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SARI 
 
Ahmad Zaki Almubarak 2006. Pengaruh Pemindahan Lokasi SMA N 10 
Semarang Dari Jalan Gebang Sari Ke Jalan Padi Raya Terhadap 
Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi  Siswa 
Kelas XI. Tahun Ajaran 2005/2006. Skripsi  
Kata Kunci,  Lokasi Sekolah, Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah Pemindahan 
Lokasi SMA Negeri 10 Semarang Dari Jalan Gebangsari Ke Jalan Padi Raya 
Berpengaruh Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Pada Mata 
Pelajaran Geografi?” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemindahan lokasi 
SMA Negeri 10 Semarang terhadap peningatan prestasi belajar siswa kelas XI 
pada mata pelajaran Geografi tahun ajaran 2005/2006. 

Populasinya adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 10 Semarang Tahun 
Ajaran 2005/2006 yakni sejumlah 197 siswa.  Penelitian ini mengambil sampel 
sebanyak 25 % dari jumlah populasi atau sebanyak  50 orang siswa, Teknik 
pengambilan sampel dengan cara Proportional Random sampling. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan 1) metode observasi, 2) metode angket 
atau kuesioner, 3)Wawancara dan 4)Dokumentasi 

Hasil Penelitian ini mengatakan bahwa ada pengaruh pemindahan lokasi 
SMA N 10 semarang dari Jalan Gebang Sari ke Jalan Padi Raya terhadap 
peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi  siswa kelas XI. 
Tahun Ajaran 2005/2006 hal itu ditunjukkan dengan hasil perhitungan t-test pada 
sub variabel  prestasi belajar thit = 3,57 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68 berarti ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa 
pada mata palajaran geografi di lokasi sekolah yang baru dengan prestasi belajar 
geografi  siswa pada lokasi sekolah yang lama.  

Dilihat dari hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan, kesimpulan 
yang dapat diambil dari penelitian ini berkaitan dengan hipotesis adalah: 
Pemindahan lokasi SMA N 10 semarang dari Jalan Gebang Sari ke Jalan Padi 
Raya berpengaruh pada Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Geografi  Siswa Kelas XI tahun ajaran 2005/2006, dan  disarankan:   1) Guru agar 
dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah baru guna membantu  siswa 
dalam memahami materi yang berhubungan dengan geografi seperti penggunaan 
media audiovisual untuk memperlihatkan fenomena-fenomena geosfer. 2) Kepada 
kepala sekolah diharapkan agar dapat membenahi serta melengkapi fasilitas yang 
ada guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang dicita-citakan.3) 
Siswa agar dapat lebih bersemangat serta bersunggung-sungguh dalam mengikuti 
pelajaran karena sekolah di lokasi yang baru memiliki kondisi yang jauh lebih 
kondusif serta memiliki fasilitas yang lebih memadai 

 
 
 
 
 

iii 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 

Nikmat apa saja yang kamu peroleh, maka datangnya dari Allah. 

Dan apabila kamu mengalami kesulitan, kepada-Nya kamu meminta 

pertolongan (An Nahl, 53). 

Allah membenci setiap orang yang mengetahui dunia namun 

bodoh tentang akherat. 

Cinta dunia adalah gelap dan lampunya adalah taqwa (Nawawi, 

1994: 23) 

Hati tertarik karena cinta kepada orang yang berbuat baik 

kepadanya, dan membenci kepada orang yang jelek kepadanya    

(Nawawi, 1994:221) 

 
 
 
 
 
 
Kupersembahkan Karyaku : 
 

1. Bapak dan Emak ku serta segenap keluarga yang selalu 
mendoakan aku dalam segala hal. 

2. Seluruh Keluarga besar Pondok Pesantren AL ASROR dan yang 
selalu memberikan semangat. 

3. Semua Orang yang selalu memberikan semangat agar aku tetap 
maju (Arief A, A. Chun, Bang Noer, Bang R, Pakde, Wahib, 
Sugito) dan  seluruh teman kelas II Wushto. 

4. Temanku semua (Pend. Geo Angkatan ’02) 
5. Almamaterku 

 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Zaman dahulu pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

orang tua, lambat laun seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu 

pengetahuan, orang tua tidak mampu lagi menangani pendidikan bagi anak-

anaknya sendiri (Darsono, dkk, 2000: 125).  Pendidikan merupakan tanggung 

jawab bersama dari orang tua, sekolah dan masyarakat, sehingga diperlukan 

adanya kerja sama yang harmonis dan bantu membantu antara guru, orang tua 

dan masyarakat dalam pemberian bimbingan dan fasilitas demi kelancaran 

anak dalam mencapai tujuan pendidikan (Darsono, dkk, 2000: 125).Pada 

proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang 

paling penting, berarti berhasil atau tidaknya tujuan pencapaian pengajaran di 

sekolah banyak tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang 

dilakukan di sekolah tersebut. Tetapi guru bukanlah merupakan faktor utama 

dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Proses belajar 

mengajar bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal yang 

memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan 

bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat (Wijaya, 1992: 3). 

Pengajaran geografi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

siswa dalam mengenali dan memahami alam dan kewilayahan serta 

mengembangkan sikap positif dan rasional dalam menghadapi permasalahan 

yang timbul akibat adanya pengaruh manusia terhadap lingkungannya. Dalam 
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kurikulum Berbasis Kompetensi dikatakan bahwa mata pelajaran Geografi 

mengembangkan pemahaman siswa tentang organisasi spasial, masyarakat, 

tempat-tempat, dan lingkungan pada muka bumi.  

Pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh dalam mata 

pelajaran geografi diharapkan membentuk siswa yang mampu 

mengembangkan darma buktinya untuk menjalin kerjasama, dan mengurangi 

konflik, sehingga siswa dapat bertindak secara sosial, spasial dan ekologis 

serta bertanggung jawab. Dalam menentukan keberhasilan suatu palajaran 

melibatkan banyak unsur yang saling berkaitan.  Seperangkat faktor yang 

memberikan kontribusi belajar adalah kondisi internal dan kondisi eksternal 

pembelajar  (Anni, 2005: 11).  

      Kondisi internal mencakup:  

a. Kondisi fisik seperti kondisi kesehatan organ tubuh 

b. Kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional, konsentrasi 

siswa  

c.  Kondisi sosial diantaranya cara siswa bersosialsiasi dengan 

lingkungannya.   

Kondisi eksternal juga berpengaruh terhadap berhasilnya suatu proses 

belajar.  Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh diantaranya: 

a. Variasi dan derajat kesulitan materi, yang dipelajari (direspon) 

b. Lokasi atau tempat belajar 

c. Iklim dan suasana lingkungan, serta 



d.  Budaya belajar masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kesiapan, 

proses dan hasil belajar (Anni, 2005: 12).  

Sekolah pada dasarnya merupkan salah satu lembaga yang 

memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Lembaga pendidikan ini 

memberikan pengajaran secara formal (Hamalik, 2003: 5).   Lockney (1999) 

dalam Glover, D dan Sue, Law (2002: 49) menyarankan ada tiga unsur dalam 

lingkungan sekolah yaitu: Kesehatan dan keamanan, lingkungan sekitar dan 

faktor yang bersumber dari kurikulum. 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan dengan guru mata 

pelajaran Geografi SMA Negeri 10 Semarang, diperoleh data bahwa prestasi 

belajar siswa kelas XI tahun ajaran 2005/2006 khususnya pada Mata Pelajaran 

Geografi tergolong kurang memuaskan, rata-rata nilai Mata Pelajaran 

Geografi Kelas XI adalah 67,58. Rendahnya prestasi belajar siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar tersebut tentunya wajar mengingat kondisi yang 

ditemui di lapangan, lokasi SMA N 10 Semarang yang lama berada di wilayah 

yang kurang baik. Sekolah ini terletak di antara kawasan pabrik yang berada 

di daerah Kecamatan Genuk.   Lokasi ini juga sering tergenang air ketika 

musim penghujan tiba, air rob juga sering menggenangi wilayah tersebut.  

Dari kondisi tersebut diperparah dengan kondisi gedung yang terbilang kurang 

memadai baik dari segi keindahan maupun fasilitas penunjang yang lainnya. 

Dari kondisi yang ada tersebut tentunya secara langsung berdampak 

pada proses kegiatan belajar mengajar siswa.  Siswa sering kali mengeluhkan 

adanya suara bising, polusi udara, bau yang menyengat yang bersumber dari 



pabrik yang  ada di sekitar sekolahan tersebut. Dan ketika musim penghujan 

tiba seringkali jam masuk sekolah diundurkan, jam pelajaran juga dikurangi 

karena adanya gangguan banjir atau rob yang rutin terjadi. 

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka tulisan ini diarahkan guna 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemindahan lokasi SMA Negeri 10 

Semarang dari Jalan Gebangsari Raya ke Jalan  Padi Raya terhadap 

Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Siswa 

Kelas XI SMA Negeri 10 semarang tahun ajaran 2005/2006. 

   

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti adalah: “ Apakah Pemindahan Lokasi SMA Negeri 10 

Semarang Dari Jalan Gebangsari Ke Jalan Padi Raya Berpengaruh Terhadap 

Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Geografi?” 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

Agar tidak terjadi salah pengertian dari judul yang dibuat oleh peneliti, 

maka peneliti perlu membuat batasan yang dapat memperjelas dan 

mempertegas pengertian-pengertian yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Pengaruh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan seseorang (Poerwodarmanto, 1996: 



951). Pengaruh dalam hal ini adalah yang mempengaruhi terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 10 Semarang 

Tahun Ajaran 2005/2006. 

2. Lokasi Sekolah 

  Menurut Alwi (2002: 681), lokasi sekolah adalah tempat atau letak 

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta untuk 

menerima pelajaran.  

3. Prestasi Belajar 

      Prestasi belajar diartikan sebagai bukti keberhasilan usaha yang 

dicapai oleh seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau 

mempelajari sesuatu (Winkel, 1986: 162). 

4. Siswa  

  Menurut Alwi (2002: 1007) Siswa adalah murid terutama pada 

tingkat selolah dasar dan menengah. 

5. Mata Pelajaran Geografi 

Menurut Kurikulum 2004 dikatakan bahwa Mata Pelajaran 

Geografi adalah mata pelajaran yang mengkaji tentang aspek ruang dan 

tempat pada berbagai kala di muka bumi. Penekanan bahan kajiannya 

adalah gejala-gejala alam dan kehidupan yang membentuk lingkungan 

dunia dan tempat-tempat. 

6. Siswa Kelas XI 

Siswa yang pada saat dilakukan penelitian sedang duduk di kelas 

XI sebagaimana tercatat di buku induk siswa. 



7. SMA Negeri 10 Semarang 

SMA Negeri 10 Semarang adalah salah satu Sekolah Menengah 

Atas di bawah Departemen pendidikan Nasional yang terletak di jalan 

Padi Raya. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

mengetahui pengaruh pemindahan lokasi SMA Negeri 10 Semarang 

terhadap peningatan prestasi belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran 

Geografi tahun ajaran 2005/2006. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat yaitu : 

Memberikan masukan bahwa lokasi sekolah merupakan salah satu 

unsur yang penting dalam hubungannya dengan peningkatan prestasi belajar 

siswa. 

 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, maka sistematika 

skripsi ini disusun sebagai berikut:  Bagian awal skripsi berisi tentang : 

halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. 

 



Bagian Isi Skipsi berisi tentang : 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang alasan pemilihan judul, 

pembatasan dan perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori, berisi tentang landasan teori, kerangka 

berpikir dan hipotesis. 

Bab II Metodologi Penelitian, berisi tentang populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, analisis 

instrumen, dan metode analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup, Berisi tentang simpulan dan saran dari hasil 

penelitian dan saran.  

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran 

dan surat-surat pengantar penelitian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Belajar  

a. Umum 

Menurut Hamalik (2003:27) belajar diartikan sebagai modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengeritan ini, 

belajar merupakan proses suatu kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat tetapi lebih luas dari itu, yakni menglami.  

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan 

kelakuan (Hamalik, 2003: 27). Konsep belajar banyak didefinisikan oleh 

para ahli.   Gagne dan Barliner dalam Anni (2005: 2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya  

karena hasil pengalaman. Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan , sebagai hasil pengamatan sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan (Slameto, 2003:2). 

b. Khusus 

Yang dimaksud dengan belajar secara khusus adalah pengertian 

belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang menganut aliran tertentu. 

Beberapa terori belajar yang dikemukakan oleh ahli yang dikutip dalam 

Slameto (2003: 9-13) antara lain: 
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1. Belajar Menurut Teori Gasalt 

Dalam belajar yang penting adalah adanya penyesuasian pertama 

yaitu memperoleh response yang tepat untuk memecahkan problem 

yang dihadapi. 

2. Belajar Menurut J. Bruner 

Belajar tidak untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. 

3. Belajar Menurut Teori  R. Gagne 

Gagne memberikan dua definisi tentang belajar yaitu: 

a. Belajar adalah proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku 

b. Belajar adalah penuasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh dari instruksi. 

 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan dalam dua 

golongan yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Slameto, 2003: 54). Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. 

1. Kondisi Intern 

Dalam faktor intern ini ada tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, 

faktor psikologis dan faktor kelelahan. 



a. Faktor jasmaniah; faktor jasmaniah terdiri dari;  faktor kesehatan, 

faktor cacat tubuh 

b. Faktor Psikologis, terdiri dari : intelegensi, perhatian, minat, 

bakat,motif, kematangan, kesiapan 

c. Faktor Kelelahan, faktor kelalahan ini terdiri dari dua hal yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. (Slemeto, 2003: 55-60). 

2. Kondisi Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh dalam belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah 

dan masyarakat. 

a. Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari kelaurga 

berupa: cara orang tua mendrik, relasi antara anggota keluarga,s 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga         (Slemeto, 

2003: 60-63). 

b. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup: 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, starndar 

pelajaran, keadaan gedung, lokasi sekolah, metode belajr dan tugas 

rumah (Slemeto, 2003: 64). 

 

 



c. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan salah satu faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa.  Pengaruh ini terjadi karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat.  Beberapa faktor dari 

lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap belajar siswa 

antara lain: Kegiatan siswa dalam  masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan kehidupan masyarakat (Slameto, 2003: 69-70). 

 

C. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam 

pengajaran di jenjang pendidikan tertentu (Winkel, 1984: 26). Prestasi belajar 

adalah pengungkapan hasil yang telah dicapai dari kegiatan belajar yang telah 

dilakukan siswa.  Pada prinsipnya pengungkapan hasil belajar yang meliputi 

ranah prikologis yang berubah akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Pengukuran memungkinkan guru untuk membandingkan prestasi belajar 

seorang siswa pada mata pelajaran tertentu dengan suatu standar atau ukuran 

(criterion-referenced), atau membandingkan dengan prestasi belajar siswa 

yang lain (norm-referenced) (Mahmud, 1989: 251). 

Kunci pokok untuk memperoleh data hasil belajar siswa adalah 

mengetahui garis-garis besar indikator atau petunjuk adanya prestasi belajar 

tertentu.  Ada beberapa  indikator diantaranya : 

 

 



1. Indikator Prestasi 

a. Ranah Cipta (Kognitif) 

Menurut Bloom, dkk dalam Dimyati dan Mudjiono       

(1994: 23) ranah kognitif terdiri dari:   Pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis,  evaluasi. 

b. Ranah Rasa (Afektif ) 

Menurut Krathwohl dan Bloom, dkk dalam Dimyati dan 

Mudjiono (1994: 26)  ranah afektif terdiri dari:  penerimaan, 

partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, pembentukan 

pola hidup, karakterisasi (penghayatan). 

c. Ranah Karsa (Psikomotorik) terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu: 

Persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, kreativitas. 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor  internal dan faktor eksternal yang ada ketika 

proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.  

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi diantaranya: minat 

siswa, kecakapan, pengalaman, sikap siswa terhadap belajar sesuatu, 

motifasi siwa, konsentrasi. (Dimyati dan Mudjiono, 1994 :227) 

Sedangkan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa diantaranya: guru, sarana dan prasaran 



pembelajaran, lingkungan fisik maupun sosial siswa di sekolah (Dimyati 

dan Mudjiono, 1994 :237).   

Menurut  Slameto (2003: 64) beberapa faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat bersumber dari  dua hal 

yaitu: 

a. Faktor Keluarga 

Sukses tidaknya siswa dalam kegiatan belajar sangat 

didukung oleh keadaan keluarga sebagai yang merupakan tempat 

tinggal siswa setiap harinya.  Siswa tentunya akan menerima 

pengaruh dari keluarga berupa; cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota  keluarga, dan keadaan ekonomi keluarga                

(Slemeto, 2003: 60).  

b. Faktor Sekolah  

Kondisi fisik kelas dapat berpengaruh terhadap proses dan 

prestasi belajar.  Lingkungan fisik yang menguntungkan serta 

memnuhi persyaratan minimal akan mampu menunjang intensitas 

proses belajar mengajar dan mempunyai pengaruh positif terhadap 

tujuan pengajaran (Soekardjo dan Ignatius, 1989: 97) 

Beberapa faktor yang berasal dari sekolah yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa diantaranya :  Metode mengajar, 

kurikulum, relasi antara guru dengan siswa, relasi antara siswa degan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung sekolah         (Slameto, 2003: 64).  Pada 



prinsipnya, kondisi fisik sekolah tidak perlu mewah, kondisi fisik 

yang sederhana dasal dapat memenuhi tuntutan kewajiban belajar 

dalam waktu yang relatif pendek 

c. Faktor Masyarakat 

Salah satu faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan dan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah faktor yang 

berasal dari masyarakat.  Menurut Slameto (2003: 69) masyarakat 

juga memberikan pengaruh terhadap belajar siswa.  Pengaruh itu 

terjadi disebabkan keberadaan siswa setiap harinya yang termasuk 

anggota dari masyarakat.   

Kegiatan siswa di dalam masyarakat, adanya media massa, 

keadaan teman pergaulan setiap harinya, serta bentuk kehidupan 

masyarakat merupakan beberapa hal yang berpengaruh terhadap 

belajar anak dan pada akhirnya akan bermuara pada prestasi belajar 

anak di sekolah (Slameto, 2003: 70).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut ini akan disajikan diagram interaksi belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.  Diagram Interaksi Belajar Siswa (Dikutip dari buku Wyne 
Harlan dalam Al Falasani dan Naif  (1987: 9) dengan 
sedikit modifikasi). 

 
Di dalam sebuah kelas, guru adalah menentukan suasana.  

Wyne dan Harlen dalam Al Falasani dan Naif (1978: 10) 

berpendapat bahwa peranan guru dalam menentukan suasana belajar 

dapat dilihat dari diagram tersebut di atas. Diagram tersebut 

menunjukkan bahwa guru, berdasarkan atas tujuan yang ditentukan 

berkuasa menentukan lingkungan belajar.  Namun demikian, didalam 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif guru mendapat 

hambatan serta pengaruh dari luar misalnya keadaan siswa, 

banyaknya siswa, fasilitas belajar yang minim, letak sekolah, jam 

pelajaran dan sebagainya.  

Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa siswa dikatakan 

berhasil dalam kegiatan belajar mengajar jika setelah siswa 

Hasil 
Belajar 

Lingkungan 
Belajar 

Hambatan  
Dari luar dan 

pengaruh-pengarau 
lain

Siswa  

Interaksi 

Tujuan 

Guru  



mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas bersama dengan guru, 

serta melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada dengan 

berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi, serta pengaruh-

pengaruh lain yang berasal dari luar sekolah siswa mampu mencapai 

nilai akhir diatas SKBM (Standar ketentuan batas minimal). SKBM 

yang diberlakukan SMA 10 pada mata pelajaran geografi adalah 60. 

3. Evaluasi Atau Penilaian 

Evaluasi tidak bisa dapat dipisahkan dari proses belajar karena 

tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

dari tujuan pengajaran yang sudah dinyatakan dan sampai sejauh mana 

siswa menyadari kemampuan belajarnya sendiri. 

Evaluasi berguna untuk mempertinggi hasil pelajaran. Efektifitas 

dan sukses dari tiap pelajaran dipertinggi dengan penilaian yang teliti 

dari segala aspeknya, dan hal tersebut merupaan prinsip dari evaluasi 

(Mursell dan Nasution 1995: 100). 

Menurut Muchtar dalam Thoha (2001: 6) menyatakan bahwa 

tujuan khusus evaluasi pendidikan ada dua, yaitu: 

b. Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia 

menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu, dan 

c. Untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode pendidikan yang 

dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu tadi. 

 

 



4. Batas Minimal 

Salah satu tugas yang dihadapi oleh guru adalah menentukan taraf 

prestasi yang diharapkan dari siswa-siswanya dalam mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan secara operasional. Usaha untuk menentukan 

standar prestasi sebelum mengajar biasanya memaksa guru untuk 

menentukan standar prestasi yang lebih tinggi                             

(Pophem dan Broker, 2003: 36).   

Usaha untuk menentukan standar prestasi sebelum mengajar 

biasanya memaksa guru untuk menentukan standar prestasi yang lebih 

tinggi.  Ada dua taraf dalam menentukan standar prestasi siswa yaitu:  

a. Taraf Prestasi Minimal Siswa 

Dalam menentukan taraf ini guru terlebih dahulu harus 

menentukan taraf prestasi yang diharapkan dari seseorang siswa.  

Dalam banyak hal guru menetapkan taraf prestasi siswa sedikit 

kurang dari 100%, hal tersebut karena memperhitungkan 

kemungkinan salah hitung, kekeliruan,  ketidaktelitian dan 

sebagainya.  Sebaliknya ada situasi dimana guru mengharapkan taraf 

prestasi 100% (Pophem dan Broker, 2003: 37).  

Kondisi yang ada di lapangan guru mata pelajaran geografi 

memberikan SKBM (Standar Ketuntasan Batas Minimal) pada mata 

pelajaran geografi yaitu nilai akhir 60.  Penetapan SKBM tersebut 

dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya: 



kemampuan siswa, materi yang diberikan, kelengkapan sarana dan 

prasarana yang tersedia di sekolah tersebut. 

b. Taraf Prestasi Minimal Kelas  

Disamping menentukan taraf prestasi minimal siswa guru juga 

perlu menentukan taraf prestasi minimal kelas, karena dengan itulah 

guru dapat menentukan perlu tidaknya merevisi program 

pengajarannya. Taraf prestasi minimal siswa khususnya berguna 

untuk mengenali siswa yang mungkin membutuhkan pengajaran 

remedial (Pophem dan Broker, 2003: 38).   

Dalam hal tujuan kognitif, mungkin taraf prestasi tertentu 

dapat ditetapkan untuk masing-masing siswa, tetapi dalam hal tujuan 

afektif akan lebih realistis bila ditetapkan prestasi untuk seluruh 

kelas.  Di SMA Negeri 10 Semarang taraf prestasi minimal yaitu   

 

D. Lokasi Sekolah 

Kondisi fisik sekolah dapat berpengaruh teradap proses dan hasil 

belajar.  Lingkungan fisik sekolah yang menguntungkan serta memenuhi 

persyaratan minimal akan mempu menunjang intensitas proses belajar 

mengajar dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tujuan pengajaran 

(Soekardjo dan Ignatius S, 1989: 97) 

Menurut Soekardjo dan Ignatius (1989: 98-101) ada beberapa  

persyaratan bagi gedung sekolah yang baik, yaitu meliputi: 

 



1. Tanah 

Hendaknya tersedia tanah yang cukup luas, ada tempat bermain 

dan kebun sekolah. 

2. Lokasi 

Lokasi sekolah hendaknya terletak  pada daerah yang situasinya 

tentram dan sehat. Lokasi sekolah yang baik hendaknya jangan dekat 

dengan pusat keramaian, pabrik, ataupun jalan raya. 

3. Halaman Sekolah 

Sebaiknya halamman sekolah dengan tempat sekelilingnya 

dipisahkan dengan pagar hidup. Fungsi halaman sekolah yaitu untuk 

tempat upacara, bermain maupun tempat olahraga. 

4. Arah Gedung 

Arah gedung yang baik adalah arah utara selatan, agar tidak 

terganggu oleh sinar matahari. 

5. Luas Kelas 

Luas kelas tempat belajar harus memungkinkan semua siswa 

bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan, tidak saling mengganggu antara 

satu siswa dengan siswa yang lain pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

prestasi belajar siswa ialah kondisi sekolah sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan belajar mengejar.   



Sekolah yang baik harus menyediakan kenyamanan bagi siswanya 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Sekolah yang baik memiliki beberapa kriteria diantaranya: 

1. Ruang Belajar. 

Ruang belajar mempunyai peran yang cukup besar dalam 

menentukan hasil belajar seseorang (Thabrani, 1994: 48).  Persyaratan 

yang diperluakan untuk sebuah kelas antara lain: 

a. Bebas dari gangguan 

Murid tidak akan bisa memusatkan diri pada pelajaran apabila 

setiap murid sedang membaca buku atau mengerjakan soal-soal 

terganggu oleh suara-suara gaduh yang berasal dari luar (Thabrani, 

1994: 49).  Lokasi sekolah yang baik seharusnya tidak berada di dekat 

pasar, dekat pabrik ataupun tempat kegiatan manusia yang ramai. 

Banyak sekolah yang belum memiliki sarana yang memadai.  

b. Sirkulasi dan Suhu Udara yang Baik 

Udara sangat penting untuk menjaga stamina murid dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ruangan belajar yang 

pengap dan panas karena sirkulasi udara yang kurang baik, akan 

membuat murid cepat lelah (Thabrani, 1994: 50).   

c. Penerangan yang baik 

Banyak orang mengabaikan faktor cahaya dalam belajar.  

Cahaya yang kurang terang memaksa otot mata kita berkontraksi untuk 

mendapat gambaran huruf yang bisa kita baca.  (Thabrani, 1994: 50).   



2. Perlengkapan Belajar 

Untuk dapat belajar dengan baik paling sedikit kita membutuhkan 

meja tulis (atau yang berfungsi sebagai meja tulis) dan sebuah kursi.  Alat 

pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa.  mengusahakan alat 

pelajaran yang lengkap perlu agar guru dapat mengajar dengan baik 

sehingga siswa  dapat menerima pelajaran dengan baik dan dapat belajar 

dengan baik. (Thabrani, 1994: 51).   

E.  Hubungan Lokasi Sekolah dengan Prestasi Belajar. 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baik 

faktorn ekstern maupun faktor intern.  Salah satu faktor ekstern yang 

berpengaruh adalah kondisi tempet sekolah.  Dengan lokasi yang ideal akan 

menciptakan situasi belajar yang tentram, kondusif serta sehat                             

(Soekardjo dan Slamet,  1989: 98).   

Pemindahan lokasi SMA Negeri 10 Semarang dari jalan Gebang sari 

ke Jalan Padi Raya berawal dari loksi lama sekolah yang berada di tempat 

yang kurang baik. Sekolah tersebut dikelilingi oleh pabrik yang memberikan 

dampak negatif seperti polusi udara, polusi suara, serta menyebabkan SMA 

Negeri  10 selalu tergenang oleh air. Keadaan tersebut tentunya berpengaruh 

terhadap rendahnya prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

geografi kelas XI.   

Dengan pemindahan lokasi sekolah ke Jalan Padi Raya yang keadaan 

serta lokasinya lebih baik, maka kegiatan belajar siswa akan lebih nyaman, 



tidak terganggu oleh suara dari pabrik, serta resiko tergenang yang minim 

sehingga harapan yang muncul adalah prestasi belajar siswa akan meningkat. 

F.   Kerangka Berfikir 

 

 

      Tidak kondusif                 kurang baik 

 

   Lokasi Sekolah     prestasi belajar siswa 

 

Kondusif          meningkat 

 

Gambar 2.  Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Salah satu faktor yang 

berpengaruh adalah adanya kondisi lingkungan fisik yang kondusif serta 

mendukung terciptanya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. 

Dengan adanya pemindahan lokasi sekolah SMA Negeri 10 Semarang 

dari Jalan Gebangsari ke Jalan Padi Raya prestasi belajar siswa kelas XI 

pada mata pelajaran geografi akan dapat meningkat. 

 

Lokasi Lama 

Lokasi Baru 



G. Hipotesis 

Hipotesis menunjukkan pada hubungan dua atau lebih variabel. 

Hipotesis diartikan sebagai  dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan 

dua variabel atau lebih  (Arikunto, 2005: 58) 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas dan 

kerangka berfikir maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 atau Hipotesis Alternatif: 

”Ada pengaruh pemindahan lokasi SMA N 10 Semarang dari Jalan 

Gebang Sari ke Jalan Padi Raya terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran geografi  siswa kelas XI tahun ajaran 2005/2006” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
A. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

sifat-sifatnya (Sudjana, 1996: 6). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua siswa kelas XI SMA 

Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 yakni sejumlah 197 siswa.  

Kelas XI diambil sebagai populasi dikarenakan kelas ini mengalami dua masa 

yakni di lokasi sekolah yang lama maupun lokasi sekolah yang baru. 

B. Sampel Dan Teknik Sampling 

1. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi (Nazir, 1999: 325).   Menurut  

Arikunto (2002:109) sampel adalah sebagian wakil dari populasi  yang 

ditelili.  Sebagai ancer-ancer, jika peneliti mempunyai subyek yang besar 

atau lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih (Arikunto, 2002: 112). Dalam penelitian ini sampel yang diambil 

yaitu: Siswa Kelas XI yang berjumlah  sebanyak 197 siswa, penelitian ini 

mengambil sampel sebanyak 25 % dari jumlah populasi atau sebanyak  50 

siswa. Kelas yang dijadikan sampel penelitian ini adalah kelas XI yang 

terdiri dari dua kelas IPA dan IPS. Kelas XI ini dijadikan sebagai sampel 

dikarenakan siswa tersebut pernah mengalami kegiatan belajar mengajar di 

lokasi sekolah yang lama serta lokasi sekolah yang baru.  

25 



2. Teknik Sampling 

a. Teknik Propotional Sampling 

 Teknik ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang 

representatif dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan sebanding 

dengan banyaknya subyek dari masing-masing strata             

(Arikunto, 2002:116). Pengambilan sampel acak dengan jumlah 

berimbang sebesar 25% dari seluruh populasi dari tiap-tiap kelas. 

Pembagian sampel masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 1. Distribusi sampel masing-masing kelas  

No Kelas Jumlah siswa Persentase Jumlah 

1. XI IA 1 39 25% 10 

2. XI IA 2 38 25% 10 

3. XI IS 1 41 25% 10 

4. XI IS 2 40 25% 10 

5 XI IS 3 39 25% 10 

 Jumlah 197  50 

Sumber : Hasil Penelitian (2006)  

 

 

b. Teknik Random Sampling 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampling acak 

(random sampling).  Teknik ini digunakan apabila dari sampel yang 

diambil merupakan populasi yang homogen yang mengandung satu 



ciri. Peneliti memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap 

subyek untuk terambil sebagai sampel (Arikunto, 2005: 126). 

Pengambilan sampel dari populasi masing-masing  kelas dilakukan 

dengan cara pengundian dengan menggunakan gulungan kertas. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 2002: 104).  Variabel yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemindahan Lokasi SMA 

Negeri 10 Semarang dari Jalan gebangsari Ke Jalan Padi Raya. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Prestasi belajar siswa 

kelas XI pada mata pelajaran Geografi. 

 

D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk pengumpulan data (Arikunto, 2005:100). Instrumen 

pengumpulan data adalah alat Bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2005:109). Metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

metode angket atau kuesioner, observasi,wawancara dan dokumentasi 



1. Angket  atau Kuesioner  

Kuesioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis 

berhubungan dengan masalah penelitian. Dan setiap pertanyaan 

merupakan jawaban yang mempunyai mekna dalam hubungannya dalam 

menguji hipotesis (Nazir, 1999: 246). Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

rerponden (Arikunto, 2002:200). 

Dalam penelitian ini angket akan diberikan kepada siswa agar 

diperoleh data dari siswa mengenai pengaruh pemindahan lokasi sekolah 

terhadap peningkatan prestasi  belajar siswa kelas XI SMA Negeri 10 

Semarang tahun Ajaran 2005/2006.  

Kuesioner juga diberikan kepada guru agar diperoleh data dari guru 

tentang pengaruh pemindahan lokasi sekolah terhadap peningkatan 

prestasi  belajar siswa kelas XI SMA Negeri 10 Semarang tahun Ajaran 

2005/2006. Kisi-kisi angket yang diberikan kepada siswa dapat dilihat 

pada tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Kisi-kisi Angket Penelitian 

Soekardjo dan Ignatius (1989: 98-101) 

 

2. Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan 

langsung  adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa 

adanya pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut                    

(Nazir, 1999: 212). Dalam kegiatan observasi ini, peneliti ikut masuk di 

dalam kelas guna mengetahui proses kegiatan belajar mengajar siswa.  

 

 

No Variabel Sub Variabel Indikator Item 
Angket 

1.  Pemindahan 
Lokasi 
sekolah 

1. Lokasi 

2. Halam
an Sekolah 

 
3. Arah 

gedung 
 
 
4. Luas 

kelas 
 
 
5. Ruang 

belajar 
 
 
6. Perlen

gkapan 
belajar 

1.1    Kenyamanan 
1.2   Gangguan dari luar 
         a..  Suara  
         b.   Udara 
1.3   Banjir 
2.1    Pemanfaatan 
2.2.  kondisi sarana penunjang 
 
3.1     Arah gedung  
3.2   Kondisi gedung 
3.3   Kenyamanan 
4.1   Kondisi ruangan 
4.2 Sarana 

penunjang 
4.3.   Kenyamanan 
5.1   Kondisi ruangan 
5.2  Kondisi Fentilasi 
5.3  Kondisi Penerangan 
 
6.1 Kelengkapan Sarana 

dan prasarana 
6.2 Kondisi 
 

1 
2 
3 
 
4, 5 
6, 7, 8,9 
10 
 
11, 12 
13, 14 
15 
16, 17  
18 
19, 20 
21, 22, 23 
24 
25 
 
26, 27 
 
28, 29, 30 



3. Metode Wawancara 

Wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden.  yang wawancara dalam penelitian  

ini ditujukan untuk  guru mata pelajaran geografi. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan jalan 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti nilai raport, majalah, prestasi, 

notulen rapat dan sebagainya.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode dokumen untuk memperoleh data tentang hasil prestasi belajar 

siswa ketika masih berada di lokasi sekolah yang baru maupun di lokasi 

yang lama. 

 

E. Metode Analisis Data 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah tingkat suatu tes mampu mengukur apa yang 

hendak diukur (Arikunto, 2005:170 ) 

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

dalam rangka penarikan kesimpulan, yang berarti pula untuk pencapaian 

tujuan penelitian. 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas internal.  

Analisis-analisis butir yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap butir 

angket deengan skor total dengan menggunakn rumus Korelasi Product 

Moment. 



Sesuai dengan tujuan penelitian, serta permasalahan yang diujikan 

maka analisis data yang digunakan adalah analisis statistik korelasi,  untuk 

mencari hubungan masing-masing variabel bebas (X) dengan Variabel 

terikat (Y).  rumus angka kasar untuk mencapai koefisien Korelasi Product 

Moment: 

RXY = 
{ }{ }2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

(Aikunto, 2002: 144) 

Keterangan: 

Rxy = Koefisien korelasi tiap item 

Σ N = Banyaknya subyek uji coba 

Σ X =Jumlah skor item nilai tertentu 

Σ Y =Jumlah skor total 

Σ X2 = Jumlah kuadrat skor item 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

Selanjutnya dalam rangka uji coba validitas instrument, angket 

dibagi kepada 50 siswa kelas XI IPA SMA Negeri 10 Semarang.     

Menurut Arikunto, (1996: 206) setiap alternatif jawaban dapat diberi skor 

tertentu, yaitu : 

Jawaban a diberi skor 4 

Jawaban b diberi skor 3 

Jawaban c diberi skor 2 

Jawaban d diberi skor 1 



 Setelah diketahui nilai dari masing-masing koefisien yang 

berdasarkan faktor atau varibel tersebut, selanjutnya hasil perhitungtan itu 

di konsultasikan dengan r Product Moment dari karl Pearson. Berdasarkan 

rtabel, maka untuk N = 30 dengan tarif kesalahan 5 %, nilai rtabel = 0,36 % 

Harga rxy yang didapatkan dikonsultasikan dengan harga kritik product 

momen dengan ketentuan apabila rxy >r tabel maka soal dikatakan valid, 

dengan α =5% 

2. Reabilitas Instrumen 

 Reabilitas instrumen menuinjuk pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen itu sudah baik                       

(Arikunto, 2002: 86) 

Menurut Arikunto (2002:109) cara yang digunakan untuk menguji tingkat 

reabilitas instrumen adalah dengan teknik rumus alpha sebagai berikut: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

t
b

k
kr 2

2

11 1
1 σ

σ  

Arikunto (2002:109) 

Dimana        

Keterangan :  

r11 = reliabilitas yang dicari. 

K = jumlah item 

∑ b2σ  = jumlah varian dari masing-masing item 

t2σ  = jumlah varian total 



Sedangkan rumus varians adalah: 

 

( )

N
N
XN

T

2
2

2

∑
−∑

=∂  

Harga r11 yang didapat dikonsultasikan dengan harga kritik product 

momen dengan ketentuan apabila r 11 > r tabel dapat dikatakan reliabel, 

dengan α =5% 

 

3. Teknik Anlisis Data  

A   Teknik Deskriptif Presentase 

Analisis data diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan tujuan yang ditetapkan peneliti. 

Setelah data terkumpul lengkap, kemudian dianalisis. Sehingga akan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

Ada 3 langkah yang digunakan untuk menganalisis hasil 

penelitian, yaitu : persiapan, tabulasi dan penetapan data terpercaya 

(Arikunto, 1996 : 170). Pada tahap persiapan yang harus dilakukan 

adalah : 

a. Mengecek kelengkapan indentitas responden 

b. Mengecek kelengkapan data instrumen 

c. Mengecek kelengkapan isian data 

 

 



Pada tahap tabulasi yang harus dilakukan adalah : 

1. Memberi skor pada item-item angket 

2. Mengubah jenis data dari kualitatif ke kuantitatif 

3. Menghitung keseluruhan skor 

Pada tahap penerapan data, terknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis Deskriftif Presentase.  Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pemindahan lokasi SMA Negeri 10 Semarang dari 

Jalan Gebangsari ke Jalan Padi Raya terhadap peningkatan prestasi 

belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Geografi. 

Menurut Arikunto (1996: 245), Rumus yang digunakan, adalah :  

 %100% x
N
n

=  

Keterangan : 

n  = Skor observasi yang dicapai 

N  = Skor ideal 

%  = Tingkat presentasi yang diperoleh 

B.  Analisis Data Penelitian 

Analisis data penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil akhir 

penelitian, apakah H1 (Hipotesis Alternatif) diterima atau ditolak. 

H1 atau Hipoteis Alternatif dalam penelitian ini berbunyi:Ada pengaruh 

pemindahan lokasi SMA N 10 semarang dari jalan gebang sari ke jalan 

padi raya terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi  siswa kelas XI tahun ajaran 2005/2006  



Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. dengan taraf 

signifikansis 5 %. Hipotesis Statistik adalah: 

Hi  =  1μ ≠ 2μ  

NS
Bt

B

=  

B  =  rata-rata 

SB = simpangan Baku 

N = Jumlah sampel    Sudjana (1996, 242 ) 

Untuk menguji Hipotesis dengan membandingkan harga t yang 

diperoleh perhitungan dengan t tabel.  Adapun Hipotesis yang 

digunakan untuk menguji hipoteis adalah jika t hitung > t tabel maka Ho 

tolak dan H1 diterima. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 10 Semarang merupakan salah satu sekolah negeri 

di Semarang.  Sekolah ini berada di sekitar Kawasan Padi Raya Gg 

Kapas Utara. Kelurahan Gebang Anom Kota Semarang. Peta lokasi 

sekolah dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4 (Halaman 51-52). 

b. Kondisi Sekolah 

SMA Negeri 10 Semarang berdiri pada tahun 1984 yang 

semula merupakan proyek pemerintah pusat Kanwil Depdikbud 

Provinsi Jawa Tengah untuk menambah UGB atau Unit Gedung Baru. 

Pembangunan sekolah ini menggunakan dana APBN. Sekolah ini pada 

mulanya berlokasi di Jalan Gebang Sari Raya No. 8 Genuk Semarang 

dan hanya memiliki 3 ruang kelas saja dan terus bertambah hingga 15 

ruang kelas dan hanya memiliki sebuah laboratorium IPA, adapun 

gambar denah ruang dapat dilihat di lampiran 8,  serta rincian ruang 

dapat dilihat pada tabel 3. Sekolah ini menginduk pada Depdikbud 

dengan Nomer Statitik 30.1.03.63.09.039. 

Secara fisik lingkungan sekolah di lokasi yang lama memiliki 

beberapa kekurangan diantaranya: Lingkungan belajar yang kurang 

nyaman karena lokasinya yang di kelilingi oleh pabrik, ditambah 
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adanya banjir dan rob yang rutin terjadi ketika musim hujan tiba.  

Secara fisik kondisi gedung sudah tidak memenuhi syarat untuk 

digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dikarenakan lokasi sekolah ini berada di daerah yang 

dikelilingi rawa yang berakibat cepat rusaknya bangunan sekolah.  

Beberapa kekurangan yang ada menyebabkan suasana belajar yang 

kurang nyaman dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajar 

siswa yang kurang memuaskan.  

Pemindahan lokasi SMA 10 dari jalan Gebang Sari  ke Jalan 

Padi Raya pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan lingkungan 

belajar yang lebih nyaman. Lokasi yang baru ini memiliki lingkungan 

yang lebih baik dibandingkan dengan lokasi yang lama. Karena di 

lokasi ini ketika musim hujan  banjir tidak lagi menggenangi sekolah, 

selain itu  di lokasi ini tidak mendapat gangguan yang berasal dari 

pabrik seperti  polusi suara, bau maupun udara yang tentunya 

mengganggu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Setelah mengalami pemindahan fasilitas yang ada di sekolah 

ini bertambah baik dibandingkan dengan lokasi yang lama diantaranya 

sarana untuk olah raga, sarana laboratorium, dan jumlah ruang kelas. 

Setelah pemindahan lokasi sekolah tersebut, nilai mata pelajaran 

geografi siswa khususnya siswa kelas XI mengalami kenaikan. 

Peningkatan nilai sebelum dan sesudah pemindahan lokasi SMA N 10 

semarang dapat dilihat pada lampiran 5.  Secara resmi pemindahan 



belum dilaksanakan namun secara faktual sekolah ini mulai pindah 

mulai tanggal 15 Oktober 2005.  setelah dipindahkan sekolah ini 

memiliki 18 ruang kelas, 4 laboratorium. Adapun untuk gambar denah 

lokasi ada di lampiran 9, sedangkan rincian ruang di lokasi sekolah 

yang baru dapat dilihat pada tabel 2. 

  Tabel 3. Rician Ruang Sekolah  di Lokasi Lama dan Lokasi Baru 

Jumlah Ruang No Jenis Bangunan 
Lokasi Lama Lokasi Baru 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 1 
2. Ruang Wakasek/Olah Data - 1 
3. Ruang Tata Usaha 1 1 
4. Ruang Guru 1 1 
5. Ruang Kelas 15 18 
6. Ruang Laboratorium 1 4 
7. Ruang Koperasi 1 1 
8. Ruang Komputer 1 1 
9. Ruang UKS 1 1 
10 Ruang BK 1 1 
11. Ruang Perpustakaan 1 1 
12. Bangunan Lainnya 1 1 
13 Bangunan Tempat Ibadah 1 1 
14 Ruang Serbaguna 1 1 
15 Garasi/Parkir Kendaraan 4 4 
16. Wc/ Kamar  Mandi 8 8 
17. Pos Jaga 4 4 
18 Ruang Rohis - 1 
19 Ruang Osis - 1 
20. Ruang Pramuka - 1 
21. Gudang  - 2 
22. Ruang OR - 1 
23 Ruang Ganti - 1 
 Jumlah 43 58 
(Monografi, SMA N 10 Semarang, 2006) 

 

 

 



2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mengenai Pengaruh Pemindahan Lokasi SMA N 10 

Semarang Dari Jalan Gebang Sari Ke Jalan Padi Raya Terhadap 

Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi  Siswa 

Kelas XI Tahun Ajaran 2005/2006 ini dilaksanakan oleh peneliti mulai 

tanggal  10 sampai dengan 23  Mei  tahun 2006. Kelas yang dijadikan 

sampel adalah seluruh kelas XI baik XI IA (Ilmu Alam), maupun XI IS 

(Ilmu Sosial). Dan sampel yang diteliti sebanyak 50 orang siswa dan 

diambil secara acak atau random. 

3. Hasil Uji Coba Penelitian 

   Dari hasil uji coba terhadap 20 orang responden, maka dapat 

diketahui: 

a. Validitas 

Suatu butir item angket dikatakan valid jika rxy > rtabel. Dari 

hasil penelitian diperoleh rxy= 0,912 sedangkan rtabel pada taraf 

signifikansi 5 % dengan n 20 adalah sebesar 0,444. dalam hal ini r xy> 

rtabel,   Jadi karena     rxy > r  tabel  maka dapat disimpulkan bahwa butir 

soal tersebut adalah valid. 

b. Reabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliable apabila r11 > r tabel.  Dari 

hasil perhitungan diperoleh r11  0,970 dan r tabel pada taraf signifikansi 5 

% adalah 0,444. karena r11 > r tabel  maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen berupa angket persepsi siswa tentang  Pengaruh dari 



Pemindahan Lokasi SMA Negeri 10 Semarang dari Jalan Gebangsari 

Raya ke Jalan  Padi Raya terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran geografi siswa kelas XI SMA Negeri 10 semarang 

tahun ajaran 2005/2006 tersebut reliabel (lampiran 3). 

Berdasarkan tingkat validitas maupun reabilitas dapat 

disimpulkan bahwa instrumen ini valid dan reliabel sehingga dapat 

digunakan untuk penelitaian. 

4. Hasil Pengujian Penelitian 

a. Perhitungan Persentase 

Dari hasil angket yang dibagikan kepada 50 orang responden, 

diperoleh data sebagai berikut: 

1) Sub Variabel Lokasi 

Jumlah responden    = 50 orang 

Jumlah item soal   = 4 

Skor  jawaban maksimal  = 50X 5X4  = 1000 

Skor  jawaban minimal  = 50 X 5 X 1 = 250 

Rentangan skor   = 1000-250 = 750 

Prosentase maksimal    =  100 % 

Prosentase minimal   =  25 % 

Rentangan persentase    = 75 % 

Interval kelas prosentase  = .75,18
4
%75

=  

Kriteria persentase  persepsi siswa tentang Pengaruh Pemindahan 

Lokasi SMA N 10 Semarang Dari Jalan Gebang Sari Ke Jalan Padi 



Raya Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Geografi  Siswa Kelas XI. Tahun Ajaran 2005/2006 dari 

beberapa sub variabel adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.  Kriteria Persentase Persepsi Siswa 

Nomer  Skor Persentase( %) kriteria 
1. 150-262,5 25-43,75 Kurang sekali 
2. 262,5-375 43,75-62,5 Kurang Baik 
3. 375-487,5 62,5-81,25 Cukup baik 
4. 487,5-600 81,28-100 Baik 

 

Perhitungan DP dari hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.  Perbandingan persepsi siswa tentang lokasi sekolah yang 
lama dan lokasi sekolah yang baru 

Lokasi Lama Lokasi baru 
Skor jawaban responden (n) = 347 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

      = 347/1000 X100%  
            =  34,7 % 

Skor jawaban responden (n) = 728 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

           = 728/1000 X 100% 
           =72,8 % 

Sumber: Hasil Penelitian (2006) 
 

Jadi dapat disimpulkan untuk variabel lokasi sekolah yang 

lama masuk dalam kategori kurang sekali, sedangkan untuk 

variabel lokasi sekolah yang baru  masuk dalam kategori cukup 

baik. 

 

 

 

 

 



2) Sub Variabel Halaman Sekolah 

Untuk sub variabel halaman sekolah diperoleh data 

sebagai berikut: 

  Tabel 5. Perbandingan Persepsi Siswa Tentang Halaman Sekolah 
di lokasi lama dan lokasi baru 

Lokasi Lama Lokasi baru 
Skor jawaban responden (n) = 468 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

      = 468/1000 X100%  
            =  46,8 % 

Skor jawaban responden (n) = 687 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

           = 687/1000 X 100% 
           =68,7 % 

Sumber: Hasil Penelitian (2006) 
 

Jadi dapat disimpulkan untuk variabel halaman  sekolah di 

lokasi yang lama masuk dalam kategori kurang baik, sedangkan 

untuk variabel halaman sekolah di lokasi yang baru  masuk dalam 

kategori cukup baik. 

3) Sub Variabel Arah dan Keadaan Gedung 

 Untuk sub variabel arah gedung diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 6. Perbandingan pesepsi siswa tentang arah dan keadaan 
gedung di lokasi lama dan lokasi baru 

 
Lokasi Lama Lokasi baru 

Skor jawaban responden (n) = 463 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

      = 463/1000 X100%  
            =  46,3 % 

Skor jawaban responden (n) = 738 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

           = 738/1000 X 100% 
           =73,8 % 

Sumber: Hasil Penelitian (2006) 
 



Jadi untuk sub variabel arah dan keadaan gedung di lokasi 

yang lama masuk dalam kategori kurang baik, sedangkan untuk 

arah dan keadaan gedung di lokasi yang baru masuk dalam 

kategori cukup baik 

4) Sub Variabel Luas Kelas 

  Untuk variabel luas kelas diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 7.  Perbandingan pesepsi siswa tentang luas kelas di lokasi 
lama dengan luas kelas di  lokasi baru 

Lokasi Lama Lokasi baru 
Skor jawaban responden (n) = 531 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

      = 531/1000 X100%  
            =  53,1 % 

Skor jawaban responden (n) = 761 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

           = 761/1000 X 100% 
           =76,1 % 

Sumber: Hasil Penelitian (2006) 
 

Jadi untuk sub variabel  luas kelas di lokasi yang lama  

masuk dalam kategori kurang baik, sedangkan untuk luas kelas di 

lokasi yang baru masuk dalam kategori cukup baik. 

5) Sub Variabel Ruang Belajar 

  Untuk sub variabel ruang belajar diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 8.  Perbandingan pesepsi siswa tentang ruang belajar  di 
lokasi lama dengan ruang belajar di lokasi baru 

Lokasi Lama Lokasi baru 
Skor jawaban responden (n) = 479 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

      = 479/1000 X100%  
            =  47,9 % 

Skor jawaban responden (n) = 768 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

           = 768/1000 X 100% 
           =76,8 % 

 Sumber: Hasil Penelitian (2006) 



Jadi untuk sub variabel ruang belajar di lokasi lama masuk 

dalam kategori kurang baik, sedangkan untuk ruang belajar di 

lokasi yang baru masuk dalam kategori cukup baik. 

6) Perlengkapan belajar 

Untuk sub variabel perlengkapan belajar diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 10.  Perbandingan pesepsi siswa tentang Perlengkapan  
belajar  di lokasi lama dengan Perlengkapan Belajar di 
lokasi baru 

Lokasi Lama Lokasi baru 
Skor jawaban responden (n) = 478 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

      = 478/1000 X100%  
            =  47,8 % 

Skor jawaban responden (n) = 632 
Skor jawaban maksimal = 1000 

DP  = %100X
N
n  

           = 632/1000 X 100% 
           =63,2 % 

Sumber: Hasil Penelitian (2006) 
 

Jadi untuk sub variabel perlengkapan belajar di lokasi yang 

lama masuk dalam kategori kurang baik, sedangkan untuk 

perlengkapan belajar di lokasi yang baru masuk dalam kategori 

cukup baik.   

 

 

 

 

 

 

 



Dari hasil perhitungan seluruh sub variable diatas secara 

total diperoleh angka total sebagai berikut: 

Tabel 11. Perbandingan pesepsi siswa tentang keseluruhan variabel  
kuesioner penelitian antara  lokasi lama dengan 
keseluruhan variabel  di lokasi baru 

Lokasi Lama Lokasi Baru 
Skor jawaban responden (n)= 
2772 
Skor jawaban maksimal= 6000 

DP  = %100X
N
n  

      = 2772/6000 X 100%  
        =  46,2 % 

Skor jawaban responden (n)= 
4344 
Skor jawaban maksimal= 6000 

DP  = %100X
N
n  

      = 4344/6000 X 100%  
        =  72,5 % 

  Sumber: Hasil Penelitian (2006) 
 

Berdasarkan hasil yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa persentase 

angket mengenai Pengaruh Pemindahan Lokasi SMA N 10 Semarang Dari 

Jalan Gebang Sari Ke Jalan Padi Raya Terhadap Peningkatan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi  Siswa Kelas XI Tahun 

Ajaran 2005/2006 untuk lokasi yang lama memiliki kondisi yang kurang 

baik dari segi lokasi, kondisi halaman, arah gedung, luas kelas, ruang 

belajar, perlengkapan belajar. 

 Sedangkan untuk lokasi yang baru memiliki kondisi yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan keadaan sekolah di lokasi yang lama baik 

dari segi dan dapat disimpulkan bahwa sekolah di lokasi yang baru 

memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di lokasi 

yang lama baik dari segi kondisi halaman, arah gedung, luas kelas, ruang 

belajar, perlengkapan belajar, dan tentunya dengan kondisis yang lebih 



baik tersebut prestasi belajar siswa kelas XI  dalam mata pelajaran 

geografi  dapat meningkatkan. 

b. Perhitungan t-tes. 

Berdasarkan kisi-kisi angket penelitian (Tabel 2) halaman 29, 

maka perhitungan t-test untuk masing-masing sub variable dengan 

Microsoft Excel dipeoleh data sebagai berikut: 

 Rumus untuk menghitung  t-test adalah:  

NS
Bt

B

=        

 Sudjana (1996, 242 ) 

1. Prestasi Belajar siswa  

Berdasarkan (lampiran 5) halaman 65, perhitungan t-tes 

untuk Variabel Prestasi Belajar didasarkan rumus di atas, 

diperoleh thit = 3,57 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68.   Karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa pada 

mata palajaran geografi di lokasi sekolah yang baru dengan 

prestasi belajar geografi  siswa pada lokasi sekolah yang lama. 

2. Sub Variabel lokasi 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas maka 

diperoleh thit = 21,16 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68.    karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 



ada perbedaan yang signifikan antara lokasi  sekolah di lokasi 

yang baru dengan luas kelas di lokasi sekolah yang lama. 

3. Sub Variabel halaman sekolah 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas maka 

diperoleh thit = 13,95 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68.   Karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan antara kondisi halaman sekolah  di 

lokasi sekolah yang baru dengan kondisi halaman sekolah lokasi 

sekolah yang lama  

4. Sub Variabel arah dan keadaan gedung 

Berdasakan perhitungan dengan rumus di atas maka 

diperoleh thit = 15,92 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68. Karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan antara arah dan keadaan gedung  

di lokasi sekolah yang baru dengan lokasi sekolah yang lama. 

5. Sub Variabel luas kelas 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas maka 

diperoleh thit = 12,61 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68.    Karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan antara luas kelas sekolah di lokasi 

yang baru dengan lokasi sekolah yang lama  

 

 



6. Sub Variabel ruang belajar 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas maka 

diperoleh thit = 16,78 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68. Karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan antara ruang belajar sekolah di 

lokasi yang baru dengan ruang belajar di lokasi sekolah yang 

lama.  

7. Sub Variabel perlengkapan belajar 

Berdasarkan  perhitungan dengan rumus di atas maka 

diperoleh thit = 9,48 untuk α 5% dengan db 49 diperoleh ttabel 

(0,975) = 1,68.  karena thitung  > ttabel  maka Ho ditolak yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan antara perlengkapan belajar  di 

lokasi sekolah yang baru dengan perlengkapan belajar di lokasi 

sekolah yang lama. 

Dari beberapa indikator tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan beberapa sub variabel antara di lokasi yang 

baru dengan sub variabel di lokasi sekolah yang lama. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemindahan lokasi 

SMA N 10 semarang dari Jalan Gebang Sari ke Jalan Padi Raya 

terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi  siswa kelas XI. Tahun Ajaran 2005/2006. 

 

 



B. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemindahan lokasi 

sekolah tersebut ada beberapa perubahan beberapa sarana pendukung kegiatan 

belajar mengajar.  Sekolah yang baru memiliki lokasi, halaman sekolah, arah 

dan keadaan gedung, luas kelas, ruang belajar, serta fasilitas belajar yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan sekolah di lokasi yang lama.    

Hasil penelitian ini sesuai teori yang telah dikemukakan sebelumnya 

oleh beberapa ahli seperti Slameto, Dimyati dan Mudjiono, Soekardjo dan 

Ignatius yang mengemukakan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa yang bersumber dari luar 

atau faktor ekstern adalah kondisi sekolah yang baik.  

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor 

ekstern maupun faktor intern.  Salah satu faktor ekstern yang berpengaruh 

adalah lokasi sekolah.  Dengan lokasi yang ideal akan menciptakan situasi 

belajar yang tentram, kondusif serta sehat.  Berdasarkan persepsi siswa, 

sebanyak 46,2 % responden menyebutkan kondisi sekolah yang lama 

tergolong dalam kategori kurang baik, sedangkan 72,5% menjawab kondisi 

sekolah di lokasi yang baru tergolong dalam kategori cukup baik. Prestasi 

belajar siswa kelas XI khususnya pada mata pelajaran geografi berdasarkan 

hasil penalitan rata-rata mengalami kenaikan (lampiran 5). 

Kenaikan prestasi belajar yang dialami oleh siswa menunjukkan bahwa 

sekolah di lokasi yang baru mempunyai kondisi yang jauh lebih baik jika 

dibandingkan dengan sekolah  di lokasi yang lama baik dari segi letak, arah 



dan keadaan gedung, luas kelas, kondisi ruang belajar, serta perlengkapan 

belajar yang lebih memadai.   

Kondisi yang demikian secara tidak langsung akan berpengaruh dalam 

kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dan 

khususnya mata pelajaran geografi.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dalam hal ini berupa  pemindahan lokasi SMA N 10 Semarang 

Dari Jalan Gebang Sari ke Jalan Padi Raya memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat yakni peningkatan prestasi belajar siswa 

kelas XI tahun ajaran 2005/2006 khususnya pada mata pelajaran geografi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

    Dari hasil analisis data dan pembahasan, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini berkaitan dengan hipotesis adalah: 

Pemindahan lokasi SMA N 10 semarang dari Jalan Gebang Sari ke 

Jalan Padi Raya Berpengaruh Pada Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Geografi  Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2005/2006.  Hal 

tersebut ditunjukkan dengan hasil prestasi belajar siswa kelas XI khususnya 

pada mata pelajaran geografi.  Berdasarkan hasil penelitan rata-rata prestasi 

belajar siswa sesudah pemindahan lokasi sekolah mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan prestasi belajar siswa sebelum pemindahan lokasi 

sekolah, yakni sejumlah 36 siswa atau 72 %mengalami kenaikan prestasi 

belajar, 6 siswa atau 12% mengalami penurunan prestasi, dan sisanya 8 

siswa atau 18% prestasi belajarnya tetap. Data prestasi belajar siswa dapat 

dilihat pada (lampiran 5) halaman 65. 

 

B. SARAN 

    Dari simpulan penelitian dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Guru agar dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah baru 

guna membantu  siswa dalam memahami materi yang berhubungan 



dengan geografi seperti penggunaan media audiovisual untuk 

memperlihatkan fenomena-fenomena geosfer. 

2. Kepada kepala sekolah diharapkan agar dapat membenahi serta 

melengkapi fasilitas yang ada guna mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran yang dicita-citakan. 

3. Siswa agar dapat lebih bersemangat serta bersunggung-sungguh dalam 

mengikuti pelajaran karena sekolah di lokasi yang baru memiliki kondisi 

yang jauh lebih kondusif serta memiliki fasilitas yang lebih memadai. 
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Gambar 1.  SMA 10 Di Lokasi Yang Baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Kondisi Perpustakaan Sekolah Di Lokasi  Yang Baru 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Kondisi Ruang Lab. Audio Visual Di Lokasi Sekolah Yang Baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.  Kondisi Lapangan di Lokasi Sekolah Yang Baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.  Kondisi Fentilasi ruangan kelas di lokasi sekolah yang baru 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7.  Papan tulis kelas di lokasi sekolah yang baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Kondisi siswa saat KBM berlangsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Kondisi siswa saat KBM berlangsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.  Kondisi mebeler kelas di lokasi sekolah yang baru 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


