1 Bambanglipuro 

Bantul Tahun Ajaran 2016/2017”. Jenis penelitian ini adalah 

eksperimental, yang mana hasil penelitian menunjukan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan minat belajar dan aktivitas belajar, 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kelas XI TKR SMK 

Muhammadiyah 1 Bambanglipuro yang ditunjukkan dengan nilai 

Fhitung yaitu 7,095 > Ftabel yaitu 3,14 pada taraf signifikansi 5% dan 

koefisien determinasi sebesar 0,181 yang artinya sebesar 18,1% ketiga 

variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi hasil belajar.  

 

C. Kerangka Pikir 

 

Minat belajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Untuk mencapai hasil yang tinggi hendaknya siswa 

memiliki minat yang tinggi pula dalam belajar. Siswa yang memiliki minat 

belajar yang tinggi akan menunjukan tindakan yang akan meningkatkan 

hasil belajarnya. Adanya minat akan mendorong siswa agar lebih rajin dan 

membantu memberikan perhatian yang tinggi dalam melakukan aktivitas 

belajarnya. 

 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan 

disadari untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

kegiatan pembelajaran ditentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam 
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pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa tersebut dalam belajar maka 

semakin mudah anak dalam mengingat pelajaran yang diajarkan. Dengan 

demikian tujuan dari pembelajaran akan lebih cepat tercapai. 

 

Selain itu, penggunaan model pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran dan memberikan kemudahan pada siswa dalam menyerap materi 

pelajaran yang dipelajarinya. Daya serap yang diterima siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran akan berbeda dibandingkan dengan 

guru yang hanya menggunakan metode ceramah dalam proses belajar 

mengajar.  

 

Pada proses pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, 

peneliti melihat masih rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran geografi, 

dikarenakan siswa kurang berpartisifasi secara aktif dan terlibat dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya siswa yang hanya 

mendengarkan saja, duduk diam, mengobrol sesama teman sebangku. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan guru adalah dengan penggunaan 

model pembelajaran discovery learning.  

 

Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 

digunakan dalam pendekatan konstruktivisme. Pada pembelajaran 

penemuan ini, siswa didorong untuk terutama belajar sendiri melalui 

keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Pembelajaran 

discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar 

siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil 
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yang diperoleh akan melekat dalam ingatan peserta didik. Penggunaan 

model pembelajaran discovery learning dapat membantu siswa belajar 

dengan aktif dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri mereka. 

Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator 

pembelajaran. Indikator yang telah tercapai mencerminkan sebuah 

keberhasilan dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir pada penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Ada pengaruh minat belajar melalui model discovery learning terhadap 

hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. 

Minat Belajar 

(X1) 

Aktivitas Belajar 

(X2) 

Model Discovery 

Learning(Z) 

Motode Ceramah  

(Z) 

Hasil Belajar 

Geografi (Y) 
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2. Ada pengaruh aktivitas belajar melalui model discovery learning 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan. 

3. Ada pengaruh minat belajar dan aktivitas belajar melalui model 

discovery learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan. 

4. Ada perbedaan hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan Tahun yang menggunakan model discovery learning 

dengan yang menggunakan metode ceramah. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2010:3) metodelogi penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Sedangkan metodologi penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan (Sugiyono, 2010:6). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesa yang telah ditetapkan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. 

Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
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mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan (Sugiyono, 2010:107). 

B. Populasi dan Sampel 

  

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

Mengacu pada pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

dengan rincian yang tertera pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Populasi Siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

No Kelas 
∑Siswa 

∑Total 
Laki-Laki (%) Perempuan (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

X.1 

X.2 

X.3 

X.4 

X.5 

18 

13 

14 

17 

13 

60,00 

44,82 

51,85 

56.67 

46,42 

12 

16 

13 

13 

15 

40,00 

55,17 

48,14 

43,33 

53,57 

30 

29 

27 

30 

28 

Jumlah 75 52,09 69 47,91 144 
 

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

Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

  

2. Sampel 

  

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Multistage 
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Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak bertingkat yang 

mana pada stage 1 merupakan jumlah keseluruhan kelas sebagai satuan 

pertama sampel yang akan diambil disebut sebagai Primary Sampling 

Unit. Stage 2 adalah satuan kelas yang terpilih sebagai kelompok kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, dan stage 3 yaitu kumpulan siswa yang akan 

dijadikan sebagai sampel penelitian (M. Thoha B.S Jaya, 2017:72-73). 

Pengambilan multistage random sampling dapat dilihat pada Gambar 3.1 

sebagai berikut: 

 

 

Stage 1 
 

 

Stage 2 

                 

 Stage 3 

     

 
Gambar 3.1 Pengambilan Teknik Sampel Acak Bertingkat (Multistage  Random 

Sampling) 

 

Berdasarkan bagan pada Gambar 2, maka kelas yang akan menjadi sampel 

penelitian adalah kelas X.1 dan kelas X.4 yang dimana sampel ditentukan 

berdasarkan pretes. Jumlah siswa dari kedua kelas tersebut adalah 60 

siswa yang akan dibagi menjadi kelas eksperimen yakni kelas X.1 dan 

kelas kontrol yakni kelas X.4. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada 

Tabel 3.2 sebagai berikut: 

Kelas 

X.1 

Kelas 

X.2 

Kelas 

X.3 

Kelas 

X.4 

Kelas 

X.5 

Kelas X.1 

(Kelas Eksperimen) 

Kelas X.4 

(Kelas Kontrol) 

 Siswa Siswa 
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Tabel 3.2 Jumlah Anggota Sampel Siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Kelas Kelompok 
∑Siswa 

∑Total 
Laki-Laki Perempuan 

X.1 

X.4 

Eksperimen 

Kontrol 

18 

17 

12 

13 

30 

30 

Jumlah 35 25 60 
 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018/2019 

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian adalah Pretest-Postest Control 

Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih 

secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

(Sugiyono, 2010:112).  

 

Pada desain penelitian ini kelompok eksperimental (yang diberikan 

stimulus) dan kelompok kontrol (yang tidak diberikan stimulus). Desain 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Desain Pretest-Postest Control Group Design 

Kelompok Pre-Test Perlakuan Post-Test 

Kelas Eksperimen 

Kelas Kontrol 

O1 

O1 

X1 

X4 

O2 

O2 

  
Sumber: Sukardi (2003:185) 

 Keterangan: 

 X.1 : Pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. 

 X.4 : Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. 

 O1 : Tes kemampuan awal (pre-test). 

 O2 : Tes kemampuan akhir (post-test).  
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Pada penelitian ini terdapat dua kelas yang menjadi sampel penelitian 

yakni kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Dari kedua 

kelas tersebut peneliti ingin mengetahui tingkat minat belajar siswa 

dengan menggunakan lembar angket minat belajar yang dilakukan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan cara 

menyebar angket kepada seluruh responden yang menjadi sampel 

penelitian.  

 

Angket minat belajar terdiri dari 15 pernyataan positif dengan alternatif 

jawaban sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju, 

dengan skor 2 dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Sedangkan  untuk 

pernyataan negatif terdiri dari 5 butir pernyataan dengan alternatif jawaban 

sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, setuju 

dengan skor 3, dan sangat tidak setuju dengan skor 4. Untuk mengisi 

angket minat belajar siswa cukup dengan memberikan tanda check list (√) 

pada kolom pilihan jawaban. 

 

Selain itu, untuk mengetahui derajat keaktifan siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran di kelas yaitu dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam hal ini aktivitas belajar yang diamati antara lain  

memperhatikan penjelasan guru, bekerjasama dalam kelompok, 

mengemukakan pendapat, memberi kesempatan berpendapat kepada 

teman dalam kelompok, dan mendengarkan dengan baik ketika teman 

berpendapat. Untuk kriteria penilaian yaitu skor 2 dengan keterangan 
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kurang aktif, skor 3 dengan keterangan cukup aktif, dan skor 4 dengan 

keterangan sangat aktif. 

 

Selanjutnya pada kelompok eksperimen, pertemuan pertama sebelum 

diberikan perlakuan dengan menggunakan model discovery learning siswa 

diberikan soal pilihan ganda objektif. Soal ini untuk melihat tes 

kemampuan awal (pre-test) siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. 

Setelah dilakukan pre-test kemudian memberikan perlakuan pada kelas 

eksperimen dengan menerapkan model discovery learning.  

 

Penerapan model discovery learning ini dilakukan dengan tiga kali 

pertemuan pada kelas eksperimen yaitu kelas X.1 IPS. Setelah siswa pada 

kelas eksperimen mendapatkan perlakuan dengan model discovery 

learning, kemudian dilakukan post-test atau kemampuan akhir siswa 

dengan memberikan soal pilihan ganda objektif untuk melihat hasil belajar 

siswa setelah diterapkan model discovery learning. 

 

Pada kelompok kelas kontrol yaitu kelas X.4 IPS, pertemuan pertama 

sebelum diberikan perlakuan dengan menggunakan metode ceramah siswa 

diberikan soal pilihan ganda objektif. Soal tersebut digunakan untuk 

melihat tes kemampuan awal (pre-test) siswa. Setelah dilakukan pre-test 

kemudian memberikan perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan 

metode ceramah. Setelah siswa pada kelas kontrol mendapatkan perlakuan 

dengan menggunakan metode ceramah kemudian dilakukan post-test atau 

kemampuan akhir siswa untuk melihat hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi. 



 

56 
 

 
 

D. Variabel Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik keseimpulannya (Sugiyono, 2010:60). Pada  

penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu: 

 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat belajar (X1) dan 

aktivitas belajar (X2). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar geografi (Y). Sedangkan model discovery learning 

(Z) sebagai variabel intervening atau variabel antara. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel bebas maupun variabel terikat akan 

membantu peneliti untuk mengarahkan dan memberikan batasan bagi 

operasionalisasi suatu eksperimen. Perumusan definisi operasional 

tersebut sebagai berikut:  
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1. Minat Belajar 

 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 2013:180). Minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran geografi maksudnya merupakan faktor psikis yang 

ada pada diri siswa untuk merasa tertarik terhadap mata pelajaran geografi, 

sehingga dalam diri siswa untuk mempelajari mata pelajaran geografi 

dengan senang hati. 

  

Indikator minat belajar dalam penelitian ini menurut (Slameto, 2010:180), 

yaitu: 

1) Perasaan senang terhadap kegiatan belajar mengajar. 

2) Ketertarikan terhadap kegiatan belajar mengajar. 

3) Perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar. 

4) Keterlibatan dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Untuk mengukur kriteria minat belajar siswa berdasarkan indikator 

tersebut, peneliti menggunakan Skala Likert yang terdiri atas pernyataan 

positif dan negatif untuk mendapatkan data yang bersifat internal dan 

diberi skor sebagai berikut: 

1) Skor 4 menunjukan respon sangat setuju 

2) Skor 3 menunjukan respon setuju 

3) Skor 2 menunjukan respon tidak setuju 

4) Skor 1 menunjukan respon sangat tidak setuju 

 

Untuk pertanyaan yang bersifat negatif, maka skala likert yang berlaku 

sebagai berikut: 
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1) Skor 1 menunjukan respon sangat setuju. 

2) Skor 2 menunjukan respon setuju. 

3) Skor 3 menunjukan respon tidak setuju. 

4) Skor 4 menunjukan respon sangat tidak setuju. 

 

2. Aktivitas Belajar 

 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku 

menjadi melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 

Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting 

di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2010:95). Aktivitas belajar 

siswa diukur dengan menggunakan lembar observasi untuk melihat 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Indikator aktivitas belajar pada penelitian ini adalah: 

1. Memperhatikan penjelasan guru. 

2. Bekerjasama dalam kelompok. 

3. Mengemukakan pendapat. 

4. Memberi tanggapan pada kelompok lain saat diskusi 

5. Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat. 

 

Dari sub indikator di atas kriteria penilaian untuk melihat siswa aktif yaitu 

dengan memberi skor penilaian sebagai berikut: 

1. Jika siswa melakukan satu atau dua sub indikator, maka diberikan nilai 

1 dengan keterangan kurang aktif. 

2. Jika siswa melakukan tiga sub indikator, maka diberikan nilai 2 

dengan keterangan cukup aktif. 



 

59 
 

 
 

3. Jika siswa melakukan 4 atau 5 sub indikator, maka diberikan nilai 3 

dengan keterangan aktif. 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:210) siswa dikatakan aktif apabila 

indikator aktivitas belajar yang dilakukan siswa lebih dari 65% dengan 

kriteria aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

1) Aktif             : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai >75%. 

2) Cukup aktif  : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai antara 56-75%. 

3) Kurang aktif : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai antara 40-55%. 

4) Tidak aktif    : Apabila aktivitas belajar siswa mencapai <40%. 

 

3. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar secara normatif merupakan hasil penilaian terhadap kegiatan 

pembelajaran sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan siswa dalam 

memahami pembelajaran yang dinyatakan dengan nilai berupa huruf atau 

angka. Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar yang diperoleh setiap peserta didik melalui tes tertulis berbentuk 

pilihan ganda yang dilaksanakan setelah seluruh proses pembelajaran 

dengan kriteria yang terdapat pada Tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan Minimum Mata Pelajaran Geografi SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) Keterangan 

≥70 

<70 

Tuntas 

Tidak Tuntas 

 

Sumber: Data SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Tahun 2018/2019 

Berdasarkan Tabel 3.4 hasil belajar pada mata pelajaran geografi kelas X 

SMA Negeri 1 Pesisir Selatan diukur melalui Kriteria Ketuntasan 
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Minimum (KKM) yaitu 70, yang dimana siswa dinyatakan tuntas belajar 

apabila hasil belajar siswa mencapai nilai ≥70 dan siswa yang dinyatakan 

tidak tuntas belajar apabila hasil belajar siswa mencapai nilai <70. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Angket 

 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Dalam penelitian ini 

angket digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data langsung dari 

sampel penelitian mengenai minat belajar geografi siswa. 

 

2. Teknik Observasi 

 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 

2006:199). Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk melihat 

aktivitas belajar peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

3. Teknik Tes 

 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa nilai yang 

diperoleh setiap peserta didik dengan memberikan tes tertulis pada 

masing-masing kelas. Tes yang diberikan kepada peserta didik 

dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pre-test dan post-test berupa 20 soal tes 
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objektif pilihan ganda dengan pemberian skor untuk setiap soal diberi nilai 

5 sehingga siswa yang menjawab benar soal akan mendapat nilai 100. 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang akan diteskan 

maka dilakukan uji coba instrumen tes terlebih dahulu, setelah itu baru 

dilakukan tes. 

 

G. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti (Sugiyono, 2010:133). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah instrumen lembar kuesioner minat belajar siswa, instrumen 

lembar observasi aktivitas belajar siswa, dan instrumen tes hasil belajar 

siswa. 

 

1. Instrumen Lembar Angket Minat Belajar 

 

Jenis angket yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument 

questioner Skala Likert yang terdiri atas 10 pernyataan positif dan 5 

pernyataan negatif yang dimana responden hanya menjawab dengan cara 

memberi tanda checklist (√) pada jawaban. Berikut Tabel 3.5 gradasi nilai 

instrumen angket dari indikator variabel minat belajar, yaitu: 

Tabel 3.5 Gradasi Nilai Skala Likert 

 

No Alternatif Jawaban 
Skor Untuk Pernyataan 

Positif Negatif 

1 

2 

3 

4 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

 

Sumber: Sugiyono, 2010:135 
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Langkah selanjutnya yaitu menggolongkan tingkatan minat belajar 

geografi menurut kategori sebagai berikut: 

1) Minat belajar tinggi 

2) Minat belajar sedang 

3) Minat belajar rendah 

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori minat belajar 

(Mangkuatmojo Soegyarto, 1997:37) sebagai berikut: 

 

                       
 

 

Keterangan: 

I  : Interval 

NT  : Skor yang paling tinggi 

NR  : Skor yang paling rendah 

K  : Kategori 

 

2. Instrumen Lembar Observasi Aktivitas Belajar 

 

Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dapat diamati melalui observasi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang ada akan dihitung 

menggunakan presentase sederhana. Aktivitas belajar siswa yang akan 

diamati pada penilitian ini sebagai berikut: 

1) Memperhatikan penjelasan guru. 

2) Bekerjasama dalam kelompok. 

3) Mengemukakan pendapat. 

4) Memberi tanggapan pada kelompok lain saat diskusi. 

NT – NR  

K 
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5) Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat. 

 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini. 

Tabel 3.6 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

 

No Nama 

Aktivitas yang Diamati 

A B C D E 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                 

2                 

Dst.                 

Jumlah Skor                

Skor Max                

Kriteria                
 

Sumber: Nana Sudjana, 2005:69 

Untuk menentukan persentase aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

                       
 

 

Keterangan: 

I  : Interval 

NT  : Skor yang paling tinggi 

NR  : Skor yang paling rendah 

K  : Kategori (Mangkuatmojo Soegyarto, 1997:37) 

 

3. Instrumen Tes Hasil Belajar 

 

Pada penelitian ini, instrumen tes berupa soal pilihan ganda objektif yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa di awal dan akhir 

pembelajaran yang berupa data kuantitatif. Instrumen tes menggunakan 20 

NT – NR  

K 
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soal tes objektif berbentuk pilihan jamak dengan pemberian skor untuk 

setiap soal diberi nilai 5 sehingga siswa yang menjawab benar seluruh soal 

akan mendapat nilai 100. Sebelum menggunakan instrumen untuk 

mengambil data, maka instrumen yang digunakan perlu diuji cobakan 

terlebih dahulu kepada siswa di luar sampel penelitian yakni kelas X.2 

sebanyak 30 soal untuk mengetahui tingkat validitas dan realibilitas 

instrumen tes tersebut. Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang disusun benar-benar instrumen yang baik. 

 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam 

penelitian dapat mengukur gejala yang seharusnya diukur. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

itu valid. Valid berarti instrumen tes tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010:173).  

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Product 

Moment, yaitu sebagai berikut: 

                     rx.y = 
n  XY -( X)( Y)

√{n X2-( X)
2
{n Y2-( Y)

2
 

 

Keterangan: 

rx.y : Koefesien korelasi antara variabel x dan y 

n : Jumlah sampel 

 X : Jumlah skor variabel X 
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 Y : Jumlah skor variabel Y 

 XY : Jumlah skor variabel X dan Y 

 X
2 

: Jumlah kuadrat skor butir 

 Y
2 

: Jumlah kuadrat skor total (Sugiyono, 2010:255). 

 

Kriteria pengujiannya yaitu jika harga rhitung > rtabel dengan taraf 

signifikansi 0,05 dan dk = n-2, maka alat ukur tersebut valid. Begitu 

pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut tidak 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama (Sugiyono, 2010:173). Reliabilitas instrumen 

dikatakan baik jika dapat memberikan hasil pengukuran yang relatif 

tetap, maksudnya meskipun diujikan pada waktu dan tempat yang 

berbeda cenderung memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. 

Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut: 

        r11 = (
k

k-1
 1-

  b
2

 t
2
) 

 

Keterangan:  

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir soal 
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: Jumlah varians butir 

  
  : Varians total  (Suharsimi Arikunto, 2006:239) 

Kriteria pengujiannya yaitu jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 

0,05 dan dk = n-2, maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula 

sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Jika 

instrumen tersebut reliabel, maka interpretasi koefisien reliabilitas 

dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kriteria Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 

0,60 < r11 ≤ 0,80 

0,40 < r11 ≤ 0,60 

0,20< r11 ≤ 0,40 

0,00 < r11 ≤ 0,20 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2006:75) 

 

 

c. Uji Daya Pembeda 

Dalam penyusunan instrumen tes, untuk mengetahui baik atau 

tidaknya suatu tes dapat diketahui melalui analisis daya pembeda soal 

maupun tingkat kesukaran soal. Menghitung daya pembeda ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut: 

    D = PA – PB             Dimana:        PA= 
BA

JA
   PB = 

BB

JB
 

Keterangan: 

D : Indeks diskriminasi satu butir soal. 

PA : Proporsi kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar      
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           butir soal yang diolah. 

PB : Proporsi kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar   

           butir soal yang diolah. 

BA  : Banyaknya kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar    

           butir soal yang diolah. 

BB : Banyaknya kelompok bawah yang dapat menjawab dengan     

           bener butir soal yang diolah. 

JA : Jumlah kelompok atas. 

JB : Jumlah kelompok bawah (Anas Sudijono, 2008:389) 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasikan berdasarkan 

klasifikasi pada Tabel 3.8 sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Nilai Interpretasi 

Bernilai Negatif 

< 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Buruk Sekali 

Buruk 

Sedang 

Baik 

Sangat Baik 

 

Sumber: Anas Sudijono (2008:395) 

d. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran 

suatu butir soal. Menurut Anas Sudijono (2008:372) formula untuk 

tingkat kesukaran dirumuskan sebagai berikut: 

   TK = 
Np

N
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Keterangan: 

TK : Tingkat kesukaran. 

Np : Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar. 

N : Banyaknya siswa yang menjawab item. 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran interpretasi berdasarkan 

klasifikasi yang dijelaskan Anas Sudijono (2008:372) dapat dilihat 

pada Tabel 3.9 sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 

0,16 ≤ TK ≤ 0,30 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 

0,86 ≤ TK ≤ 1,00 

Sangat Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sangat Mudah 

 
Sumber: Anas Sudijono (2008:372) 

H. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat adanya pengaruh minat 

belajar dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran discovery learning dengan menggunakan teknik analisis 

regresi sederhana, analisis regresi berganda, dan uji t. 

 

1. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan data dari 

kelompok perlakuan berasal dari distribusi normal atau tidak normal. 

Untuk melihat kenormalan data, peneliti menggunakan uji Lilliefors. 
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Adapun langkah-langkah pengujian Lilliefors menurut M. Thoha B. 

Sampurna Jaya dan Alben Ambarita (2016:58-59)  adalah:  

a. Urutkan data sampel dari kecil ke besar dan tentukan frekuensi 

tiap-tiap data.  

b. Tentukan nilai Z dari tiap-tiap data tersebut.  

c. Tentukan besar peluang dari masing-masing nilai Z berdasarkan 

tabel Z, dan disebut dengan F(Z).  

d. Hitung frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing nilai z, 

disebut dengan S(Z).  

e. Tentukan nilai L0 = [F(Z) – S(Z)] dan bandingkan dengan nilai L 

dari tabel Lilliefors.  

f. Apabila L0 < Ltabel maka sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

 

2) Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas yaitu untuk mengetahui homogenitas siswa. 

Homegenitas merupakan uji kelompok siswa berasal dari varian yang 

sama (homogen) atau tidak. Untuk uji homogenitas varians pada 

penelitian ini menggunakan rumus uji F yang digunakan untuk 

menguji dua homogenitas varian dari dua kelompok data (Sugiyono, 

2010:275). 

           F = 
S1
2

S2
2 
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Keterangan: 

  
 

 : Variansi terbesar 

  
  : Variansi terkecil 

Hipotesis pengujian: 

H0 ;  1
2=  2

2 (Varians data homogen) 

H1 :  1
2    

  (Varians data tidak homogen) 

 

Kriteria pengujiannya yaitu jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05) maka H0 ditolak, 

sedangkan apabila Fhitung < Ftabel (0,05) maka H0 diterima. 

3) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk 

mengetahu apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat 

linier atau tidak. Menurut Nana Sudjana (2005:331) uji linieritas 

dimaksudkan untuk menguji linier tidaknya data yang dianalisis. Uji 

linieritas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  Fhitung = 
 Kreg

 Kres

 

  

 

                  Keterangan:  

Fhitung : Koefisien regresi 

RKreg : Rerata kuadrat garis regresi 

RKres : Rerata kuadra residu 

 

Kriteria pengujiannya yaitu jika Fhitung ≤ Ftabel berarti hubungan antar 

variabel bebas dengan variabel terikat berpola linier. Sebaliknya, jika 
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Jika Fhitung > Ftabel berarti hubungan antar variabel bebas dengan 

variabel terikat berpola non linier. 

4) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas (korelasi) antar variabel bebas yang dilakukan untuk 

menyelidiki besarnya korelasi antar variabel tersebut. Untuk menguji 

multikolinieritas menggunakan rumus Product Moment (Sugiyono, 

2010:255), yaitu: 

   Rxy =  
n  XY-( X)( Y)

√{n X2-( X)2} {n Y2-( Y)
2
 

 

Keterangan:  

rx.y : Koefesien korelasi antara variabel x dan y 

n : Jumlah sampel 

 X : Jumlah skor variabel X 

 Y : Jumlah skor variabel Y 

 XY : Jumlah skor variabel X dan Y 

 X
2 

: Jumlah kuadrat skor butir 

 Y
2 

: Jumlah kuadrat skor total (Sugiyono, 2010:255). 

Kriteria pengujiannya adalah jika rhitung < 0,800 maka tidak terjadi 

multikolinieritas antara variabel bebas, maka analisis linier regresi 

ganda dapat digunakan, sedangkan jika rhitung ≥ 0,800 maka terjadi 

multikolinieritas sehingga penelitian tidak bisa dilanjutkan. 
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2. Uji Hipotesis 

 

1) Uji Hipotesis Pertama Kedua 

Pengujian pada hipotesis pertama dan kedua yakni menggunakan 

analisis regresi sederhana untuk mengetahui: 

Ha :  Ada pengaruh minat belajar melalui model discovery learning 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan. 

Ha :   Ada pengaruh aktivitas belajar melalui model discovery learning 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi sederhana 

sebagai berikut: 

a. Mencari korelasi sederhana antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y 

dengan rumus Sugiyono (2010:262) sebagai berikut: 

 

         rxy  = 
 xy

√( X2) ( Y2)
 

 

  Keterangan: 

  rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y 

   xy : Jumlah produk antara variabel X dan Y 

   X
2 

: Jumlah kuadrat kriterium X 

   Y
2 

: Jumlah kuadrat kriterium Y 
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 Untuk mengetahui signifikansi antar variabeldengan   

membandingkan rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%. 

Jika rhitung  > rtabel maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah signifikan. 

b.   Membuat garis regresi linier sederhana 

 Melakukan uji regresi linier sederhana variabel bebas terhadap   

variabel terikat menggunakan rumus persamaan regresi menurut 

Husaini dan Purnomo (2006:216) sebagai berikut: 

 

    Ŷ = a + bX 

 

  Keterangan: 

  Ŷ : Variabel kriterium 

  X : Variabel prediktor 

  a : Bilangan konstanta 

  b : Koefisien arah regresi linier 

  Harga a dan b dapat dicari dengan rumus Husaini dan Purnomo 

(2006:219) sebagai berikut: 

 

      a = Ȳ - bx            

 

 

 

      b = 
n Xi  (   )(   )

n Xi
    ( Xi)

2  

 

 

Krtiteria pengujiannya yaitu apabila thitung > dari ttabel dengan taraf 

signifikasi 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan. 
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2) Uji Hipotesis Ketiga 

Pada penelitian ini uji hipotesis yang ketiga menggunakan teknik 

analisis regresi  linear ganda dua prediktor untuk mengetahui besarnya 

pengaruh minat dan aktivitas belajar melalui model pembelajaran 

discovery learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisisnya sebagai berikut: 

a. Membuat persamaan garis regresi ganda dengan dua prediktor, 

yaitu dengan rumus Husaini dan Purnomo (2006:242)sebagai 

berikut:  

 

     Y = a + b1 X1 + b2 X2 

 

 Keterangan:  

Y : Kriterium  

X : Prediktor  

b1 : Bilangan koefisien prediktor X1 

b2 : Bilangan koefisien prediktor X2 

a : Bilangan konstanta  

b. Mencari koefisien korelasi ganda (R) antara prediktor X1 dan X2 

dengan Y, dengan rumus Husaini dan Purnomo (2006:242) 

sebagai berikut: 

 

       Ry(1,2)  √
a1 x1y  a2 x2y 

 y2
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 Keterangan:  

 Ry(1,2)   : Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dengan X2  

a1        : Koefisien prediktor X1  

a2        : Koefisien prediktor X2  

 x1y   : Jumlah product moment antara X1 dengan Y  

 x2y   : Jumlah antara X2 dengan Y  

 y2     : Jumlah kuadrat kriterium Y 

c. Uji signifikan regresi ganda digunakan uji F, yaitu dengan rumus 

Husaini dan Purnomo (2006:245) sebagai berikut: 

 

                                F = 
 2(n - m - 1)

m - (1-  2)
 

   

 

Keterangan :  

F : Harga F  

   n : Banyaknya responden   

   m : Banyaknya prediktor    

   R
2
 : Nilai koefisien korelasi 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat.  Setelah diperoleh hasil 

tersebut, kemudian Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel misal 

pada taraf signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila 

Fhitung  ≥ Ftabel maka terdapat kontribusi signifikan variabel bebas 

terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila  Fhitung < Ftabel 

maka variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. 
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d. Mengetahui besarnya sumbangan variabel prediktor terhadap 

kriterium. 

a) Sumbangan Relatif  

Sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan masing-masing variabel bebas atau prediktor 

terhadap prediksi. Sumbangan relatif dapat dihitung dengan 

rumus menurut Sahid Raharjo (2013:42) yaitu: 

   SR(X)% = 
SE(X)%

 2  

Keterangan:  

SR(X)% : Sumbangan relatif dari satu prediktor 

SE(X)% : Sumbangan efektif 

R
2
  : Koefisien determinasi 

b) Sumbangan efektif  

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan efektif setiap prediktor atau variabel bebas dari 

keseluruhan prediksi.  Sumbangan efektif dapat dihitung dengan 

rumus  menurut Sahid Raharjo (2013:43) sebagai berikut: 

  SE%X= Betax x rxy x 100 

Keterangan:  

SE%X : Sumbangan efektif dari satu prediktor 

Betax   : beta dari variabel X1 dan X2 

rxy  : Koefisien korelasi variabel X dan Y 
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3) Uji Hipotesis Keempat 

 

Pengujian hipotesis yang keempat yakni menggunakan  uji t untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Ha : Ada perbedaan hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan yang menggunakan model pembelajaran discovery 

learning dengan yang menggunakan metode ceramah. 

Berikut rumus penghitungan uji t: 

             xa – xb 

                     t =     

    

 

   

  Dengan:  

 

          Sp = √
(na-1)sa

2 nb-1)sb
2

na nb-2
 

 

Keterangan: 

 

t : thitung 

xa : Rata-rata kelompok a 

xb : Rata-rata kelompok b 

Sa : Deviasi standar kelompok a 

Sb : Deviasi standar kelompok b  

na : Banyak data kelompok a 

nb : Banyak data kelompok b (M.Thoha B.S Jaya, 1995: 134-135) 

  Sp √(
1

na
)  (

1

nb
) 
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Kriteria pengujian hipotesisnya adalah bila thitung ≤ ttabel , maka H0 

diterima  dan Ha ditolak. Apabila thitung > ttabel  maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh minat belajar melalui model discovery learning terhadap 

hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Hal ini 

dibuktikan dengan minat belajar dan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model discovery learning lebih tinggi daripada minat 

belajar dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah. 

Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukan adanya pengaruh 

minat belajar melalui model discovery learning terhadap hasil belajar 

siswa. Dengan demikian, semakin tinggi minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran maka semakin besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa.  

2. Ada pengaruh aktivitas belajar melalui model discovery learning terhadap 

hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Hal ini 

dibuktikan dengan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model discovery learning lebih tinggi daripada aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah. 

Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukan adanya pengaruh 
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aktivitas belajar melalui model discovery learning terhadap hasil belajar 

siswa. Dengan demikian, semakin tinggi aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran maka semakin besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar siswa. 

3. Ada pengaruh minat dan aktivitas belajar melalui model discovery 

learning terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pesisir Selatan. Hal ini dibuktikan dengan minat belajar dan aktivitas 

belajar siswa terhadap hasil belajar dengan menggunakan model discovery 

learning lebih tinggi daripada pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukan adanya 

pengaruh minat belajar dan aktivitas belajar melalui model discovery 

learning terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa apabila minat belajar dan aktivitas belajar tinggi maka hasil belajar 

juga tinggi. 

4. Ada perbedaan hasil belajar geografi yang menggunakan model discovery 

learning dengan yang menggunakan metode ceramah di kelas X SMA 

Negeri 1 Pesisir Selatan. Hal ini dibuktikan dengan  nilai hasil belajar 

siswa yang diperoleh pada kelas eksperimen dengan menggunakan model 

discovery learning lebih tinggi daripada nilai hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol dengan menggunakan metode ceramah.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dikemukakan 

antara lain: 



 

125 
 

 
 

1. Bagi guru, dapat menambah referensi model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa salah satunya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery learning pada proses pembelajaranguna meningkatkan minat, 

aktivitas, hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa, penggunaan model pembelajaran discovery learning 

membutuhkan fokus dan kemampuan tingkat tinggi dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran serta dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar khususnya pada mata pelajaran geografi. 
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