
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prestasi belajar merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam dunia

pendidikan. Prestasi belajar yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembelajaran,

dan sebaliknya prestasi belajar yang rendah menunjukkan bahwa tujuan belajar

yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran belum terlaksana. Proses pembelajaran

adalah proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik yang

melibatkan jiwa dan raga oleh karenanya sebagai hasil dari proses belajar adalah

perubahan jiwa yang mempengaruhi tingkah laku (Djamarah, 2008:13).

Berdasarkan data dari guru di SMA Negeri 9 Bandar Lampung menunjukkan

bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi belum memuaskan.

Rendahnya prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS ini diduga disebabkan

oleh ketersediaan sarana belajar geografi di rumah yang kurang memadai

sehingga minat belajar siswa pada pelajaran geografi rendah yang mengakibatkan

prestasi belajar geografi juga rendah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran sering

ditemukan siswa yang minat belajarnya rendah seperti tidak mendengarkan dan

memperhatikan penjelasan guru. Jika materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai

dengan minat siswa, maka siswa akan segan untuk belajar karena tidak ada daya



tarik baginya. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah siswa menurut kriteria

ketuntasan minimal pada Pelajaran Geografi siswa kelas XI IPS sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah siswa menurut Kriteria Ketuntasan Minimal Pelajaran
Geografi Siswa Kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 9
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

Sumber: Dokumentasi Guru Bidang Studi Geografi siswa kelas XI IPS SMA
Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 93 siswa, sebanyak 40

siswa (43,01%) telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan siswa

yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebanyak 53 siswa (56,99%).

Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi

belum memuaskan atau dapat dikatakan masih tergolong rendah.

Banyak faktor yang menyebabkan tercapainya suatu prestasi belajar yang baik

dalam pembelajaran. Secara garis besar faktor-faktor tersebut terbagi atas dua

faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Hal ini sesuai dengan pendapat

Bimo Walgito (1986:241) yang menyatakan bahwa ada banyak faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor tersebut terdiri dari dua faktor yaitu:

1. Faktor dalam diri individu (intern), meliputi : motivasi belajar, minat

belajar, cara belajar, disiplin belajar, waktu belajar dan bakat siswa.

No
Kriteria Ketuntasan

Minimal
Jumlah Siswa Kelas XI

Total Persentase
IPS 1 IPS 2 IPS 3

1. ≥ 73 (Tuntas) 19 14 7 40 43,01

2. < 73 (Tidak Tuntas) 13 18 22 53 56,99

Jumlah
32 32 29 93 100



2. Faktor dari luar individu (ekstern), meliputi : pekerjaan orang tua,

pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, aktivitas belajar siswa,

lingkungan belajar, kondisi keluarga, dan sarana/fasilitas belajar siswa.

Jadi dalam hal ini rendahnya prestasi belajar siswa dapat disebabkan oleh

berbagai faktor tersebut diatas. Dari faktor–faktor tersebut, faktor dari dalam diri

siswa merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan belajar,

sebab dalam proses belajar sasaran utamanya adalah siswa tersebut sebagai

subyek belajar.

Agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang baik maka harus diciptakan

lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas

yang ada, tetapi tidak semua proses tersebut dapat terlaksana dengan baik, karena

pelaksanaan pembelajaran melibatkan instrumen, metode, sumberdaya,

sumberdana, kondisi psikologis, kondisi lingkungan dan lain-lain yang menjadi

faktor pendukung dan penyebab.

Adapun faktor sarana belajar siswa di rumah yang diduga berhubungan dengan

prestasi belajar siswa. Sarana belajar yang sifatnya umum (semua pelajaran)

meliputi : meja, kursi, almari, bacaan, lampu penerang, dan alat-alat tulis.

Sedangkan sarana belajar yang khusus untuk pelajaran geografi meliputi : buku

pelajaran geografi, peta/atlas, grafik, diagram, modul, jangka, internet dan lain-

lain. Apabila sarana belajar yang dimiliki lengkap baik yang umum maupun yang

khusus akan membantu siswa dalam mempelajari pelajaran geografi sehingga

diharapkan prestasi belajar siswa dapat meningkat.



Sarana belajar yang baik dan lengkap di rumah diduga dapat menimbulkan

dorongan yang besar pada diri anak dalam belajar sehingga ada kemungkinan

anak dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Ketersediaan sarana

belajar geografi yang memadai di rumah akan dapat meningkatkan prestasi belajar

geografi siswa, karena dengan tersedianya sarana belajar yang lengkap secara

psikologis anak akan berminat dan termotivasi untuk dapat memanfaatkan dengan

sebaik-baiknya. Sarana belajar yang lengkap juga akan memberikan kemudahan

pada diri anak dalam proses belajarnya, karena pikiran anak akan terkonsentrasi

pada masalah materi pelajaran.

Adapun sarana yang diperlukan dalam belajar geografi antara lain : peta/atlas,

internet, jangka, pinsil, mistar dan lain-lain dalam proses belajar pembelajaran

peralatan tersebut digunakan untuk membantu dalam menyajikan data lokasi,

keadaan permukaan bumi, arah, jarak, dan lain-lain. Kurang lengkapnya sarana

belajar geografi di rumah kemungkinan dapat menimbulakan akibat negatif,

antara lain siswa tidak bisa belajar secara baik sehingga sulit diharapkan untuk

mencapai nilai yang tinggi, oleh sebab itu sarana belajar merupakan alat yang

sangat penting dalam proses belajar.

Minat belajar siswa yang merupakan faktor dari dalam diri siswa juga merupakan

faktor lain yang diduga berhubungan dengan  prestasi belajar siswa. Minat siswa

belajar geografi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar

geografi siswa, karena dengan adanya minat belajar geografi yang tinggi akan

memberikan kemudahan pada diri anak dalam proses belajarnya, karena fikiran

anak terkonsentrasi kepada masalah materi pelajaran. Hal ini didukung oleh



pendapat Slameto (2003:57) yang menyatakan bahwa minat besar pengaruhnya

terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan

minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak

ada daya tarik baginya, ia segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasaan

dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah

dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar.

Berdasarkan pendapat di atas minat siswa belajar geografi yang tinggi dapat

meningkatkan prsetasi belajar geografi siswa. Rendahnya minat belajar geografi

dapat menimbulkan akibat negatif, antara lain siswa menjadi malas belajar

sehingga sulit diharapkan untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi, oleh sebab

itu minat belajar sangat penting dalam proses belajar.

Dengan adanya minat belajar dalam diri siswa, maka siswa tersebut akan tertarik

untuk mempelajari suatu pelajaran dengan sungguh-sungguh dan akan

memusatkan pikiran dan perhatian terhadap pelajaran tersebut tanpa ada rasa

terpaksa sehingga cenderung akan memperoleh prestasi belajar yang diharapkan.

Tanpa adanya minat belajar dalam diri siswa tidak mungkin siswa tersebut akan

mendapatkan hasil yang optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian tentang Hubungan Antara Ketersediaan Sarana Belajar Di

Rumah dan Minat Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada pendahuluan

maka faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya prestasi belajar

diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Minat belajar siswa

2. Sarana/fasilitas belajar

3. Motivasi belajar

4. Aktivitas belajar siswa

5. Sikap siswa terhadap guru

6. Prestasi belajar

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan tidak semua faktor-faktor

yang berhubungan dengan rendahnya prestasi belajar akan diteliti oleh penulis,

hal tersebut karena keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan berfikir, dan biaya

yang penulis punya, sehingga dalam penelitian ini hanya diambil tiga faktor yaitu

:

1. Ketersediaan Sarana/fasilitas belajar geografi siswa di rumah

2. Minat siswa terhadap pelajaran geografi

3. Prestasi belajar geografi

D. Rumusan Masalah



Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai

berikut :

1. Apakah ada hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah dengan

minat belajar geografi siswa di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2010/2011?

2. Apakah ada hubungan antara minat belajar siswa dengan prestasi belajar

geografi siswa di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2010/2011?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah

dengan minat belajar geografi siswa di SMA Negeri 9 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2010/2011.

2. Untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar

geografi siswa di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2010/2011.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Program Studi

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universtas Lampung.



2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan

pemikiran bagi guru geografi khususnya bagi guru geografi di SMA Negeri 9

Bandar Lampung dalam upaya untuk menumbuhkan minat belajar geografi

siswa.

3. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti mengenai bidang pendidikan,

khususnya arti penting akan minat belajar siswa dalam proses belajar

pembelajaran.

4. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka perlu

diberikan pembatasan ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hubungan antara sarana belajar di rumah

dan minat belajar siswa dengan prestasi belajar geografi.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 9

Bandar Lampung.

3. Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2011.

5. Bidang Ilmu



Bidang ilmu yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembelajaran

geografi.

Pembelajaran geografi hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Dengan perkataan lain,

pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang

diajarakan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak

pada jenjang pendidikan masing-masing (Nursid Sumaatmadja, 1997:12).


