
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang  

 
Tujuan pendidikan berupa seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta 

didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan 

pendidikan bimbingan pengajaran dan latihan diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang 

dialami siswa sebagai anak didik. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto 2003:2). 

 
Pembangunan Nasional tidak pernah bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan 

merupakan salah satu cara untuk membangun dan membentuk potensi yang 

dimiliki manusia. Dengan adanya potensi atau sumberdaya yang tinggi pada 

manusia, akan dapat meningkatkan peran sertanya dalam karya pembangunan 

nasional. Dari uraian di atas nampak betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang baik dan berkualitaslah 

manusia dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, mewujudkan kehidupan 
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yang lebih baik, serta mencapai kesejahteraan hidup. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal dituntut untuk memiliki kualitas tinggi dalam upaya pengolahan 

serta pembentukan sumberdaya manusia sehingga dapat menciptakan out put 

pendidikan yang berkualitas tinggi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, dalam 

hal ini lembaga pendidikan memang memerlukan perhatian dari semua pihak, 

terutama dari siswa dengan guru sebagai pelaku utama dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga out put pendidikan yang berkualitas tinggi serta tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Guna meningkatkan kualitas out put pendidikan maka 

system pendidikan saat ini lebih menekankan proses pembelajaran benar-benar 

pada siswa, yaitu siswa sebagai subyek belajar dan guru sebagai fasilitator bagi 

siswa dalam proses belajar. 

 
Menurut Bimo Walgito (1986:241) peningkatan prestasi belajar dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu :  

-     Faktor dari dalam diri siswa (intern) meliputi: 
1. Motivasi belajar 
2. Minat belajar 
3. Cara belajar 
4. Disiplin belajar 
5. Waktu belajar 
6. Bakat siswa 
 
-     Faktor dari luar siswa (ekstern) meliputi : 
1. Sarana belajar di rumah 
2. Lingkungan belajar 
3. Kondisi keluarga 
4. Pekerjaan orang tua 
5. Pendapatan orang tua 
6. Pendidikan orang tua 
7. Aktivitas belajar  
 
-     Prestasi belajar yang rendah 
 
Menurut Sardiman (1995:32) adapun karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi 
kegiatan belajar mengajar dan prestasi belajar siswa antara lain latar belakang 
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pengetahuan, tarap pengetahuan, gaya belajar, usia kronologis tingkat kematangan, 
spektrum, ruang lingkup ilmu, lingkungan sosial ekonomi, hambatan-hambatan 
lingkungan, sosial budaya, intelegensi, keselarasan dan attitud.  
 
 
Dituntut adanya minat atau kemauan dari dalam diri siswa sendiri untuk mencari, 

menggali serta mempelajari materi yang dipelajari, atau dengan kata lain siswa 

memiliki rasa membutuhkan materi tersebut sehingga akan terdorong untuk 

mencari, menggali, melatih pengetahuan, sikap, ketrampilan yang dimiliki. Dengan 

memiliki minat belajar yang tinggi dalam diri siswa, siswa akan dapat merasa 

senang dalam belajar siswa akan memberikan perhatian khusus atau lebih pada 

materi yang disenanginya tersebut, dengan demikian dimungkinkan siswa akan 

memiliki minat pada banyak bidang juga kurang baik, karena siswa tersebut kurang 

bisa berfokus pada satu hal. Siswa yang memiliki banyak minat memiliki 

kecenderungan untuk mencoba semua hal yang disenanginya, sehingga siswa 

kurang total pada satu materi atau setengah-setengah hal ini akan dapat 

mempengaruhi pencapaian belajar siswa sehingga dapat juga mempengaruhi 

prestasi belajar menjadi buruk. 

 
Menurut Noehi Nasution (1997:7) berpendapat bahwa: 
“Minat mempengaruhi proses dan hasil belajar, tak usah dipertanyakan kalau 
seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu tidak dapat diharapkan bahwa 
dia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut; sebaliknya, kalau 
seseorang belajar dengan penuh minat, maka dapat diharapkan bahwa hasilnya 
akan lebih baik”. 
 
 
Pada dasarnya mutu pendidikan ditentukan oleh nilai belajar, untuk dapat mencapai 

nilai belajar yang lebih baik dan maksimal perlu didukung oleh banyak faktor, 

yaitu sarana belajar yang diperlukan oleh siswa. Sarana belajar yang baik dan 

lengkap dapat menimbulkan dorongan besar pada diri anak sehingga ada 
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kemungkinan anak dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Ketersediaan 

kelengkapan sarana belajar geografi yang memadai di rumah akan dapat 

meningkatkan prestasi belajar geografi siswa, karena dengan tersedianya 

kelengkapan sarana belajar yang lengkap secara psikologis anak dapat 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 terkonsetrasi pada masalah materi pembelajaran. 

 
Menurut Hasbullah Thabrany (1994: 49) sarana belajar adalah : “ Segala kebutuhan 

logistik tertentu yang dibutuhkan dalam belajar seperti ruang belajar yang bebas 

dari gangguan, sirkulasi dan suhu udara yang baik, penerangan serta perlengkapan 

yang baik dan cukup”. Dengan demikian sarana belajar yang lengkap akan 

menunjang keberhasilan siswa didalam proses pembelajaran. Kelengkapan sarana 

belajar yang dimiliki dapat meningkatkan nilai belajar khususnya pada mata 

pelajaran geografi. 

 
Kelengkapan sarana belajar yang sifatnya umum (semua pelajaran) meliputi: meja, 

kursi, almari, buku bacaan, lampu penerangan, dan alat-alat tulis. Sedangkan sarana 

belajar yang khususnya untuk pembelajaran geografi meliputi: buku pelajaran 

geografi, peta atau atlas, globe, grafik, buku catatan, majalah, brosur, buletin, 

diagram, modul, jangka dan lain-lain. Apabila sarana belajar yang di miliki lengkap 

baik yang umum maupun yang khusus akan membantu siswa dalam mempelajari 

pelajaran geografi. Kurang lengkapnya sarana belajar geografi dapat menimbulkan 

akibat yang negatif, antara lain siswa tidak dapat belajar dengan baik yang akhirnya 

sulit untuk mencapai nilai yang tinggi, oleh sebab itu sarana belajar di rumah 
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merupakan alat yang sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga dengan 

lengkapnya sarana belajar di rumah diharapkan prestasi belajar siswa dapat 

meningkat. Sedangkan di sekolah SMA Kartikatama keadaan sarana yang dimiliki 

masih kurang lengkap hanya memiliki 3 buah laptop, 2 buah LCD, dan 1 buah 

OHP, dan dalam proses pembelajaran tidak semua guru menggunakan sarana 

pendukung pembelajaran tersebut karena kemampuan guru tidak merata guru-guru 

tersebut lebih dominan mengajar dengan metode ceramah sehingga banyak siswa 

yang cenderung tidak memperhatiakan materi yang disampaikan oleh guru. 

Sedangkan kurangnya minat atau kemauan dari dalam diri siswa sendiri untuk 

mencari, menggali serta mempelajari atau mengulang kembali materi yang 

diberikan oleh guru di sekolah, siswa kurang memperhatikan guru saat menjelaskan 

pelajaran, hal ini dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa menjadi 

buruk. 

 
Penulis meneliti minat belajar siswa dan kelengkapan sarana belajar siswa di rumah 

karena pada saat penulis melakukan pengamatan di sekolah SMA Kartikatama 

Metro, dari hasil perbincangan penulis dengan guru mata pelajaran geografi 

diketahui bahwa kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran geografi pada saat 

guru sedang menjelaskan pelajaran dan kurangnya sarana yang dimiliki siswa yang 

menyebabkan siswa saling pinjam alat tulis yang mengakibatkan terganggunya 

konsentrasi siswa pada saat guru menjelaskan dan terkadang tidak mengerti apa 

yang di jelakan guru karena siswa tidak memiliki buku penunjang pelajaran 

tersebut. 
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Berdasarkan  hasil pra riset yang dilakukan penulis pada siswa kelas X SMA 

KARTIKATAMA Metro pada semester genap tahun 2010-2011, menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran geografi masih rendah begitu 

juga dengan nilai rata-rata kelas. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1. Jumlah Siswa Tiap Kelas dan Nilai Belajar Geografi Tertinggi, Terendah, 

dan Rata-rata Kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun Pembelajaran 
2010-2011. 

 
 
    No 

 
Kelas 

 
Jumlah Siswa 

Nilai 
Geografi 
Tertinggi 

Nilai 
Geografi 
Terendah 

Nilai Rata- 
Rata Kelas 

1 X A 35 80 47 61,02 

2 X B 35 75 39 57,51 

3 X C 35 75 44 57,63 

4 X D 35 70 48 50,72 

5 X E 35 75 46 57,66 

6 X F 35 66 30 47,25 

7 X G 35 66 28 46,20 

 Jumlah  245   57,15 

Sumber : Dokumentasi Guru Bidang Studi Geografi SMA Kartikatama Metro. 

 
Berdasarkan Tabel 1. tersebut diketahui nilai rata-rata prestasi belajar geografi 

yang dicapai siswa tiap kelas belum cukup optimal, terutama pada siswa kelas X F 

yang nilai rata-rata kelasnya paling kecil diantara kelas lainnya. Rendahnya nilai 

siswa tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran di SMA Kartikatama 

Metro belum tercapai karena prestasi belajar siswa belum memenuhi standar KKM 

yang diberlakukan untuk mata pelajaran Geografi yaitu lebih dari atau = 60, 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 2. di bawah ini.   
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Tabel 2.  Jumlah Siswa Menurut Kelompok Nilai Belajar Geografi dan Menurut 
Siswa Kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2010-2011. 

 

No  Kelompok  
Nilai Siswa  

Jumlah Siswa  Total  %  

  XA  XB  XC  XD  XE  XF  XG    
1  < 60  

(Kurang)  
15 17  14  13  13  11  14  97  54,24  

2  60-65  
(Sedang)  

11  11  10  12  12  13  12  81  27,12  

3  > 65  
(Tinggi)  

9  7  11  10  10  11  9  67  18,64 

 Jumlah  35 35 35 35 35 35 35 245 100 

Sumber: Dokumentasi Guru Geografi Kelas X SMA Kartikatama Metro. 
 
 
Standar ketuntasan yang di terapkan SMA Kartikatama metro adalah: 

1. Prestasi belajar siswa tuntas, apabila nilai siswa mencapai lebih dari atau = 60 

2. Prestasi belajar siswa tidak tuntas, apabila nilai siswa mencapai < 60 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa prestasi belajar geografi siswa 

bidang studi geografi kelas X semester genap SMA Kartikatama Metro Tahun 

Pelajaran 2010-2011 sebagian masih rendah (54,24%) mendapat nilai kurang yaitu 

sebanyak 97 siswa, sedangkan siswa yang memiliki nilai sedang (27,12%) 

sebanyak 81 siswa dan yang memperoleh nilai tinggi berjumlah 67 siswa atau 

(18,64%). 

   
Menurut Syaifudin Bahari Djamarah dan Aswan Zain (1996:128) apabila bahan 

pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswamaka persentasi 

keberhasilan pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. Rendahnya prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Geografi berhubungan dengan minat belajar 

siswa yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri (faktor Internal). Siswa 

yang memiliki minat terhadap suatu objek atau aktivitas akan ditunjukkan oleh rasa 
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senang berupa perhatian lebih pada objek atau aktivitas yang diminatinya. 

Demikian pula halnya dengan minat siswa pada suatu mata pelajaran, siswa yang 

memiliki minat positif terhadap suatu pelajaran dapat ditunjukkan dari usahanya 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan padanya dengan tuntas dan tepat 

pada waktunya, serta tidak sanggup untuk menghadapi tantangan atau kesulitan 

yang timbul dari pelajaran yang tidak disenangi. Adapun indikator minat antara 

lain perhatian siswa, penggunaan waktu, perasaan senang, dorongan. 

 
Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar, yakni sedikit siswa yang aktif 

dalam memperhatikan penjelasan guru, kebanyakan siswa cenderung mengobrol, 

mencontoh  pekerjaan  temannya dan  mengerjakan PR di sekolah, tidak memiliki 

buku pegangan, serta dari hasil wawancara diketahui banyak siswa yang kurang 

senang terhadap pelajaran ini. Diketahui bahwa siswa banyak yang kurang senang 

dengan  pelajaran geografi karena pelajaran geografi dianggap membosankan serta 

merasa pelajaran kurang bermanfaat nantinya. Di samping  faktor  internal ada 

faktor eksternal yang diduga berkaitan dengan pencapaian prestasi belajar siswa 

yakni kurang lengkapnya sarana belajar di rumah. Berdasarkan pada permasalahan 

di atas maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada “Hubungan 

antara Minat Belajar Geografi dan Kelengkapan Sarana Belajar di Rumah dengan 

Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Geografi Kelas X SMA 

KARTIKATAMA Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya yang berhubungan 

dengan prestasi belajar siswa dapat di identifikasikan sebagai berikut: 
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 -    Faktor dari dalam diri siswa (intern) meliputi: 

1. Motivasi belajar siswa yang rendah 

2. Minat belajar siswa yang rendah 

3. Cara belajar siswa yang kurang baik 

4. Disiplin belajar siswa yang rendah 

5. Waktu belajar siswa di rumah yang kurang efektif 

6. Bakat siswa yang rendah 

 
-  Faktor dari luar siswa (ekstern) meliputi : 

1. Sarana belajar siswa di rumah yang tidak lengkap 

2. Lingkungan belajar siswa yang kurang nyaman 

3. Kondisi keluarga siswa yang tidak baik 

4. Pekerjaan orang tua yang tidak tetap 

5. Pendapatan orang tua yang kurang 

6. Pendidikan orang tua yang rendah 

7. Aktivitas belajar siswa yang rendah 

 
-   Prestasi belajar yang rendah 

 
1.3     Batasan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tidak semua 

faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya prestasi belajar akan diteliti 

oleh penulis, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan 

berfikir, dan biaya yang penulis miliki, sehingga batasan masalah dalam penelitian 

ini hanya diambil tiga faktor,  yang merupakan variabel bebas yakni :  
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1. Minat belajar geografi siswa yang rendah (X1) 

2. Sarana belajar siswa di rumah yang tidak lengkap (X2) 

Sedangkan masalah utamanya yang merupakan variabel terikat yaitu prestasi 

belajar yang rendah (Y). 

 
 
1.4     Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara minat belajar geografi dengan prestasi belajar 

siswa kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011. 

2. Apakah ada hubungan antara kelengkapan sarana belajar di rumah dengan 

prestasi belajar siswa kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun Pembelajaran 

2010-2011. 

3. Apakah ada hubungan antara minat belajar geografi dan kelengkapan sarana 

balajar di rumah dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran geografi 

kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011. 

 
1.5    Tujuan Penelitian    

 
1. Untuk mengetahui hubungan antara minat belajar geografi dengan prestasi 

belajar siswa kelas X SMA KARTIKATAMA Metro Tahun Pembelajaran 

2010-2011.   

2. Untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan sarana belajar di rumah 

dengan prestasi belajar siswa kelas X SMA KARTIKATAMA Metro Tahun 

Pembelajaran 2010-2011. 
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3. Untuk mengetahui hubungan antara minat belajar geografi dan kelengkapan 

sarana balajar di rumah dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

geografi kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011. 

 
1.6    Kegunaan Penelitian  

1. Memberikan informasi kepada siswa bahwa minat belajar Geografi dan 

kelengkapan sarana belajar di rumah yang baik dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas X SMA KARTIKATAMA Metro Tahun Pembelajaran 

2010-2011. 

2. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada program studi 

pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Sebagai sumbangan pikiran bagi guru dan siswa dalam usaha untuk 

meningkatkan prestasi belajar khususnya dalam pelajaran geografi. 

 
1.7    Ruang Lingkup Penelitian  

 
1. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah hubungan antara minat belajar 

Geografi dan kelengkapan sarana belajar di rumah dengan prestasi belajar 

siswa kelas X SMA KARTIKATAMA Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA KARTIKATAMA 

Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA KARTIKATAMA Metro. 

4. Waktu penelitian pada semester genap tahun 2010-2011. 

5. Ruang Lingkup Ilmu adalah Pembelajaran Geografi. 

 


