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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 
2.1.1 Pembelajaran Geografi  

 
Pembelajaran geografi pada hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek 

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan 

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya (Nursid Sumaatmadja 

1997: 12). Alasan dipergunakannya pembelajaran geografi sebagai ilmu yang 

mendasari penelitian ini, karena pembelajaran geografi merupakan pembelajaran 

tentang hakekat yang di ajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing. 

  
Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktifitas manusia dan alam serta 

interaksi diantara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang 

tertentu. Pemahaman holistik terhadap fenomena tersebut dapat menciptakan 

wawasan konseptual, pola pikir, dan kemampuan aplikatif yang khas ke-ruang-an 

untuk diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan: perencanaan dan 

pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, 

energi, industri, transportasi, perbankan, manajemen, pemasaran, pendidikan, dan 

sebagainya. Berikut ini beberapa definisi yang saling melengkapi sehingga pokok 

kajian geografi: 
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Preston E.James (2006:4) “Geografi merupakan induk dari ilmu pengetahuan, 

karena banyak ilmu pengetahuan yang dikaji selalu dimulai dari keadaan bumi”. 

Prof. Bintarto dalam bukunya Penuntun Geografi Sosial “Geografi adalah ilmu 

pengetahuan yang menguraikan, menerangkan sifat-sifar bumi, menganalisis 

gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari cirri khas mengenai bumi 

dalam ruang dan waktu”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau lingkungan 

dalam konteks keruangan. Kesimpulan ini dibuat oleh para pakar geografi pada 

seminar dan lokakarya di Semarang tahun 1988.  

 
Tujuan pembelajaran geografi meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. 

1. Pengetahuan  

a. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola 

keruangan dan proses-prosesnya.  

b. Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang, dan 

keterbatasannya untuk dimanfaatkan.  

c. Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar, dan wilayah Negara/Dunia. 

2. Keterampilan 

a. Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, dan lingkungan binaan. 

b. Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan 

informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan. 
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c. Mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan 

hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. 

3. Sikap  

a. Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang 

terjadi di lingkungan sekitar. 

b. Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap 

kualitas lingkungan hidup. 

c. Mengembangan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan 

sumber daya. 

d. Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan social dan budaya. 

e. Mewujudkan rasa cinta tanah air dalam persatuan bangsa. 

(http://iptekdakhlan.blogspot.com/2009/06/objek-studi-geografi-i-fungsi-

pelajaran.html). 

 
Tujuan dari pembelajaran geografi sangat luas yang mencakup pengetahuan yaitu 

mengembangkan konsep dasar geografi baik pola keruangannya, sumber daya alam 

maupun lingkungan sekitar, keterampilan yang mencakup kemampuan mengamati, 

mengumpulkan menganalisis fenomena-fenomena geografi, dan sikap pada diri 

siswa seperti kesadaran, toleransi dan kepekaan terhadap perubahan fenomena 

geografi yang terjadi. Objek kajian geografi adalah permukaan bumi yang terdiri 

dari atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer 

(lapisan air, perairan), dan biosfer (lapisan kehidupan) yang ditinjau dari aspek 

kewilayahan. Dengan demikian pembelajaran geografi adalah pembelajaran 

tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan 

gejala alam dan kehidupan manusia dan variasi kewilayahannya. 
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2.1.2  Pengertian Minat Belajar 

 
Minat mempunyai pengaruh yang sangat besar terdapat prestasi belajar siswa. 

Menurut Hendra Surya (2004:7) secara sederhana minat diartikan suatu keinginan 

memposisikan dari pada pencapaian pemuasan kebutuhan psikis maupun jasmani. 

Syaiful Bahri Djamarah (2008: 132) minat adalah kecenderungan yang menetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. 

 
Slameto (2003:57), minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus menerus yang di sertai dengan rasa senang. Jadi minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh suatu kepuasan. Secara lebih jelas Slameto 

menyebutkan pengertian minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Slameto (2003:180) minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut semakin 

besar minat. Seseorang yang sedang mengerjakan pekerjaan kadang-kadang sering 

merasa bosan, keadaan yang demikian sering dialami oleh siswa yang sedang 

belajar. Untuk menghilangkan akan perasaan itu harus dapat memunculkan minat 

yang dapat menjadi pendorong untuk belajar kembali. Dan juga pendapat Sardiman 

A.M (2001:23) “Minat timbul apabila murid tertarik akan sesuatu karena sesuai 

dengan kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan 

bermakna bagi dirinya. Adapun cara – cara untuk membangkitkan minat, antara 

lain: 

1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 
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2) Menghubungkan persoalan dengan pengalaman yang lampau  

3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

4) Menggunakan berbagai bentuk mengajar 

(Sardiman A.M, 2001:92-93) 

 
Dari uraian di atas nampak bahwa minat siswa dalam belajar perlu mendapat 

perhatian khusus dari para pengajar harus dapat menumbuhkan minat belajar siswa, 

diantaranya dengan metode atau cara yang telah di bahas di atas. Namun minat 

siswa yang terlalu berlebih atau memiliki minat terlalu banyak pun harus dihindari 

karena siswa akan sulit terfokus pada satu bidang yang dipelajari. Jadi guru harus 

dapat mengarahkan minat siswa dengan baik pada suatu objek sehingga siswa 

dapat belajar dengan baik serta dapat mencapai prestasi belajar yang baik pula. 

 
2.1.3 Sarana Belajar 

 
Sarana belajar dalam kamus Bahasa Indonesia (2005:273) sarana belajar dapat 

diartikan “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 

dan tujuan, dapat berbentuk alat, media”. Dengan demikian yang dimaksud sarana 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk 

mencapai tujuan dalam belajar. Kekurangan sarana belajar dapat membawa akibat 

negatif bagi siswa, misalnya siswa tidak dapat belajar dengan baik, sehingga 

prestasi belajar yang tinggi akan sulit dicapai. Hal ini didukung oleh pendapat 

Suryosubroto (1997:292) bahwa “proses belajar akan berjalan dengan baik bila 

ditinjau dengan sarana yang memadai, baik jumlah, keadaan, maupun kelengkapan 

sarana belajar”. Disini yang dimaksud adalah semua fasilitas belajar yang 
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diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak demi pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 
Sarana belajar adalah peralatan belajar siswa yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran agar pencapaian tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, 

teratur, efektif dan efisien. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibrahim 

Bafadal (2002:2) “sarana belajar adalah semua prangkat pralatan, bahan dan 

prabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran”. Sarana 

belajar di rumah sangatlah penting manfaatnya bagi siswa, hal ini diperlukan guna 

membantu para siswa dalam kegiatan belajar. Belajar akan timbul pada diri anak 

apabila tempat atau ruang khusus serta dilengkapi dengan sarana belajar yang 

diperlukan. Seperti menurut Dimyati dan Mujiono (1999:249) mengungkapkan 

bahwa : “lengkapnya sarana belajar menentukan kondisi pembelajaran yang baik” 

 
Seorang siswa sarana belajar merupakan kubutuhan pokok yang harus dipenuhi, 

misalnya : buku pelajaran, buku tulis. Buku dan sumber bacaan merupakan sarana 

belajar yang sangat penting, karena buku merupakan alat menyimpan informasi 

tentang ilmu pengetahuan, pariwisata dan hal-hal penting lainya yang sangat 

diperlukan dalam mengembangkan pengetahuan. 

 
2.1.4 Minat Belajar Geografi  

 
Minat dapat timbul karena beberapa hal antara lain menghubungkan pengalaman-

pengalaman pada masa lampau, membangkitkan suatu kebutuhan, mendapatkan 

penghargaan, member kesempatan untuk menghasilkan yang lebih baik. Demikian 

pula halnya dengan minat terhadap mata pelajaran geografi dapat timbul karena 
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siswa mengetahui manfaat yang akan didapat atau karena ia merasa senang setelah 

ia mempelajarinya atau karena mendapat penghargaan tertentu karena prestasi yang 

diperolehnya. 

 
Pembelajaran geografi merupakan mata pelajaran pokok yang diujikan dalam 

standar kelulusan di SMA, hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran geografi 

penting untuk dipelajari, selain itu pembelajaran geografi juga berhubungan erat 

dengan fenomena yang ada di sekeliling kita. Menurut Usman Efendi (1990:72) 

menyatakan bahwa: 

“Minat siswa terhadap sesuatu pelajaran terlihat dari rasa ingin tahunya yang besar 
dengan belajar lebih banyak dan dari kemampuannya untuk terlihatdalam berbagai 
kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Siswa yang mempunyai minat 
yang tinggi akan senang dan dengan penuh perhatian mengikuti setiap jam-jam 
pelajaran berlangsung, serta belajar dengan teratur ditunjukkan oleh pemilikan 
buku-buku pelajaran yang lengkap”.  
 
 
Minat memiliki beberapa manfaat seperti yang dikemukakan Sumadi Suryabrata 

(2006:13) minat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemampuan 

berhasil tidaknya seseorang dalam berbagai bidang terutama dalam bidang 

pendidikan dan pekerjaan. Jadi manfaat minat antara lain untuk menentukan 

keberhasilan seseorang dalam bekerja atau belajar. Besar kecilnya minat seseorang 

terhadap suatu mata pelajaran akan berpengaruh pula terhadap pencapaian prestasi 

belajar siswa dalam menempuh pendidikan atau dalam mengikuti proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran geografi. Minat siswa dalam belajar 

tidak lepas dari peran guru dalam menimbulkan minat yang tinggi pada proses 

pembelajaran, menurut W.S Winkel (1984:93) guru dalam mengajar hendaknya 

berusaha membangkitkan minat siswa agar mereka belajar dengan sungguh-

sungguh dengan menginsafkan bahwa apa yang dipelajari sekarang atau suatu saat 
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harus diingat kembali. Adanya minat yang tinggi dalam belajar akan menghasilkan 

prestasi yang baik. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian Sunarto menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang positif, erat, dan signifikan antara minat belajar 

geografi dengan prestasi belajar geografi. 

 
Dapat disimpulkan bahwa minat merupakan gejala psikis berupa kecenderungan 

yang menimbulkan sikap dalam diri siswa untuk merasa tertarik atau senang akan 

sesuatu hal atau objek tertentu. Dengan demikian minat akan timbul atau terungkap 

melalui kegiatan yang menyenangkan dalam diri siswa dan hal tersebut dapat 

mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai siswa. 

 
2.1.5  Kelengkapan Sarana Belajar Geografi di Rumah 

       
Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa serta meningkatkan 

prestasi belajar perlu didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah sarana 

belajar yang diperlukan oleh siswa, yang dimaksud dengan sarana belajar menurut 

Hasbullah Tabrani (1994:48). ”Sarana belajar adalah segala kebutuhan logistik 

tertentu yang dibutuhkan dalam belajar, seperti ruang belajar yang bebas dari 

gangguan, situasi dan suhu udara yang baik, penerangan dan media belajar serta 

perlengkapan yang baik dan cukup”. 

 
Seperti dikemukakan di atas bahwa ketersediaan sarana belajar mungkin 

berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, karena dalam segala 

bentuk kegiatan proses belajar, sarana belajar yang memadai mutlak diperlukan. 

Sarana belajar yang memadai akan memberikan kemudahan bagi siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar sehingga dimungkinkan untuk memperoleh prestasi 
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belajar yang baik. Jika siswa tidak memiliki sarana prasarana belajar yang 

memadai maka akan mengganggu kegiatannya dalam belajar karena siswa tersebut 

akan meminjam alat-alat tulis terlebih dahulu. 

 
Sarana belajar hendaknya disediakan tidak hanya yang ada dilingkungan sekolah 

saja tetapi lebih dominan dirumah. Oleh karena itu, usaha orang tua dalam 

menyediakan sarana belajar dirumah sangatlah diperlukan, seperti tersedianya 

tempat belajar yang baik adalah tempat yang tersendiri, yang tenang, yang terang, 

warna dindingnya hendaknya tidak mencolok dan tidak ada hal-hal yang 

mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Jika anak tidak memiliki sarana 

belajar yang memadai akan mengganggu aktivitas anak dalam belajar. 

 
Pentingnya sarana untuk membantu siswa dalam kegiatan belajarnya dijelaskan 

oleh Nasution S (1997:34) ”Buku-buku dan alat-alat lain yang tidak lengkap akan 

turut juga mempengaruhi psikologi anak dalam belajar, karena tidak mungkin anak 

itu terus menerus meminjam alat-alat yang diperlukan dari orang lain. Kurang 

lengkapnya buku-buku yang diperlukan akan menyebabkan anak malas belajar 

serta menghalanginya untuk belajar lebih baik”. 

 
Untuk belajar dengan baik, hendaknya siswa mempunyai suatu ruangan tertentu 

sebagai sarana tempat belajar, seperti yang dikemukakan oleh The Liang Gie 

(1984:22) yaitu: ”Sebuah syarat untu belajar dengan baik ialah tersedianya sarana 

tempat belajar. Setiap siswa hendaknya mengusahakan sedapat-dapatnya agar 

mempunyai suatu tempat belajar tertentu”.  
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Untuk belajar dengan baik diperlukan sarana belajar yang memadai dan 

penggunaan sarana belajar tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan 

dicapai siswa. Untuk lebih jelasnya sarana belajar Geografi akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Buku Pelajaran 

Pembelajaran tidak dapat terlepas dari sumber belajar baik buku wajib maupun 

buku penunjang, karena ilmu pengetahun tidak mungkin dapat dikuasai tanpa 

adanya sumber belajar. Dalam mempelajari ilmu tidak dapat terlepas dari sumber 

belajar baik buku wajib maupun buku penunjang, karena dari sanalah seseorang 

akan mendapatkan pengetahuan dan ilmu tidak mungkin dapat dikuasai tanpa 

adanya sumber belajar.  

Hal ini diperkuat oleh pendapat Oemar Hamalik (1990:59) yaitu:  

”Salah satu sumber vital dalam belajar dirumah ialah beberapa jenis buku bacaan 
lainya, seperti buku kerja, majalah, brosur, bulletin dan lain sebagainya”. 
Keberadaan sumber belajar dengan prestasi belajar, pada umumnya apabila sumber 
belajar yang dimiliki siswa jumlahnya kurang dan tidak lengkap akan berhubungan 
dengan prestasi belajar yang diperoleh siswa. 
 
b. Media Belajar Geografi 

Mempelajari ilmu geografi tidak hanya cukup dengan penjelasan dari buku wajib 

maupun buku penunjang saja, namun memerlukan juga media belajar agar siswa 

lebih dapat memahami tentang aspek kajian ilmu geografi. Peta, atlas, globe, 

gambar/foto, dan gambar animasi merupakan media belajar geografi. 
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Menurut Oemar Hamalik (1990:14) yang dimaksud dengan media belajar adalah:  

”Media adalah sumber belajar yang dikembangkan atau dipilih secara khusus agar 

dapat menyalurkan pesan atau rangsangan tertentu kepada siswa agar terjadi proses 

belajar”. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Arif S, 1996:7). 

Berikut ini akan diuraikan tentang media belajar Geografi berupa peta, atlas dan 

globe. 

1. Peta 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1997:97) bahwa: 

”Peta merupakan konsep dan hakekat dasar pada Geografi dan pengajaran Geografi 

oleh karena itu, mengajar dan mempelajari Geografi tanpa peta tidak akan 

membentuk citra dan konsep yang baik pada diri anak didik yang mempelajarinya. 

Pembentukan citra dan konsep pada diri anak didik yang dapat meningkatkan 

kognitif, afektif, dan psikomotor anak didik. Prosesnya dari pengenalan, 

pembacaan (map reading), pemilihan dan pembuatan peta”. 

2. Atlas 

Menurut Narsid sumaatmadja (1997:80) bahwa: 

”Atlas adalah kumpulan peta dalam bentuk buku. Dalam atlas ini disajikan 

berbagai peta berdasarkan kenegaraan, gejala alam, penyebaran sumber daya, 

penyebaran aspek kebudayaan dan lain sebagainya”. 
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3. Globe 

Menurut Amir Hamzah Sulaiman (1976:57) yaitu: 

”Globe adalah sejenis peta. Globe juga dapat dimasukan kedalam golongan model, 

yaitu model bumi. Globe hanya memiliki kelebihan dari pada peta. Karena bentuk 

globe bulat seperti bumi, pada globe kita dapat melihat pembagian daratan dan 

lautan secara keseluruhan”. 

 
4. Gambar/foto 

Menurut Amir Hamzah Sulaiman (1976:26) yaitu: 

”Gambar/foto adalah Media yang paling umum dipakai merupakan bahasa yang 

umum, dapat dimengerti dan dapat dinikmati dimana-mana, gambar adalah alat 

visual yang penting dan mudah didapat  sebab dapat memberi penggambaran visual 

yang kongkrit tentang masalah yang digambarkannya” 

 
5. Gambar Animasi 

”Gambar Animasi adalah suatu seni untuk memanipulasi gambar menjadi seolah-

olah hidup dan bergerak, yang terdiri dari animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. 

Animasi 2D membuat benda seolah hidup dengan menggunakan kertas atau 

komputer. Animasi 3D merupakan animasi yang dibuat dengan menggunakan 

model seperti yang berasal dari lilin, boneka marionette, dan menggunakan kamera 

animasi yang dapat merekam frame, ketika gambar-gambar tesebut diproyeksikan 

secara berurutan dan cepat” 

(www.geogle.com//gambar animasi3D)    
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c. Alat Belajar 

Alat pembelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat 

pembelajaran yang lengkap akan mempermudahkan siswa dalam menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah, jika siswa 

memiliki peralatan belajar yang lengkap maka belajar akan menjadi lebih lancer. 

 
Alat belajar seperti yang di kemukakan oleh The Liang Gie (1984:45) sebagai 

berikut: ”Belajar tidak dapat dilakukan tanpa sarana yang cukup. Semakin lengkap 

sarana belajar itu, semakin dapat seseorang siswa belajar dengan tidak terganggu, 

disamping buku-buku pelajaran yang lain yang harus dimiliki oleh siswa itu 

sendiri, yaitu pulpen, pensil, mistar, karet penghapus, kertas tulis dan buku notes”. 

 
Pemilikan alat belajar yang lengkap dapat membantu memperlancar proses belajar. 

Dengan tersedianya alat belajar yang memadai, siswa akan lebih berkonsentrasi 

pada pelajaran dan dapat berpengaruh terhadap hasil prestasi belajarnya.Selain alat-

alat tulis juga diperlukan alat belajar berupa meja, kursi, dan rak buku. 

 
1. Meja dan Kursi Belajar  

Bila keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan minimal tersedia meja 

beserta kursinya sebagai tempat belajar. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hasbullah Thabrani (1994:53) bahwa: 

1. Tinggi meja dan kursi harus sesuai dengan postur tubuh, agar tidak 

menimbulkan kelelahan dengan cepat. 

2. Meja yang digunakan hendaknya cukup lebar dan tidak terbuat dari bahan 

yang mengkilat yang bisa menyilauan mata. 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas dikatakan bahwa meja belajar yang baik itu 

memiliki aturan-aturan dimana meja belajar juga dapat memudahkan seseorang 

dalam belajar. 

 
d. Ruang Belajar 

Ruang belajar merupakan alat untuk kenyamanan dalam pembelajaran, kemudian 

keadaan ruang belajar hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

memberikan ketenangan orang yang belajar didalamnya. 

Menurut The Liang Gie (1984:22) bahwa: “Sebuah syarat untuk belajar dengan 

baik dan tenang adalah tersedianya tempat belajar dengan baik. Andai kata tidak 

memperoleh ruangan tersendiri yang digunakan khusus untuk belajar, maka kamar 

tidur dapat dijadikan tempat belajar kalau para siswa memperhatikan beberapa hal 

dan kebiasaan yang baik”. 

 
Mengenai kondisi ruang belajar di rumah menurut Slameto (2003:76) 

mengemukakan kondisi ruang belajar yang memenuhi syarat adalah: 

1. Ruang belajar harus bersih tidak ada bau-bauan yang mengganggu 

konsentrasi pikiran. 

2. Ruang cukup terang tidak gelap dan tidak mengganggu mata. 

3. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar misalnya alat pelajaran, buku-

buku dan sebagainya. 

 
e. Penerangan 

Di dalam ruang belajar hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerangan. 

Penerangan yang baik untuk membaca diwaktu malam hari adalah penerangan 
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tidak langsung karena cahaya pemantulan itu tidak tersebar kesemua jurusan 

sehingga sifatnya merata sehingga tidak menimbulkan bayangan. 

 
Hal ini sesuai dengan pendapat The Liang Gie (1984:26) sebagai berikut:  

“Apabila di atas memakai lampu yang memberikan penerangan tak langsung untuk 
menerangi seluruh kamar, sedangkan di atas meja dipakai lampu belajar (meja) 
yang memberikan penerangan setengah tak langsung, lampu meja itu hendaknya 
diselubungi dengan kap lampu sehingga cahaya tidak mengarah ke mata”.   
 
 
Belajar akan berhasil dengan baik apabila siswa memiliki peralatan yang lengkap 

agar dapat menunjang kegiatan belajar di rumah. Sarana belajar yang telah 

diuraikan di atas, adalah sarana belajar yang sangat diperlukan oleh siswa dalam 

proses pembelajaran yang akan menunjang kelancaran dalam pembelajaran, 

sehingga ketercapaian yang diharapkan semua pihak bisa tercapai semaksimal 

mungkin. Kelancaran dalam proses pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari 

ketersediaan kelengkapan sarana yang baik, sarana yang diperlukan dalam 

pembelajaran bidang studi geografi seperti: peta, atlas, globe, jangka, pensil, 

mistar, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran peralatan tersebut digunakan 

untuk membantu dalam menyajikan data lokasi, keadaan permukaan bumi, arah, 

jarak dan lain-lain.  

 
2.1.6  Pengertian Prestasi Belajar 

 
Menurut Oemar Hamalik belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan 

dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan pengalaman atau latihan tingkah laku 

yang baru, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, 

perubahan dalam sikap kebiasaan, keterampilan, kesanggupan, menghargai, 

perkembangan, sifat-sifat sosial, emosional dan pertumbuhan jasmani. Dari kutipan 
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diatas belajar dapat disimpulkan sebagai suatu proses dimana suatu permanen 

dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. 

Organisma berubah perilakunya akibat pengalaman atau latihan. Belajar dalam 

penelitian ini berarti perubahan dan proses dalam diri siswa sebagai akibat 

pengalaman atau pengetahuan sebelumnya dalam hal ini pengetahuan tentang 

konsep-konsep dasar geografi yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar atau prestasi belajar siswa tersebut. 

 
Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan dari murid setelah 

dilaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar (Oemar Hamalik, 1976:86). 

Menurut (Abu Ahmadi, 1995:21) prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa 

dalam suatu kegiatan, sedangkan menurut (Mulyono Abdurrahman, 1999:37) 

prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan konsep dasar 

anak tentang materi yang akan dipelajari. 

 
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat dipengaruhi 

oleh penguasaan konsep dasar anak terhadap konsep dasar anak tentang materi 

yang akan dipelajarinya yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

menguasai bahan pelajaran yang baru, serta memudahkan mereka untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang baik. Penguasaan konsep dasar ini berarti 

penguasaan siswa terhadap konsep dasar geografi semakin baik penguasaan konsep 

dasar geografi yang dimiliki maka semakin baik atau tinggi pula prestasi 

belajarnya.     
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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 
 
 
Dari faktor-faktor tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sarana prasarana belajar 

merupakan salah  satu faktor ekstern yang berkaitan dengan prestasi belajar. 

Kegiatan belajar dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan pada diri siswa, 

salah satu bentuk perubahan tersebut diwujudkan dalam bentuk prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan adanya 

sarana prasarana belajar, karena pada hakikatnya sarana prasarana belajar 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar siswa. Adanya 

kelengkapan sarana prasarana belajar siswa baik di sekolahan maupun di rumah 

seperti: perabot belajar, (meja, kursi, lemari/rak buku), buku literatur, buku 

penunjang, diklat dosen, buku catatan, dan buku-buku lainnya yang berhubungan 

dengan mata pelajaran yang dapat memberi kemudahan bagi siswa dalam 
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melakukan kegiatan belajar di rumah. Kekurangan sarana belajar di rumah juga 

dapat mengganggu dan menghambat kegiatan belajar siswa. 

 
1.1.7 Hubungan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Geografi 

 
Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada prestasi belajar siswa antara lain: 

(1) Faktor Internal (faktor yang berasal dari dalam siswa), yang terdiri dari: 
- Aspek Fisiologi, yaitu kondisi umum jamani dan tonus (tegangan otot) 

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-
sendinya, dapat mempengaruhi semangat an intensitas siswa dalam 
mengikuti pelajaran. 

- Aspek Psikologis, yaitu intelegensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi. 
(2) Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yang terdiri dari: 

- Lingkungan sosial: keluarga, guru dan staf, masyarakat, teman bermain. 
- Lingkungan non sosial: rumah, keluarga 
 (Muhibin Syah, 2000:139)   

 
 
“Minat timbul apabila murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan 

kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajarai dirasakan 

bermakna bagi dirinya (Sardiman A.M, 2003:21). 

 
Minat merupakan faktor penting dalam belajar karena  merupakan sumber usaha 

dan pendorong bagi sesorang untuk giat melakukan aktivitas belajar. Siswa tidak 

perlu didorong dari luar untuk melakukan aktivitas belajar apabila apa yang 

dipelajari tersebut ternyata telah menarik minatnya. Sebaliknya siswa akan malas 

atau enggan untuk melakukan aktivitas belajar apabila apa yang harus dipelajarinya 

tersebut ternyata kurang menarik minatnya. Seperti yang dikatakan oleh The Liang 

Gie (1984:49) “semua mata pelajaran hanya dapat dipelajari dengan baik apabila 

semua siswa dapat memusatkan perthatian terhadap pelajaran dan minat merupakan 

salah satu factor yang memungkinkan konsentrasi itu”. 
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Oleh sebab itu seorang siswa harus mempunyai minat yang tinggi terhadap semua 

mata pelajaran yang dipelajarinya agar dapat mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Selain dapat menimbulkan daya tarik dan konsentrasi dalam belajar, 

minat dapat mendorong siswa memiliki serta membaca buku-buku referensi yang 

dapat menunjang kegiatan belajarnya.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Oemar Hamalik (1983:45) yang mengatakan: 

“Siswa yang mempunyai minat besar terhadap suatu mata pelajaran akan tertarik 
untuk memiliki buku-buku mata pelajaran tersebut dan membacanya, sebab untuk 
dapat menunjang kelancaran proses belajar diperlukan adanya buku-buku pelajaran 
yang lengkap sesuai bahan atau materi yang dipelajarinya. Buku-buku merupakan 
kunci untuk membuka keberhasilan dalam belajar. Dengan lengkapnya buku-buku 
yang dimiliki, maka seorang siswa akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan 
belajar yang dihadapinya”.    
 
Berdasarkan pendapat diatas minat dapat mendorong siswa untuk memiliki buku-

buku referensi dan mendorong siswa untuk membacanya, karena dengan buku-

buku tersebut dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajarnya. 

Selanjutnya Usman Effendi (1984:72) mengatakan: 

“Minat siswa terhadap suatu pelajaran terlihat dari rasa ingin tahunya yang besar 
dengan belajar lebih banyak, dan dari kemampuanya untuk terlihat dalam berbagai 
kegiatan yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Siswa yang mempunyai minat 
yang tinggi akan senang dan dengan penuh perhatian mengikuti setiap jam-jam 
pelajaran langsung, serta belajar dengan teratur ditunjang oleh pemilikan buku-
buku pelajaran yang lengkap”. 
 
 
Minat bukan suatu hal yang sejak lahir telah tertutup dan merupakan suatu 

keseluruhan yang tidak dapat berubah. Minat dapat dibangkitkan dan dipelihara, 

menurut Usman Effendi (1984:75) minat dapat dibangkitkan dengan berbagai cara 

sebagai berikut: 

1. Membangkitkan suatu kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk mendapatkan 

penghargaan, prestasi yang baik. 
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2. Menghubungkan pengalaman-pengalaman yang lampau dengan 

pengalaman yang baru. 

3. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga 

menimbulkan rasa puas. 

 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bahwa siswa belajar atas dasar 

kebutuhannya, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan hal yang lebih baik 

dalam dirinya maka timbul suatu minat. Jika minat itu telah dimiliki oleh siswa 

maka siswa akan belajar dengan sebaik-baiknya”. 

 
Menurut Neoehi 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. 
 
 
Menurut Oemar Efendi (1984:46) menyatakan bahwa: 
Siswa yang mempunyai minat yang besar terhadap suatu pelajaran akan tertarik 
untuk memiliki buku-buku pelajaran dan membacanya, serta untuk menunjang 
kelancara proses belajar diperlukan adanya buku-buku pelajaran yang lengkap 
sesuai dengan bahan atau materi  yang dipelajarinya. 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian Suhelni Retno. A (1991:54) bahwa apabila minat 

terdapat pelajaran geografi tinggi, maka prestasi belajar geografi tinggi dan apabila 

minat terhadap pelajar geografi rendah maka prestasi belajar geografi siswa juga 

rendah. Hal ini tebukti dari hasil perhitungan dimana diperoleh  rx1y= 0,195, berarti 

hubungan tersebut positif dengan keeratan hubungan minat belajar geografi dengan 

prestasi belajar adalah rendah (0,200-0,400). Pada taraf nyata 5% atau dapat 

dipercaya 95% berlaku bagi populasi. Berdasarkan pendapatan tersebut jelas bahwa 

minat belajar sangat berperan dalam pencapaian hasil belajar yang baik. 
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1.1.8 Hubungan Sarana Belajar dengan Prestasi Belajar Geografi 

 
Kegiatan belajar dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan pada diri siswa, 

salah satu bentuk perubahan tersebut diwujudkan dalam bentuk prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan adanya 

sarana belajar, karena pada hakikatnya sarana belajar mempunyai peran yang 

sangat penting dalam proses belajar siswa. 

 
Sementara itu Hasbullah Tabrani (1994:48) menyatakan: 

”Sarana belajar adalah segala kebutuhan logistik tertentu yang dibutuhkan dalam 

belajar, seperti ruang belajar yang bebas dari gangguan, situasi dan suhu udara 

yang baik, dan penerangan serta perlengkapan yang baik dan cukup”. 

 
Pendapat The Liang Gie (1984:45) yang menyatakan bahwa: 

“Belajar tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana belajar yang secukupnya. 

Semakin lengkap sarana belajar semakin dapat seorang siswa belajar dengan tidak 

terganggu, disamping buku-buku pelajaran dan alat-alat yang harus dimiliki siswa 

adalah pulpen, tinta, penghapus, peruncing, dan buku notes”. 

 
Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, sarana belajar yang mendukung untuk 

proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan.  

“Sekolah yang mempunyai laboratrium lengkap dapat memberikan pengetahuan 
yang lebih nyata dan lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang tidak 
mempunyai laboratrium. Anak yang mempunyai alat tulis lengkap, lebih lancar 
mengerjakan tugas dibandingkan anak yang seringkali harus meminjam dari 
kawannya. Jadi fasilitas juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena 
perannya cukup besar dalam keberhasilan seorang anak dalam belajar” (Stephanie 
Daisy Imelda R dalam artikelnya). 
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Berdasarkan hasil penelitian Irawan (2003:57) bahwa semakin lengkap tersedianya 

sarana belajar siswa di rumah maka akan semakin besar pula prestasi belajar siswa 

yang dicapai. Hal ini dibuktikan dengan korelasi rxy= 0,4988 dengan tingkat 

keeratan sedang. 

 
Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa sarana belajar di rumah juga 

berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Siswa yang mempunyai sarana belajar 

yang lengkap akan lebih bersemangat untuk belajar dibandingkan dengan siswa 

yang kurang lengkap sarana belajarnya. 

 
2.2  Hasil Penelitian yang Relevan  

 
Penelitian yang mengambil pokok permasalahan hampir sama dengan penelitian ini 

dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Udati Agustina (2004) mengkaji hubungan antara minat belajar geografi, sarana 

belajar dan waktu belajar di rumah dengan prestasi belajar yang hasilnya 

menyatakan ada hubungan yang positif antara minat, sarana dan waktu belajar 

dengan prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rxy = 0,4493 > dari 

rtabel 0,195. 

2. Teddy Amanda Halim (2009) mengkaji hubungan antara sarana belajar dengan 

prestasi belajar yang hasilnya menyatakan ada hubungan positif antara sarana 

belajar dengan prestasi belajar. rxy = 0,589 > dari rtabel 0,291. 

 
2.3 Kerangka Pikir    

 
Dalam penelitian ini penulis membedakan dua macam variabel yaitu variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Sebagai variabel bebas yang pertama (X1) adalah 
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minat belajar goegrafi, dan variabel bebas yang kedua (X2) adalah kelengkapan 

sarana belajar di rumah, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran geografi kelas X SMA Kartikatama Metro. 

 
Proses Pembelajaran geografi sering terdapat perbedaan prestasi belajar yang di 

capai siswa. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, adapun factor-faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar, 

anatar lain faktor yang berasal dari dalam siswa, faktor yang berasala dari luar 

siswa, dan pendekatan belajar siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

antara lain kondisi jasmani, intelegensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi. 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa antara lain lingkungan sosial 

seperti keluarga, guru, masyarakat, teman, serta lingkungan nonsosial seperti 

gedung, sekolah, peralatan sekolah. 

 
Siswa yang memiliki sarana belajar yang lengkap dan memadai dimungkinkan 

akan baik prestasi belajarnya yang ditunjukan dalam indeks prestasinya, sebab 

dalam sarana belajar yang memadai seseorang akan lebih bersemangat dan akan 

mudah dalam kegiatan belajarnya. Dengan adanya sarana belajar dapat mendorong 

siswa untuk lebih giat belajar sehingga siswa dapat berusaha meningkatkan 

prestasinya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Slameto (2003:28) yang menyatakan 

bahwa salah satu syarat keberhasilan belajar adalah bahwa ”Belajar memerlukan 

sarana yang cukup”. Sedangkan Hamalik (2004:48) berpendapat bahwa 

”Tersedianya cukup bahan dan alat-alat yang diperlukan, bahan dan alat-alat itu 

menjadi sumber belajar dan alat-alat sebagai pembantu belajar”. 
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Prestasi belajar memiliki arti penting dalam proses belajar mengajar, yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan setelah mempelajari materi pembelajaran 

tertentu yang diukur dari hasil tes yang dinyatakan dalam bentuk angka. Prestasi 

belajar ini mencerminkan tingkat penguasaan materi oleh siswa. Dengan adanya 

pemahaman konsep dasar geografi yang didukung oleh sarana belajar yang lengkap 

di rumah akan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran geografi. 

                                                       rX1Y 

   

 

                                                               RX1X2Y 

 
  

 

  

                                                               rX2Y 

                 

Gambar 1. Alur kerangka pikir minat belajar siswa bidang studi geografi (X1) dan    
kelengkapan sarana belajar geografi yang dimiliki siswa di rumah (X2) 
dengan prestasi belajar geografi (Y) siswa kelas X SMA Kartikatama 
Metro. 

 
 

2.3 Hipotesis  

 
Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara minat belajar 

geografi dengan prestasi belajar siswa kelas X SMA Kartikatama Metro Tahun 

Pembelajaran 2010-2011. 

Minat Belajar Geografi 
(X1) 

Kelengkapan sarana 
belajar di rumah (X2) 

 
Prestasi Belajar 

Geografi Siswa (Y) 



36 
 

2) Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara kelengkapan sarana 

belajar di rumah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA 

Kartikatama Metro Tahun Pembelajaran 2010-2011. 

3) Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


