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ABSTRAK 

Slamet Harwanto: Korelasi Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di 
Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 
Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2005/2006. Skripsi, Jurusan 
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci:, Pemanfaatan, Sumber,  Belajar, Perpustakaan, Prestasi. 

Ketersediaan sumber belajar geografi khususnya di perpustakaan sekolah, 
dapat dilihat dari data awal cukup memadai, baik dalam bentuk buku ajar 
geografi, ensiklopedi, atlas dan penunjang lainnya, akan tetapi kurang mendapat 
perhatian dari siswa dan guru dalam pemanfatannya untuk menunjang belajar 
geografi. Di SMA perpustakaan sekolah mempunyai berbagai macam bahan 
pustaka yang telah disesuaikan dengan materi pelajaran yang termuat dalam 
kurikulum yang bersangkutan (Nurhadi, 1983:9). Keterkaitan antara perpustakaan 
dengan prestasi belajar siswa, Sulistiyo dalam Umy (1999:25) berpendapat bahwa 
keberhasilan dalam menimba sumber informasi dalam perpustakaan akan banyak 
mempengaruhi. Namun,kebenaran argument ini perlu dibuktikan melalui kegiatan 
penelitian agar diperoleh jawaban yang kuat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Adakah 
hubungan yang posistif antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 
perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X  SMA Negeri I 
Karangdowo Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006?, (2) Berapa besar 
hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di  perpustakaan dengan 
prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri I Karangdowo Kabupaten 
Klaten tahun ajaran 2005/2006? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui 
hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan 
prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri I Karangdowo Kabupaten 
Klaten tahun ajaran 2005/2006. (2) Untuk mengetahui berapa besar hubungan 
antara pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi 
belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri I Karangdowo Kabupaten Klaten 
tahun ajaran 2005/2006. 

Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 1 
karangdowo Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006 yang berjumlah 271. 
Pengambilan sampel yang berjumlah 65 siswa dilakukan dengan proportional 
random sampling. Ada 2 (dua) variabel  yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 
(1) Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan, dan (2) Prestasi belajar 
geografi siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah angket, dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan teknik deskripstif, korelasi product moment dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber belajar geografi 
di perpsutakaan oleh siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo Kabupaten Klaten 
Tahun Ajaran 2005/2006 termasuk dalam criteria cukup baik. Hal ini dapat dilihat 
dari analisis Deskriptif Persentase (DP) yang memperoleh hasil dari skor 
minimum 3989 dibanding dengan skor maksimum sebesar 6500 adalah 61,37%. 
Terdapat korelasi yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 



 vi

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
koefisien korelasi penelitian sebesar 0,503 > harga kritik 0,244 pada taraf 
signifikansi 5%. Besar hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 
perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa termasuk kecil. Hal ini dapat 
di dilihat dari koefisien determinasi sebesar 6, 4%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan oleh siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2005/2006 cukup baik, 
akan tetapi sumber belajar geografi di perpustakaan kurang sesuai dengan materi 
pelajaran geografi kelas X menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 
Adanya hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 
perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa yang mempunyai hubungan 
yang kecil, hal itu disebabkan oleh kurangnya keterlibatan guru dalam 
pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dan kurang relevannya 
sumber belajar geografi diperpustakaan yang sesuai dengan materi kelas X 
semester 1 dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Perlu diperhatikan 
agar dapat menjadi fungsional dalam meningkatkan prestasi belajar geografi siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo pada tahun-tahun yang akan datang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak sekolah atau 
kepala sekolah sebagai penentu kebijakan sekolah agar selalu memperhatikan 
kualitas, kuantitas dan relevansi sumber belajar di perpustakaan sekolah dengan 
melengkapi sumber buku ajar geografi yang sesuai dengan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK). Bagi  guru hendaknya mendorong siswa untuk 
memanfaatkan sumber belajar geografi di perpustakaan dan melibatkan sumber 
belajar geografi di perpustakaan yang sesuai dengan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) dalam pembelajaran geografi kelas X. Bagi siswa hendaknya 
lebih memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan   
yang nantinya akan dapat meningkatkan prestasi belajar geografi siswa. Bagi 
petugas perpustakaan hendaknya selalu memberikan pelayanan yang lebih baik 
sehingga siswa terbantu dalam mencari  sumber belajar geografi di perpustakaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan di Indonesia kita ketahui telah terjadi pergantian 

kurikulum. Pergantian kurikulum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Setidaknya sudah empat kali terjadi perubahan 

kurikulum pendidikan yang diberlakukan di negeri ini, yaitu kurikulum 1968, 

kurikulum 1975, kuriulum 1984, kurikulum 1994 dan mulai tahun 2004, 

kurikulum pendidikan nasional berubah menjadi kurikulum 2004. 

Visi reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan 

reformasi kehidupan nasional yang tertera dalam  Garis-garis Besar Haluan 

Negara adalah terwujudnya kehidupan yang damai, demokratis, berkeadilan, 

berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, 

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan 

lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja 

yang tinggi serta berdisiplin (Mulyasa, 2003: 3). 

Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut tentunya menjadi 

tanggung jawab semua pihak, terutama dunia pendidikan paling bertanggung 

jawab untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan 
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UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berilmu, cakap, kreatif dan mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Hal ini tentunya dalam kurikulum yang baru ini menuntut kepada 

siswa agar mampu memanfaatkan usaha kemandiriaannya dalam mempelajari 

setiap mata pelajaran untuk mencari berbagai sumber selain dari guru, pada 

khususnya mata pelajaran geografi. 

Joni (1983:3) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang 

terdiri dari pendidik, anak didik dan materi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan serta lingkungan yang saling terkait antara satu dengan yang lain untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk kegiatan operasional peningkatan kualitas, seperti: 

Pengadaan gedung sekolah, ruang perpustakaan, ruang praktek, laboratorium 

serta fasilitasnya. Ketersediaan sumber belajar geografi khususnya di 

perpustakaan sekolah, dapat dilihat dari data awal cukup memadai, baik 

dalam bentuk buku ajar geografi, ensiklopedi, atlas dan penunjang lainnya, 

akan tetapi kurang mendapat perhatian dari siswa dan guru dalam 

pemanfatannya untuk menunjang belajar geografi. 
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 Di SMA perpustakaan sekolah mempunyai berbagai macam bahan 

pustaka yang telah disesuaikan dengan materi pelajaran yang termuat dalam 

kurikulum yang bersangkutan (Nurhadi, 1983:9). Oleh karena itu, siswa dapat 

memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk menunjang dalam peningkatan 

hasil belajarnya yang dalam hal ini adalah mata pelajaran geografi yang 

sangat membutuhkan penunjang yang berhubungan dengan materi, seperti: 

ensiklopedi, peta, atlas, buku ajar dan penunjang yang lain yang berkenaan 

dengan fenomena alam yang harus ada di dalam perpustakaan ( Sulistiyono, 

2003:4).   

 Kenyataannya pada suatu masa, perpustakaan sama sekali tidak 

dilibatkan dalam proses pengajaran, karena pengajaran hanya terbatas 

berlangsung di dalam kelas berdinding empat dan terbatas pula pada buku 

atau catatan yang ada saja (Zainudin dalam Umy, 1999:22). Fungsi 

perpustakaan yang demikian itulah sudah waktunya diubah sejalan dengan 

perubahan yang terjadi dalam pembaharuan di bidang pendidikan.  

Peranan perpustakaan dalam kegiatan belajar mengajar terlihat jelas, 

mengingat proses belajar mengajar modern menggunakan beberapa metode 

antara lain: tanya jawab, ceramah, diskusi dan lain-lain. Dengan metode 

tersebut peranan siswa dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya 

mendengarkan ceramah dari guru secara pasif, tetapi harus melakukan 

beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan belajar mengajar 

(Nurhayati dalam Umy, 1999:23). Keterkaitan antara perpustakaan dengan 

prestasi belajar siswa, Sulistiyo dalam Umy (1999:25) berpendapat bahwa 
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keberhasilan dalam menimba sumber informasi dalam perpustakaan akan 

banyak mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Dari uraian di atas, penting kiranya untuk diungkap seberapa besar 

hubungan pemanfaatan perpustakaan  terutama dalam pemanfaatan sumber 

belajar geografi dengan prestasi belajar geografi. Untuk itu maka penulis 

mengajukan judul “Korelasi Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di 

Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2005/2006”. 

 

B.  Permasalahan 

Dari alasan pemilihan judul diatas, maka  permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Adakah hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber balajar 

geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X  

SMA Negeri I Karangdowo Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006? 

2. Berapa besar hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di  

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 

I Karangdowo Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi 

di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri I Karangdowo Kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006. 
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2. Untuk mengetahui berapa besar hubungan antara pemanfaatan sumber 

belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa 

kelas X SMA Negeri I Karangdowo Kabupaten Klaten tahun ajaran 

2005/2006. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan dan wacana bagi dunia pendidikan, seiring dengan 

implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengarah pada 

terciptanya proses belajar mengajar yang baik dan pembaharuan dalam 

dunia pendidikan. 

2. Sebagai masukan bagi sekolah, guru geografi, petugas perpustakaan 

sekolah dan siswa agar selalu bekerja sama dalam memanfaatkan potensi 

perpustakaan sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar geografi. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini sangat berguna untuk menjadi motivasi 

kedepan bagi peneliti untuk selalu melibatkan perpustakaan dalam proses 

pembelajaran geografi di sekolah. 

 

E.    Penegasan Istilah. 

 Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam rangka membatasi 

ruang lingkup permasalahan terhadap judul skripsi “Korelasi Pemanfaatan 

Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Geografi 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 

2005/2006”, maka perlu diberi batas-batas sebagai berikut: 
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1. Korelasi. 

Korelasi dapat diartikan juga hubungan, penelitian yang mencari hubungan 

(Arikunto, 1995: 215). Dalam penelitian ini hubungan yang akan dicari 

adalah hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi.  

2. Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan. 

Pemanfaatan berarti menggunakan sesuatu (Purwodarminto, 1976:365). 

Sumber belajar berarti segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar yang apabila 

dimanfaatkan secara optimal dapat menunjang keberhasilan dari proses 

belajar ( Mulyasa, 2003:48). 

Belajar geografi  adalah sebagai aktivitas siswa yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan dalam mempelajari mata pelajaran 

geografi. 

Perpustakaan berarti bagian dari pustaka yang berupa buku sebagai bacaan 

untuk memperoleh informasi yang tersimpan dalam perpustakaan (Nurhadi 

dalam Umy, 1999: 27). 

Jadi pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan berarti 

menggunakan segala sesuatu yang terdapat di perpustakaan untuk 

memperoleh informasi dalam mempelajari mata pelajaran geografi. 

3. Prestasi belajar Geografi. 

Prestasi belajar berarti hasil yang dicapai atau dikerjakan setelah belajar 

(Purwodarminto, 1983:768). 
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Prestasi belajar geografi berarti hasil yang dicapai dan dikerjakan dalam 

mempelajari mata pelajaran geografi. Dalam penelitian ini prestasi belajar 

geografi diambil dari data sekunder nilai raport mata pelajaran geografi  

kelas X semester satu. 

Korelasi pemanfatan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan 

prestasi belajar geografi siswa kelas X, yaitu mencari hubungan antara 

penggunaan  sumber belajar geografi yang ada di perpustakaan oleh siswa 

kelas X dalam menunjang proses belajar mengajar mata pelajaran geografi 

dengan prestasi belajar geografi yang diperoleh siswa . 

 

F.   Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini akan disusun sebagai berikut: 

Bagian  awal skripsi, bagian ini terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan, 

kata pengantar, abstrak, persembahan, daftar isi, daftar tebel dan daftar gambar. 

Bagian pokok skripsi, bagian ini terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian , penegasan 

istilah dan sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori Dan Hipotesis 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas teori belajar 

geografi, sumber belajar geografi dan perpustakaan sekolah serta 

hipotesis. 
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Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini berisi tentang metode yang digunaka dalam penelitian, 

yaitu  populasi penelitian,  teknik sampling dan sampel penelitian, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan  Pembahasan 

 Bab ini berisi pembahasan tentang hasil pengujian dan anlalissi 

data yang diperoleh. 

Bab V Penutup 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

Bagian akhir skripsi, terdiri dari daftar pustaka dan daftar lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A.   Landasan Teori 

1. Tinjauan Tentang Belajar, Sumber Belajar Geografi dan Prestasi  

Belajar. 

a. Belajar. 

1) Pengertian Belajar. 

Belajar merupakan proses yang berlangsung terus-menerus 

sepanjang hidup. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan tingkah laku. Winkel dalam Darsono (2000:4) mengatakan 

belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap.  

2) Ciri-Ciri Belajar. 

Ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh 

perbuatan belajar, dengan demikian ciri-ciri belajar ini akan 

membedakannya dengan perbuatan yang bukan belajar (Darsono, 

2000:30). Ciri-ciri belajar tersebut adalah: 
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a) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan dipakai 

sebagai arah kegiatan dan sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan 

belajar. 

b) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada 

orang lain. Jadi belajar bersifat individual. 

c) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. 

Berarti individu harus aktif bila dihadapkan pada suatu lingkungan 

tertentu. Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiiki 

berbagai potensi untuk belajar. Misalnya perhatian, minat, pikiran, 

emosi, motivasi dll. 

d) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri seseorang yang 

belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang terpisahkan satu sama 

lain. 

3) Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar. 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar mempunyai arti yaitu faktor-

faktor yang keberadaanya berubah-ubah dalam diri individu yang belajar. 

Pada suatu saat faktor itu kuat, di saat lain melemah. Bila kondisi faktor 

itu menguat, maka proses belajar yang terjadi akan lancar dan sebaliknya. 

Bila sedang menurun siswa melalui bantuan guru perlu meningkatkannya. 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar, antara lain: 
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  a) Bahan Belajar dan Upaya Peningkatannya. 

Bahan belajar sebagai muatan esensial diberikan untuk mencapai tujuan 

belajar. Oleh karena itu bahan belajar harus dipilih sesuai dengan tujuan 

belajar, disamping harus sesuai dengan minat siswa. Kemajuan 

dibidang ilmu penegatahuan dan teknologi sekarang ini memberikan 

kemudahan guru umtuk memperoleh bahan belajar yang banyak dan 

bervariasi.  

  b) Alat Bantu dan Upaya Peningkatannya. 

Alat bantu belajar adalah segala sesuatu yang direncanakan oleh guru, 

biasanya berupa alat peraga dan media. Alat peraga berfungsi 

memperjelas hal-hal yang telah diterangkan, karena dengan alat peraga 

siswa mempunyai pengalaman lebih banyak daripada sekedar 

mendengarkan. Media berfungsi sebagai bahan belajar yang perlu 

dipelajari siswa tanpa melalui guru.  

Supaya suasana kondusif ini terwujud, guru perlu melakukan 

berbagai kegiatan, misalnya mengatur ruangan kelas secara tepat dan 

menarik, serta menciptakan interaksi yang wajar berlandaskan rasa sayang 

antar sesama (Darsono, 2000:33-37). 

b. Sumber Belajar Geografi. 

1) Sumber belajar. 

Pada dasarnya sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan atau 

latihan adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau 

situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan 
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siswa belajar secara individual. Sumber belajar inilah yang disebut 

media pendidikan atau media instruksional untuk menjamin bahwa 

sumber belajar tersebut adalah sebagai sumber belajar yang cocok, 

sumber tersebut menurut Sudjarwo (1988:125) harus memenuhi tiga 

persyaratan, yaitu: 

a)  Harus dapat tersedia dengan cepat. 

b)  Harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri. 

c) Harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai 

kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri. 

Berdasarkan pada persyaratan tersebut, maka sebuah sumber 

belajar harus berorientasi pada siswa secara individual yang berbeda 

dengan sumber belajar yang tradisional, yaitu sesuatu sumber belajar 

yang dibuat berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada 

guru/lembaga pendidikan. 

2) Pusat dan Peranan Sumber Belajar. 

Menurut Sudjarwo (1988:126) pusat sumber belajar yang 

kadangkala diberi nama lain yang serupa seperti  laboratorium alat bantu 

belajar, alat bantu belajar atau pusat belajar mandiri yang berfungsi 

melayani berbagai kebutuhan individual suatu sekolah. Misalnya 

beberapa sekolah dapat dilayani oleh suatu pusat sumber belajar. Pada 

umumnya, pusat-pusat seperti itu ditempatkan dalam perpustakaan, yang 

sering mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pusat  sumber belajar 
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yang tersedia untuk penyimpanan dan untuk pemanfaatan sumber 

belajar baik yang berupa cetak maupun non cetak. 

3) Sumber Belajar Geografi. 

Belajar geografi juga memerlukan sumber belajar yang 

sebenarnya dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh 

informasi, pengetahuan pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar mata pelajaran geografi.  

Suharyono (2003: 6-40) menyarankan tiga sifat sumber belajar 

geografi, yaitu: 

 a) Sumber Belajar Geografi yang bersifat harus digunakan. 

   (1) Atlas. 

Kumpulan dari Peta dan ilustrasi (ada kalanya juga disertai teks atau 

diskripsi), atlas mutlak perlu dipakai dalam proses pembelajaran 

geografi, meskipun tidak untuk setiap pokok bahasan atau sub pokok 

bahasan.  

   (2)  Buku Teks/Buku Pelajaran. 

Pemanfaatan buku pelajaran, termasuk lembar kerja siswa, ialah 

adanya kenyatan bahwa apa yang ditulis dalam buku pelajaran yang 

menjadi pegangan siswa maupun guru tidak selalu memuat informasi 

secara akurat dan mutakhir, meski dalam proses penulisan dan 

penerbitannya telah melewati tahap-tahap seleksi dan evaluasi.  
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   (3)  Perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan sumber belajar yang harus dimanfaatkan 

oleh siapapun yang masih mau belajar. Sumber belajar geografi tidak 

hanya terbatas pada perpustakaan sekolah saja, melainkan juga 

perpustakaan-perpustakaan lain yang bermacam jenis dan 

tingkatannya, termasuk perpustakaan keliling yang diadakan di 

kota/daerah tertentu. Guru dan siswa tidak saja perlu memanfaatkan 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar, tetapi juga 

kemungkinan partisipasinya dalam melengkapi koleksi sumber di 

perpustakaan itu, antara lain dengan mengundang juga perhatian dan 

peranan orang tua murid maupun juga lembaga/yayasan di luar 

sekolah yang bersimpati terhadap pengembangan pendidikan. 

  b) Sumber Belajar Geografi yang Seyogyanya digunakan. 

   (1)  Peta Dinding. 

Peta dinding berbeda fungsinya dengan peta dalam atlas. Kalau atlas 

lebih besar artinya sebaai sumber belajar dan bersifat untuk 

pemakaian secara individual, peta dinding berperan terutama sebagai 

latar belakang dalam hal guru memberi uraian atau penjelasan secara 

klasikal (bagi semua siswa secara bersamaan).  

   (2)  Globe. 

Globe lazim disebut sebagai alat peraga, media ataupun sarana 

belajar. Namun globe merupakan sumber belajar dalam arti bahwa 

dari globe bisa didapatkan sejumlah informasi, pengertian, 
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pengetahuan yang menunjang tercapainya pemahaman, ketrampilan 

atau kompetensi tertentu lain dalam pelajaran geografi.  

   (3)  Peta Tematik atau Peta Khusus. 

Peta khusus atau peta tematik dalam atlas dapat menjadi sumber 

belajar untuk dikutip oleh siswa dalam memenuhi tugas dari guru 

sesuai dengan pokok bahasan yang bersangkutan.  

   (4)  Ensiklopedi . 

Ensiklopedi merupakan sumber rujukan pengetahuan yang sangat 

lengkap sehingga guru atau sekolah seyogyanya mengusahakan 

ketersediaannya di perpustakaan sekolah, baik ensiklopedi umum 

maupun ensiklopedi geografi. 

    (5)  Surat Kabar, Majalah, Jurnal dan Terbitan berkala lainnya. 

Surat kabar dan majalah tidak hanya memuat/menyajikan informasi 

berita, hiburan ataupun iklan, tetapi sering kali memuat bahkan 

khusus menyediakan informasi-informasi geografi.  

 c) Sumber Belajar Geografi yang Sekiranya dapat digunakan. 

  (1)   Peta Topografi. 

Mengingat skalanya besar (menggambarkan wilayah/bagian muka 

bumi yang kecil) serta memuat hampir semua gejala yang tampak 

atau diketahui secara detil dan lengkap sesuai skalanya, peta 

topografi tidak bebas pemakaiannya bagi setiap orang dan 

peredarannya di bawah pengawasan langsung oleh penerbit atau 

pembuatnya.  
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   (2)  Peta Relief, Model dan Spesimen Batuan dan Mineral. 

Peta relief dan model lebih berfungsi sebagai alat peraga, media 

atau sarana pembelajaran, yaitu untuk memudahkan pemahaman 

gambaran atau keadaan seperti adanya dalam realitas sebenarnya. 

   (3)  Foto Udara dan Citra Satelit. 

Seperti halnya peta topografi, foto udara dan citra satelit terbatas 

peredaran dan penggunaanya, karena foto udara umumnya 

menggambarkan wilayah kecil dengan sangat detil serta benar-benar 

menggambarkan semua yang tampak dari udara.  

Telah diuraikan secara terperinci mengenai sumber belajar geografi 

yang merupakan sumber penunjang belajar geografi yang dianjurkan harus 

tersedia di dalam sekolah guna memperlancar kegiatan belajar mengajar 

geografi.  

c. Prestasi Belajar Geografi. 

Seseorang yang mengalami proses belajar menginginkan hasil 

yang baik sesuai apa yang hendak dicapai, untuk itu perlu kiranya 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Prestasi 

belajar menurut Rusefendi (1995:2) adalah hasil interaksi antara beberapa 

faktor yang mempengaruhi individu sehingga diperoleh hasil kerja yang 

maksimal. Prestasi belajar identik dengan istilah keberhasilan belajar yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar/keberhasilan belajar itu menurut Slameto (1995:60) dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 
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1) Faktor Internal. 

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. 

Faktor internal terdiri dari atas faktor biologis dan faktor psikologis. 

a) Faktor Biologis. 

 Faktor biologis meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keadan 

fisik atau jasmani individu yang bersangkutan. Keadaan jasmani yang 

perlu diperhatikan sehubungan dengan faktor biologis ini diantaranya 

adalah kondisi dan kesehatan fisik yang normal yang meliputi otak, panca 

indra, anggota tubuh dan organ-organ tubuh. 

b) Faktor Psikologis. 

 Faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar atau keberhasilan 

belajar itu meliputi segala hal yang berkaiatan dengan kondisi mental 

seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang prestasi belajar atau 

keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. 

Kondisi mental yang positif dalam proses belajar itu misalnya adalah 

kerajinan dan ketekunan dalam belajar. 

2)  Faktor Eksternal. 

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat diluar diri individu, faktor 

eksternal meliputi lingkungan keluarga yang meliputi kondisi keluarga 

yang harmonis, dukungan orangtua terhadap proses belajar serta kondisi 

ekonomi keluarga, lingkungan sekolah meliputi ketersediaan sarana 

prasarana belajar, kemampuan mengajar guru dalam mengembangkan 

kurikulum serta adanya hubungan yang harmonis antara anggota sekolah, 
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lingkungan masyarakat yang meliputi pergaulan yang sehat dengan sesama 

anggota masyarakat yang mendukung proses belajar seseorang.  

Setiap individu peserta didik atau siswa tentunya mempunyai 

perbedaan dalam penguasaan materi dan faktor intelegensinya. 

Kesimpulan, dalam hal ini prestasi belajar geografi merupakan hasil 

dari proses interaksi antara guru, peserta didik dan lingkungan 

khususnya dalam menelaah, mengkaji dan mempelajari mata pelajaran 

geografi. 

 

2. Tinjauan Tentang Karakteristik Mata Pelajaran Geografi. 

a.  Hakikat Pengajaran Geografi. 

Studi geografi berkenaan dengan 1) permukaan bumi (geosfer), 2) 

alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer), 3) umat manusia 

dengan kehidupannya (antroposfer), 4) penyebaran keruangan gejala alam 

dan kehidupan termasuk persamaan dan perbedaan, 5) analisis hubungan 

keruangan gejala-gejala geografi dipermukaan bumi (Depdiknas,2003). 

Pengajaran geografi  hakikatnya  adalah pengajaran tentang 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan 

gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya 

(Sumaatmaja, 1997: 9-12). 

b. Ruang Lingkup Pengajaran Geografi. 

Studi geografi maupun pengajaran geografi, hakikatnya 

berkenaan dengan aspek-aspek keruangan permukaan bumi (geosfer) dan 
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faktor-faktor geografis alam lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, ruang lingkup pengajaran geografi adalah sebagai berikut: 

1) Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia. 

2) Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya. 

3) Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang 

memberikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan 

bumi. 

4) Kesatuan regional yang merupakan perpaduan antara matra darat, 

perairan dan udara di atasnya. 

Ruang lingkup inilah yang memberikan ciri, yang karakteristik 

terhadap pengajaran geografi. Secara bertahap dan makin lama makin 

luas dan mendalam, materi-materi geografi itu dalam proses belajar-

mengajarnya tidak keluar dari ruang lingkup pengajaran geografi yang 

menjadi ciri khasnya (Sumaatmaja, 1997: 12-13). 

c.  Karakter Materi Pengajaran Geografi  di SMA Kelas X. 

Studi geografi berkenaan dengan pengorganisasian ruang hasil 

interaksi antara faktor manusia dengan faktor-faktor geografi lainya. 

Untuk dapat meyerap dengan baik gejala dan masalah geografi itu, kita 

harus mampu mendalami hakikat faktor manusia dengan lingkungan 

alamnya.  

Sesuai kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum 2004 

karakteristik materi pengajaran geografi di SMA kelas X semester satu  

membahas dan mengkaji tentang  hakekat geografi dan kajian geografi 
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fisik, meliputi Peta tematik dan penginderaan jauh, Proses terjadinya bumi, 

atmosfer dan lithosfer (Diknas, 2003). Secara garis besar perincian materi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Prinsip, ruang lingkup dan obyek geografi. 

Pada pokok bahasan ini materi yang dibahas meliputi, pengertian dan 

batasan geografi, ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi dan 

objek studi geografi. 

2) Peta tematik. 

Pada pokok bahasan ini materi yang dibahas meliputi, pengertian peta 

dan jenisnya, melakukan klasifikasi data, tabulasi dan membuat grafik, 

membuat peta berdasarkan data koordinat suatu sistem proyeksi dan 

membaca peta untuk menjelaskan unsur-unsur geografis. 

3) Penginderaan Jauh. 

Pada pokok bahasan ini materi yang dibahas meliputi, pengertian jauh, 

hasil teknologi pengendireaan jauh dan pemanfaatannya, langkah yang 

ditempuh dalam mendapatkan data geografis dan hasil penginderaan 

jauh. 

4) Proses terjadinya bumi. 

Pada pokok bahsan ini materi yang dibahas meliputi, proses terjadinya 

bumi, menganalis proses terjadinya bumi dan bumi sebagai planet 

istimewa. 

 

 



 21

5) Atmosfer. 

Pada pokok bahasan ini materi yang dibahas meliputi, lapisan udara 

yang berkaitan dengan cuaca dan iklim, pengertian cuaca dan iklim 

serta unsur-unsurnya, pola pergerakan udara dan kaitannya dengan 

kehidupan, siklon, antisiklon dan Daerah Konvergensi Antartropis 

(DKAT), pola angin dan curah hujan di Indonesia, dan pengaruh cuaca 

dan iklim terhadap kehidupan. 

6) Litosfer. 

Pada pokok bahsan ini materi yang akan dibahas meliputi, berbagai 

bentuk muka bumi, tenaga pembentuk muka bumi, siklus batuan dan 

pengaruh bentuk muka bumi terhadap kehidupan. 

 Mengingat bahwa materi-materi tersebut diatas adalah temasuk 

materi fisik yang relatif sulit apabila pemberian materi  hanya bersumber 

pada satu sumber informasi yaitu guru saja, tetapi harus memperhatikan 

sumber informasi yang terdapat di perspustakaan, di mana sumber 

penunjang materi geografi tersebut di atas dapat diperoleh. Untuk itu 

sumber-sumber penunjang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

selain materi pokok yang diberikan oleh guru dengan harapan pemahaman 

siswa tentang materi-materi mata pelajaran geografi khususnya kelas X 

pada semester satu lebih dalam. 

Mempelajari dan mengajarkan geografi menggunakan pendekatan 

interdisipliner atau setidak-tidaknya multidisipliner, harus menjadi 

kemampuan dasar guru geografi. Tanpa memiliki kemampuan dasar ini, 
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guru yang mengajarkan geografi tidak akan dapat melakukan proses 

belajar-mengajar secara wajar merealisasikan tujuan instruksionalnya. 

Inilah salah satu karakter geografi yang wajib diperhatikan oleh guru 

geografi (Simaatmaja, 1997: 14 -15). 

3. Tinjauan Tentang Perpustakaan Sekolah. 

a.  Pengertian Pertpustakaan Sekolah. 

Perpustakaan merupakan unit kerja yang berupa tempat 

mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan perpustakaan 

yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu, untuk 

digunakan secara kontinu oleh pemakai sebagai sumber informasi 

(Nurhadi, 1983:4). 

Perpustakaan merupakan sumber belajar yang harus dimanfaatkan 

oleh siapapun yang masih mau belajar, dapat menjadi sumber belajar 

geografi. Tidak hanya terbatas pada perpustakaan sekolah saja melainkan 

juga perpustakaan-perpustakaan lain yang bermacam jenis dan 

tingkatannya, termasuk perpustakaan keliling yang diadakan di kota atau 

di daerah tertentu. Guru dan siswa tidak memanfaatkan perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar, tetapi juga kemungkinan partisipasinya 

dalam melengkapi koleksi sumber di perpustakaan itu, antara lain dengan 

mengundang juga perhatian dan peranan orang tua murid maupun juga 

lembaga yayasan luar sekolah yang bersimpati terhadap pendidikan 

(Suharyono,2003:39). 
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Parit M Yusuf dalam Nasution (1989:10) mengemukakan bahwa 

perpustakaan sebagai pusat informasi, karena mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Tempat terhimpun berbagai macam himpunan sumber informasi. 

2) Tempat diolehnya berbagai macam himpunan sumber informasi. 

3) Tempat menyebarluaskan berbagai macam sumber informasi. 

4) Hal-hal tertentu berfungsi sebagai tempat lahirnya informasi. 

5) Tempat dipelihara berbagai macam informasi. 

6) Tempat pewaris budaya bangsa. 

Untuk itu betapa pentingnya memanfaatkan sumber belajar dari 

perpustakaan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

b. Perpustakaan Sekolah dalam Proses Belajar Mengajar. 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu jenis perpustakaan 

pada umumnya, maka dapat dikatakan bahwa pengertian perpustakaan 

sekolah merupakan penjabaran  bagi pengertian perpustakaan pada 

umumnya. Perpustakaan sekolah terwujud dengan adanya suatu unit 

tertentu disebuah lembaga yang bernama sekolah. Menurut Nurhadi 

(1983:9) perpustakaan sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah 

lanjutan, guna menunjang belajar mengajar di sekolah. 

Perpustakaan sekolah menurut Nasution (1983:3) mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) Membantu para siswa melaksanakan penelitian dan membantu 

menemukan keterangan-keterangan yang didapat di dalam kelas. 
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Perpustakaan memperbanyak pengetahuan dengan menyediakan bahan 

perpustakaan dalam segala bentuknya, yang menunjang pelajaran. 

2) Memupuk daya kritis para siswa dari sumber yang beranekaragam, 

siswa dapat mengetahui berbagai informasi ilmu pengetahuan yang 

dapat diberikan dengan cara berbeda-beda. 

3) Membantu menghubungkan kreativitas siswa, bila penting hubungan 

dan ketrampilan lain. 

4) Tempat untuk melestarikan buku dengan koleksi-koleksi karya sastra 

dan budaya dari masa ke masa banyak tersimpan di perpustakaan 

sekolah. Siswa dapat menengok, mengerti, menghayati kebudayaan 

dan kekayaan adat istiadat masa lampau. 

5) Sebagai pusat penerangan, majalah, surat kabar yang memuat tulisan-

tulisan yang berisikan penerangan berbagai hal tentang perkembangan 

siswa menjadi sumber informasi bagi siswa untuk tetap berpijak pada 

jamannya. 

6) Menjadi pusat dokumentasi, kliping, laporan kerja siswa/album-album 

dapat disimpan di perpustakaan sekolah. 

7) Sebagai tempat rekreasi tempat rekreasi bacaan-bacaan ringan, cerita-

cerita lucu dapat menjadi pelepas ketegangan setelah menerima 

pelajaran di dalam kelas. 

Tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah di atas dapat diketahui 

bahwa perpustakaan sekolah mempunyai peranan dalam menunjang 

keberhasilan dalam belajar. Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. 
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c.   Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah. 

Ciri utama perpustakaan sekolah adalah adanya fungsi 

pemanfaatan terhadap koleksi yang dimilikinya, jadi perpustakaan sekolah 

bukanlah sekedar “fosil ilmu Pengetahuan” bukan sekedar koleksi buku, 

melainkan koleksi bahan pustaka yang baik berupa buku maupun non 

buku yang berfugsi untuk dimanfaatkan secara efisien maka koleksi 

tersebut harus di proses dan di urus (Soedibyo, 1987:85). 

Menurut Soejonotrimo dalam Nurhadi (1983:85-86) pemanfaatan 

perpustakaan sekolah untuk menuruti kebutuhan baik dalam belajar 

maupun minat-minatnya. Pemanfaatan perpustakaan sekolah meliputi: 

1) Meminjam atau membaca buku-buku, bahan-bahan yang diwajibkan  

atau dianjurkan bagi penyelesaian pelajaran. 

2) Di perpustakaan para siswa mencari keterangan dan bahan-bahan yang 

diperlukan. 

3) Siswa datang untuk memenuhi minat dan rekreasi yang sehat setiap 

harinya. 

Pemanfaatan yang efektif dan efisien terhadap koleksi 

perpustakaan akan menunjang kegiatan belajar-mengajar. Pemanfaatan 

yang efektif meliputi frekuensi kunjungan ke perpustakan sekolah, 

kesadaran untuk menjadi anggota perpustakaan, aktivitas siswa selama di 

perpustakaan dan kesiapan sebelum ke perpustakaan.  
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d. Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi 

Belajar. 

Perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan sangat 

membantu para siswa dan guru dalam memenuhi kebutuhan belajar-

mengajar. Di dalam perpustakaan terdapat berbagai bahan pustaka yang 

dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk menggali dan 

mengembangkan sumber belajar mengajar yang nantinya dibawa ke 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pemanfaatkan sumber belajar di dalam perpustakan sekolah yang 

menyediakan berbagai sumber penunjang siswa dalam memperoleh 

penegetahuan yang aktual dan juga untuk guru dalam mengembangkan 

materi dalam memberikan paparan ketika didalam kelas agar tidak 

membosankan, perlu sekali menggunakan sumber-sumber yang ada 

diperpustakaan. Dengan pemanfaatan sumber belajar di perpustakaan ini 

yang apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat 

menciptakan sifat kritis dan kreatif dari siswa dan guru, sehingga 

nantinya dapat digunakan atau dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa, yang dalam kesempatan kali ini penulis mengkhususkan untuk 

prestasi belajar geografi dan mata pelajaran lain pada umumnya. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hipotesis 

Ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X  SMA 

Negeri I Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun ajaran 2005/2006. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A.   Populasi, Sampel dan Variabel Penelitian. 

1. Populasi Penelitian. 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki 

karakter tertentu sesuai dengan apa yang diteliti (Suharsimi, 1996:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X  SMA Negeri 1 

Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun ajaran 2005/2006. Populasi itu 

terdiri dari 271 siswa yang terdistribusikan dalam tujuh kelas. Pembagian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Populasi penelitian. 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

X A 

X B 

X C 

X D 

X E 

X F 

X G 

38 siswa 

36 siswa 

39 siswa 

39 siswa 

40 siswa 

39 siswa 

40 siswa 

 Jumlah populasi 271 siswa 

 

Semua anggota populasi telah menjalani pelajaran geografi yang 

sama yaitu selain kelas X, Jumlah jam pelajaran yang sama pula, sehingga 

populasi dapat dikatakan homogen (Arikunto, 1987: 81). 
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2. Sampel dan Teknik Sampling. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

1996:109). Dalam pengambilan data sampel itu harus representatif, dalam 

arti segala karakteristik dari populasi kendalinya tercermin pula dalam 

sampel yang di ambil. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang diambil 

dari sampel tersebut juga merupakan kesimpulan dari populasi (Sudjana, 

1992: 6). 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Proportional random 

sampling, dimana setiap kelas dari anggota populasi dapat dipilih secara 

random menjadi sampel penelitian, dengan mengambil perwakilan dari 

setiap kelas yang dipilih secara random, yaitu dengan undian. 

Pengambilan perwakilan dari setiap kelas adalah 25% dari jumlah siswa 

setiap kelas. Perincian pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Pengambilan sampel penelitian. 

No Kelas Jumlah siswa x 25% Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

X A 
X B 
X C 
X D 
X E 
X F 
X G 

38 x 25% 
36 x 25% 
39 x 25% 
39 x 25% 
40 x 25% 
39x 25% 
40 x 25% 

9 
9 
9 
9 
10 
9 
10 

  Jumlah  65 
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3. Variabel Penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Variabel Bebas (X). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan. Adapun sub variabel yang mendukung dalam 

penyusunan instrumen adalah: 

1) Keanggotaan siswa di perpustakaan sekolah. 

2) Frekuensi kunjungan  ke perpustakaan sekolah. 

3) Kondisi sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah. 

4) Aktivitas siswa di perpustakaan sekolah. 

5) Penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah. 

b. Variabel Terikat (Y). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar geografi. 

 

B.   Metode Pengumpulan Data 

Untuk memeperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi, dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data-data mengenai: 

a. Identitas siswa Kelas X SMA Negeri I Karangdowo Kabupaten Klaten 

Tahun Ajaran 2005/2006.   

b. Identitas sekolah, dimana peneliti mengadakan penelitian yaitu di 

SMA Negeri I Karangdowo.  
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c. Informasi mengenai data seputar perpustakaan sekolah. Data-data 

tersebut diperoleh peneliti dari pihak sekolah yang bersangkutan. 

d. Data nilai UAS I (Ulangan Akhir Semester I) dari mata pelajaran 

geografi semester satu siswa kelas X, guna memperoleh informasi 

prestasi belajar geografi, yang merupakan data sekunder. 

2. Metode Angket. 

Metode angket digunakan  untuk mengumpulkan data tentang segala 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa kelas X SMA Negeri I Karangdowo 

Kabupaten Klaten yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan sekolah baik yang meliputi jenis atau intensitas 

pemakaiannya. 

3. Metode wawancara. 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari petugas 

perpustakaan mengenai koleksi bahan pustaka yang tersedia serta aktivitas 

siswa dalam kunjungannya ke perpustakaan dan guru mata pelajaran 

geografi yang mengajar kelas X mengenai pemanfaatan perpustakaan 

dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaan geografi kelas X. 

 

C. Uji Coba Instrumen Penelitian. 

Sebelum perangkat instrument yang berupa angket dipakai untuk 

pengambikan data, harus dilakukan uji coba terlebih dahulu kepada siswa di 

luar sampel. Pada penelitian ini uji coba dilakuakn terlebih dahulu kepada 

siswa diluar sampel akan tetapi masih dalam populasi, yaitu sebanyak 15 

siswa. 
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Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui apakah instrumen itu 

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat pengambil data atau tidak. 

Langkah-langkah yang diambil dalam uji coba isntrumen adalah sebagai 

berikut: 

1.  Tahap Persiapan. 

penyusunan kisi-kisi angket yang nantinya akan dibuat pertanyaan-

pertanyaan yang sistematis untuk digunakan sebagai instrument yang siap 

diujicobakan. Adapun tabel mengenai kisi-kisi instrumen adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Pemanfaatan sumber belajar geografi di 
perpustakaan sekolah. 

Variabel Sub Variabel Indikator No 
Angket 

Memandang penting dan perlu 
adanya perpustakaan sekolah. 

1,2 

Keaktifan siswa sebagai 
anggota perpustakaan sekolah. 

3,4 

Keanggotaan siswa di 
perpustakaan sekolah. 

Motovasi siswa menjadi 
anggota perpustakaan sekolah. 

5 

Kunjungan siswa ke 
perpustakaan sekolah. 

6 

Mencatat bahan pustaka 
geografi yang akan di pinjam 
di perpustakaan sekolah sesuai 
dengan materi kelas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer). 

7 

Pemanfaatan 
sumber belajar 
geografi di 
perpustakaan 
sekolah 

Frekwensi kunjungan 
siswa ke perpustakaan 
sekolah. 

Mempunyai jadwal kunjungan 
ke perpustakaan sekolah. 

8 
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Waktu kunjungan ke 
perpustakaan sekolah untuk 
mencari bahan pustaka 
geografi materi kelas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) dalam seminggu. 

9 

Manfaat kunjungan siswa 
untuk mencari sumber belajar 
geografi di perpustakaan 
sekolah. 

10 

Kondisi kenyamanan dan 
pelayanan peminjaman sumber 
belajar geografi di 
perpustakaan sekolah untuk 
belajar. 

11,12 

Ketersediaan bahan pustaka 
geografi di perpustakaan 
sekolah yang sesuai dengan 
materi geografi kelas X 
semester satu . (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer). 

13 

Kesesuaian/relevansi bahan 
pustaka geografi di 
perpustakaan sekolah terhadap 
materi kelas X semester satu 
(hakekat geografi, peta tematik 
dan penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) yang sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku 
(kurikulum 2004). 

14 

Kondisi sumber belajar 
geografi di perpustakaan 
sekolah. 

Sumber belajar geografi selain 
buku-buku penunjang materi 
gegrafi kelas X semester satu 
(hakekat geografi, peta tematik 
dan penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) di perpustakaan 
sekolah. 

15 
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Mempunyai inisiatif untuk 
meminjam sumber pustaka 
geografi yang sesuai dengan 
materi geografi kelas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) di perpustakaan 
sekolah. 

16 

Mempunyai inisiatif untuk 
membaca bahan pustaka 
geografi yang anda pinjam di 
perpustakaan sekolah. 

17 

Instruksi guru geografi untuk 
mencari sumber bahan pustaka 
geografi di perpustakaan yang 
sesuai dengan materi geografi 
kelas X semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) 

18 

Tujuan utama siswa untuk 
mengunjungi perpustkaan 
sekolah kaitannya dengan 
pembelajaran geografi kelas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) 

19 

Aktivitas siswa di 
perpustakan sekolah. 

Mempunyai inisiatif untuk 
belajar bersama/kelompok 
dengan teman atau guru 
tentang materi geografi kelas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer). 

20 
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Motivasi siswa untuk 
menggunakan sumber belajar 
geografi di perpustakaan 
sekolah kaitannya dengan 
materi geografi kelas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer). 

21 

Mempunyai inisiatif sendiri 
untuk mencari sumber belajar 
geografi di perpustakaan guna 
menambah pengetahuan atau 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru tentang 
materi geografi keklas X 
semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) . 

22 

Mempunyai inisiatif untuk 
mengggunakan bahan pustaka 
geografi sesuai materi geografi 
kelas X semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) sebagai sumber 
belajar  geografi yang penting. 

23,24 

Penggunaan sumber 
belajar geografi di 
perpustakaan sekolah. 

Kontribusi/sumbangan sumber 
belajar geografi di 
perpustakaan sekolah yang 
sesuai dengan materi geografi 
kelas X semester satu (hakekat 
geografi, peta tematik dan 
penginderaan jauh, proses 
terjadinya bumi, atmosfer dan 
lithosfer) terhadap 
pembelajaran geografi kelas X 
semester satu. 

25 
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Berdasarkan kisi-kisi instrumen tersebut selanjutnya dikembangkan 

ke dalam pertanyaan yang terangkum dalam lembar angket yang terdapat 

dalam lampiran 12 halaman 115. 

2.  Tahap Pelaksanan. 

  Uji coba instrument atau angket dulakukan pada siswa di luar 

sampel yang masih dalam satu populasi sebanyak 15 siswa. Perangkat 

instrument atau angket yang diuji cobakan meliputi 25 butir Angket 

tentang pemanfaatan sumber belajar geogarfi di perpustakaan. 

3.  Tahap Analisis. 

  Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas angket tersebut, 

terlebihdahulu angket dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

angket sebagai berikut: 

a. Validitas Angket. 

Suatu instrumen dikatakan valild apabila dapat mengungkap  data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1996:136).  

Validitas yang digunakan juga disebut validitas yang logis, 

berdasarkan pada kontruksi teoritis mengenai faktor-faktor yang 

hendak diukur. Berdasarkan kontruksi teoritis kemudian disusun 

definisi yang akan digunakan sebagai dasar kerja. Setelah definisi itu 

disusun langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen-instrumen 

secara logis dan mengkonsultasikan pada dosen pembimbing. 

Alat ukur dapat dikatakan valid, apabila dapat mengukur apa yang 

hendak diukur dengan tepat. Pada penelitian ini validitas instrumen 

dapat diperoleh dengan cara melakukan analisa butir soal dengan 

mengkorelasikan skor butir X dengan skor butir Y. Selanjutnya 



 37

dimasukkan ke dalam rumus korelasi Product Moment, sebagai 

berikut: 

 rxy = 
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Keterangan:   

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. 

XY  = Jumlah perkalian dari X dan Y. 

N    = Banyaknya responden. 

∑X  = Jumlah skor item. 

∑Y = Jumlah skor total. 

Hasil yang diperoleh dari ujicoba angket, setelah di lakukan uji 

validitas angket menyatakan bahwa dari 25 item angket adalah valid, 

jadi untuk mengambil data digunakan semua item yang ada di dalam 

angket. Perhitungan selengkapnya lihat pada lampiran 1(satu). 

b. Reliabilitas Angket. 

Alat ukur yang baik di samping mempunyai validitas yang tinggi, juga 

harus reliabel, artinya memiliki tingkat keajegan meskipun sudah 

berkali-kali diujikan. Di samping itu reliabilitas sering diartikan 

sebagai taraf kepercayaan. Untuk mengetahui besarnya reliabilitas 

pada instrumen pada angket dengan menggunakan rumus Alpha 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 
r11        = Reliabilitas instrumen. 

                   K     = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 
        ∑σb

2 = Jumlah varians butir. 
        σt

2     = Varians total.  
 (Arikunto, 1996:171). 

 Adapun kriteria r11 > r tabel maka instrumen angket tersebut 

adalah reliabel.  

Hasil ujicoba angket, setelah di lakukan perhitungan uji reliabilitas 

instrument dari 25 item yang diujicobakan semua dinyatakan reliabel, 

jadi dalam pengambilan data semua item yang ada diangket tersebut 

dapat digunakan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 3 (tiga). 

Menghitung nilai/skor jawaban angket dari masing-masing responden 

dengan memberikan tingkat skor untuk masing-masing jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Tingkat Skor  

No Pilihan Skor 

1 A 4 

2 B 3 

3 C 2 

4 D 1 

 

D. Metode Analisa Data. 

Analisa data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam 

rangka mencapai atau penarikan kesimpulan yang berarti pula untuk mencapai 
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tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesa serta 

permasalahan yang diajukan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa DP (Dskripstif Persentase), Product Moment dan regresi linear 

sederhana, dengan menghitung r2 yang dinamakan koefisien determinasi atau 

koefisien penentu (Sudjana, 1996: 368). 

Terlebih dahulu digunakan analisa DP (Deskriptif Persentase) untuk 

mengetahui tingkat pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan 

sekolah, dengan menngunakan rumus: 

   %100x
N
nDP =  

    Keterangan: 

   n  = Jumlah nilai (skor) yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai ideal, dicari dengan cara jumlah item dikalikan nilai  

ideal tiap item dikalikan jumlah responden 

(Ali, 1986) 

Analisa Product Moment digunakan untuk menguji hipotesis “ Adakah 

hubungan hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar 

diperpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X  di SMA Negeri 

1 Karangdowo kabupaten Klaten tahun ajaran 2005/2006”. Analisa Product 

Moment dari Pearson dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 rxy = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

))(()((

))((
2222 YYNXXN
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 Keterangan:  

 rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y. 
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 X  = Variabel bebas. 

 Y  = Variabel terikat. 

 N  = Jumlah obyek yang diteliti. 

Melalui hasil uji analisis dengan teknik korelasi Product Moment dengan 

rumus di atas, setelah diketahui nilai r korelasinya, maka untuk menguji 

signifikan tidaknya korelasi dengan jalan mengkonsultasikannya dengan tabel 

Product Moment. Apabila nilai r hasil korelasi lebih besar dari nilai r pada 

tabel maka hasil perhitungan dinyatakan signifikan. Setelah mengetahui 

besarnya koefisien korelasi maka dilakuakn uji keberartian koefisien korelasi 

dengan menggunakan rumus uji t sebagai berikut: 

xy

xy

r

nr
t

21

2

−

−
=  

Untuk mengetahui berapa besar hubungan antara pemanfaatan sumber 

belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi, maka 

menggunakan rumus regresi linear sederhana, menghitung r2 (kofisien 

determinasi), sebagai berikut: 

Y = a + bX  

a = 
( ) ( )( )
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Keterangan:   

Y = dibaca Y topi, merupakan persamaan regresi 



 41

Y = Variabel yang diramalkan. 

a dan b = bilangan konstan. 

X = variabel yang telah diketahui. 

Menghitung koefisien determinasinya, dengan rumus sebagai berikut: 

r2 = 
}{

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
22 YYN

YXXYNb
 

(Rachman, 2004: 73) 

 

E. Penentuan Kriteria Skor Variabel Penelitian. 

1. Pemanfaatan Sumber belajar Geografi di perpustakaan. 

Menentukan terlebih dahulu: 

a. Range = data maksimum – data minimum 

b. Data maksimum = 25 x 4 = 100 

c. Data minimum = 25 x 1 = 25 

d. Range = 100 – 25 = 75 

e. Panjang kelas = 
kelas

Range

∑
 

                = 75,18
4

75
=  

 Tabel 5. Kriteria Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 

Interval skor Interval Persentase (x 100%) Kriteria 
81,26 - 100 81,26% -  100% Sangat Baik 

62,51 - 81,25 62,51%  - 81,25% Baik 
43,76 - 62,5 43,76%  -  62,5% Cukup 
25 - 43,75 25% - 43,75% Kurang 
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2. Kriteria Prestasi Belajar Geografi Siswa 

 Kriteria prestasi belajar siswa diambil dari batas tuntas belajar siswa yaitu 

65. Adapun langkah-langkah untuk menentukan kriteria  adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Tertinggi 100 

2. Data Terendah 65 

3. Range = 100 – 65 

                       = 35 

4. Panjang kelas = 
kelas

Range

∑
 

           = 75,8
4

35
=  

Tabel 6. Kriteria Prestasi Belajar Geografi Siswa 

Interval Prestasi/Nilai Kriteria 
91,26 - 100 Sangat baik 

82,51 -  91,25 Baik 
73,76 - 82,5 Cukup 
65 - 73,75 Kurang 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil penelitian. 

1. Gambaran Obyek Penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karangdowo yang 

berlokasi di desa Sentono Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 

Secara geografis, batas administrasi Desa Sentono Kecamatan 

Karangdowo di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalrejo 

Kecamatan Karangdowo, sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Minggiran Kecamatan Karangdowo, sebelah selatan berbatasan dengan 

Desa Semutan Kecamatan Karangdowo dan sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Tanggalan Kecamatan Pedan. Untuk lebih jelasnya lihat pada 

peta lokasi objek penelitian pada gambar 2 halaman 44. 

Kecamatan Karangdowo merupakan daerah yang masih memiliki 

area persawahan  cukup luas, sebagian besar penduduknya bekerja pada 

sektor pertanian. SMA Negeri 1 Karangdowo terletak di antara area 

persawahan yang memiliki udara sejuk dan panorama yang masih alami 

dalam hal ini dalah kegiatan pertanian, di sebelah selatan sekolah terdapat 

jalan yang merupakan jalur utama menghubungkan Kabupaten Klaten dan 

Kabupaten Sukoharjo. SMA Negeri 1 Karangdowo memiliki luas wilayah 
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12.880 m2. Untuk lebih jelasnya gedung SMA Negeri Karangdowo dapat 

dilihat pada gambar 2 (dua) di bawah ini. 

Gambar 2. Gedung SMA Negeri 1 Karangdowo  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruang perpustakan yang dimiliki SMA Negeri 1 Karangdowo 

cukup luas di lengkapi dengan ruang baca yang cukup memadai dan 

nyaman. Ruangan yang cukup luas untuk meletakkan sumber belajar dan 

menampung cukup banyak siswa yang ingin membaca di perpustakaan. 

Mengenai ruang perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo dapat 

dilihat pada gambar 3 (tiga) di bawah ini. 

Gambar 3. Perpustakaan SMA Negeri 1 Karangdowo 
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Data yang menunjukkan tentang jumlah guru, jumlah siswa, ruang wakil 

dan kepala sekolah, ruang belajar, laboratorium, internet dan perpustakaan 

sekolah yang terdapat di SMA Negeri 1 Karangdowo akan ditampilkan 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 7. Jumlah guru, karyawan, siswa, ruang dan laboratorium SMA 
Negeri I Karangdowo 

 GURU  SISWA RUANG 
Negeri GTT KT KRY X XI III K KN L G P I 

IPA IPS IPA IPS 43 9 6 13 273 
120 160 118 162 

21 1 3 4 1 1

Sumber: Hasil Penelitian, 2006. 
Keterangan: 
K: Kelas  G : Guru dan Kasek  KT : Kontrak 
KN: Kantin  P : Perpustakaan  KRY : Karyawan 
L : Laboratorium  I  : Internet 
 

Tenaga guru yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Karangdowo 

sebanyak  59 guru, yaitu 43 guru negeri, 9 guru tidak tetap dan 6 guru 

kontrak/bantu serta memiliki 13 karyawan. Adapun guru yang mengampu 

mata pelajaran geografi di SMA negeri 1 Karangdowo ada 4 guru 

geografi. 

Sejak berdirinya SMA Negeri 1 Karangdowo, yaitu pada tahun 

1985 yang masih sangat terbatas dalam hal sumber daya manusia maupun 

sarana  dan prasarananya hingga tahun 2006 sekarang ini, sudah 

mengalami banyak perubahan yang meningkat baik dari segi akademik 

atau sarana dan prasarana sampai pada sumber daya guru yang profesional  

melalui pemasangan saluran internet di sekolah. 

SMA Negeri 1 Karangdowo memiliki  jumlah kelas sebanyak 21 

kelas, 7 kelas X, 4 kelas XI IPS, 3 kelas XI IPA, 4 kelas 3 IPS dan 3 kelas 
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3 IPA. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X yang terdiri dari 7 kelas, mulai dari kelas XA – XG dengan jumlah 

siswa sebanyak 273 siswa. Sampai saat ini SMA Negeri 1 Karangdowo 

memiliki 21 ruang kelas dengan luas 1700 m2 dan mempunyai 

laboratorium yang cukup lengkap, yaitu laboratorium IPA (Biologi, Fisika 

dan Kimia), laboratorium komputer, perpustakaan, ruang musik dan yang 

terbaru adalah ruang internet. Ketersediaan sumber daya manusia dan 

sarana prasarana di SMA Negeri 1 Karangdowo merupakan satu-kesatuan  

sistem untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar yang baik dan 

bermutu. 

2. Pemanfaatan Sumber belajar Geografi di Perpustakaan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

besarnya pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo adalah 61,37% termasuk dalam 

kriteria cukup (lihat lampiran 11). 

Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

merupakan kegiatan pendukung dan penunjang bagi siswa dalam menggali 

informasi tentang materi pelajaran geografi dalam meningkatkan prestasi 

belajar. Dalam hal ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo, 

khususnya pada saat semester 1. Untuk itu setelah dilakukan penelitian 

dapat diketahui hasil persentase pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan pada siswa kelas X. 
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Tabel 8. Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 
Pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan 
F % 

Sangat baik 0 0% 
Baik 22 33,85% 

Cukup 43 66,15% 
Kurang 0 0% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
Tabel 8 menunjukkan bahwa, dari 65 responden tidak ada siswa 

(0%) yang termasuk kriteria sangat baik, 22 siswa atau 33,85% termasuk 

dalam kriteria baik, 43 siswa atau 66,15% termasuk kriteria cukup dan 

tidak ada siswa (0%) dalam kriteria kurang. 

Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

meliputi keanggotaan siswa di perpustakaan sekolah, frekuensi kunjungan 

siswa ke perpustakaan sekolah, kondisi sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah, aktivitas siswa di perpustakaan sekolah dan 

penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan. Pemanfaatan sumber 

belajar geografi di perpustakaan kaitannya dengan materi pelajaran 

geografi kelas X khususnya semester 1 yang sesuai dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yaitu hakikat geografi, peta tematik, 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan litosfer, akan 

tetapi terdapat kekurangsesuaian materi dengan sumber belajar geografi 

diperpustakaan sekolah tersebut. Berikut perbandingan antara materi kelas 

X semester 1 dengan materi yang terdapat dalam sumber belajar geografi 

di perpustakaan dalam bentuk buku teks yang terdapat dalam tabel di 

bawah ini. 
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Tabel  9. Perbandingan Materi Kelas X Semester 1 dengan materi buku 
sumber belajar geografi yang terdapat di perpustakaan. 

 
No Materi  pelajaran geografi kelas X 

Semester 1 (KBK) 
Materi buku sumber belajar 

geografi  diperpustakaan  
1 Hakekat Geografi Pengetahuan peta 
2 Pola dan ciri kenampakan kenampakan 

alam dan budaya pada beebagai peta dan 
media citra (Peta Tematik) 

Letak wilayah Indonesia 

3 Pembentukan muka bumi Penginderaan jauh 
4 Atmosfer SIG dan manfaatnya 
5 Litosfer Pengetahuan antariksa 

 

Perbandingan materi pelajaran geografi kelas X semester 1 dengan 

sumber belajar geografi diperpustakaan pada tabel 9 menunjukkan 

kekurang sesuaian antara materi pelajaran geografi dengan sumber belajar 

yang tersedia di perpustakaan. Sedikit sekali sumber belajar geografi di 

perpustakaan yang sesuai dengan materi pelajaran geografi kelas X , yaitu 

diantaraya adalah pengetahuan peta dan penginderaan jauh. 

 Adapun jenis sumber belajar geografi yang terdapat diperpustakaan 

berupa buku teks dan non buku yang terdapat di perpustakaan sekolah 

sesuai dengan materi pengajaran geografi kelas X khususnya semester 1 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel  10. Daftar Buku Penunjang Materi Pengajaran Geografi Kelas X Semester 
Satu Di Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo 

 
No Judul Buku/Pengarang dan 

Penerbit 
Menunjang Materi 

Pokok 

Jumlah 
(Eksemplar)

1 Geografi  SMU kelas 1, 
Sumadi Sutrijat, 
1999.Depdikbud. PT WIHANI 
GRAFINDO: Jakarta. 

- Ruang Lingkup Geografi 
- Pembentukan Muka 

Bumi 
- Pengetahuan Peta 

240 

2 Pelajaran Geografi untuk SMU - Pembentukan Muka 40 
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kelas 1 cawu 2, 
Syaiful Khafid, 1993. PT. 
SARANA PANCA KARYA: 
Jakarta. 

Bumi 

3 Geografi siswa SMU 1, 
Warnadi-Muhamad Zid, 1997. 
Depdikbud: Dirjen 
Dikdasamen: Jakarta. 

- Ruang Lingkup Geografi 
- Pembentukan Muka 

Bumi 
- Pengetahuan Peta 

240 

4 Geografi I Petunjuk guru untuk 
SMU kelas I, 
Sumadi Sutrijat, 1999. 
Depdikbud. PT. METRO POS: 
Jakarta. 

- Ruang Lingkup Geografi 
- Pembentukan Muka 

Bumi 
- Pengetahuan Peta 

1 

5 Ensikolopedi Sains dan 
Kehidupan, 
Suroso AY, Anna Permanasari 
dan Kardiawarman, 2003. 
Depdiknas. CV Tarity Samudra 
Berlian: Jakarta. 

- Pembentukan Muka 
Bumi 

- Atmosfer 

10 

6 Endikolopedi Indonesia Edisi 
Khusus, 
Uitgeverij-W.Van Houve B.V, 
1992. PT. Iichtiar Baru: Jakarta.

- Pembentukan Muka 
Bumi 

- Litosfer 

13 

7 Penginderaan Jauh Jilid 1, 
Sutanto, 1998. Gajah Mada 
University Press: Yogjakarta. 

- Penginderaan Jauh 1 

8 Penginderaan Jauh Jilid 2, 
Sutanto, 1999. Gajah Mada 
University: Yogjakarta. 

- Penginderaan Jauh 4 

9 Ilmu pengetahuan Populer. Jilid 
3 Ilmu Pengetahuan Bumi dan  
energi, 
Grolier International Inc, 1998. 
PT. Widyadara: Jakarta. 

- Pembentukan Muka 
Bumi 

- Litosfer 

8 

10 Penginderaan Jauh dan 
Interprestasi Citra, 
Lille Sand-Kiefer, 1998. Gajah 
Mada University Press. 
Yogjakarta. 

- Penginderaan Jauh 3 

11 Laut Kita, 
Z.A Achmaddy, 1993. 
Depdikbud: Dirjen Dikdasmen: 
Jakarta. 

Tidak menunjang 3 

12 Jendela IPTEK Ruang dan 
Waktu, 
Dorling Kindersley, 1998. 

- Atmosfer 14 
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Depdikbud, Balai Pustaka: 
Jakarta. 

13 Jagad Raya, 
Halim. L. MAsalan-Moh. 
Makmur Tanudidjaja, 1999. 
Depdikbud. PT. Tiga Serangkai 
Mandiri: Jakarta. 

- Atmosfer 720 

14 Menyingkap misteri Planet 
Bumi, 
A. Halim, Nursin Sahabudin, A. 
Sumadi, 1996. CV. Wahana 
Laras Sejahtera: Bandung. 

- Pembentukan Muka 
Bumi 

- Litosfer 
- Atmosfer 

2 

15 Ekologi Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan, 
Otto Soemarwoto, 1999. 
Depdikbud-Dirjen Dikdasamen: 
Djambatan: Jakarta. 

- Tidak menunjang 5 

16 Ilmu pengetahuan Bumi dan 
Antariksa, 
Moh. Ma’mur Tanudidjaja, 
1995. Depdikbud. Perum Balai 
Pustaka: Jakarta. 

- Pembentukan Muka 
Bumi 

- Litosfer 
- Atmosfer 

720 

Jumlah 16 Judul Buku 2024 

Sumber : Hasil Penelitian 2006. 

 

Tabel 11.  Sumber Belajar Geografi Penunjang Materi Pelajaran Geografi Kelas  

X Non Buku Teks Di Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo 

Kondisi N0 Jenis Sumber Belajar 
Geografi 

Jml
Baik Cukup 

Baik 
Rusak 

1 Atlas Indonesia dan Dunia 16 16 - - 

2 Globe 6 4 2 - 

3 Pantograf - - - - 

4 Peta Indonesia 4 4 - - 

5 Peta Topografi Indonesia - - - - 

6 Peta Sumber Daya Alam 
Indonesia 

2 2 - - 

7 Peta Benua di Dunia 2 2 - - 

8 Foto Udara - - - - 
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9 Model Sampel Batuan - - - - 

10 Model Sampel Tanah - - - - 

11 CD Pembelajaran Peta 
Tematik dan Penginderaan 
Jauh 

1 1 - - 

12 CD Pembelajaran Proses 
Terbentuknya Bumi 

1 1 - - 

13 CD Pembelajaran Atmosfer 1 1 - - 
14 CD Pembelajaran Lithosfer 1 1 - - 
 Jumlah 34 32 2 - 

Sumber : Hasil Penelitian, 2006 

 

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah buku penunjang cukup 

banyak, akan tetapi relevansi dengan materi pelajaran geografi kelas X 

khususnya semester 1 kurang memadai. Pokok bahasan dalam pelajaran 

geografi semester yang sesuai dengan Kurikulum Berbasi Kompetensi 

(hakikat geografi, peta tematik, penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, 

atmosfer dan litosfer) kurang dapat ditunjang oleh sumber belajar geografi 

di perpustakaan dalam bentuk buku, seperti tercantum pada tabel diatas, 

misalnya untuk materi penginderaan jauh, buku yang menunjang hanya 

ada 4 apalagi guru dan siswa kurang dalam pemanfatannya, untuk jenis 

non buku (dapat dilihat pada tabel 10) peta tematik hanya terdapat 1 buah 

peta dengan keterlibatannya dalam pembelajaran di kelas juga kurang.  

sumber belajar dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk materi 

peta tematik, penginderaan jauh, atmosfer dan lithosfer akan tetapi 

perangkat untuk mendukung pemutaran CD pembelajaran tersebut tidak 

tersedia, sehinga guru tidak memanfaatkan sumber belajar geografi 

dalam bentuk CD (Compact disk) tesebut. 
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Minimnya sumber belajar geografi selain buku yang ada di 

perpustakaan sekolah, sehingga guru hanya memaksimalkan penggunaan 

peta dan globe dalam pembelajaran geografi khsusunya pada materi peta 

tematik dan penginderaan jauh. 

Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian berdasarkan sub variabel 

tersebut. 

a. Keanggotaan siswa di perpustakaan sekolah. 

Menjadi anggota perpustakaan merupakan suatu keharusan yang 

harus diikuti oleh siswa sebagai identitas dalam pemanfaatan sumber 

belajar geografi pada khususnya, yang artinya bahwa sebelum siswa 

memanfaatkan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah siswa 

harus terlebih dahulu menjadi anggota perpustakaan sekolah dan 

diharapkan selalu aktif dalam keanggotaan tersebut. Keanggotaan siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo dapat dilihat dari tabel di bawah ini 

Tabel 12. Keanggotaan Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo 
  di Perpustakaan Sekolah 
Keanggotaan siswa di perpustakaan 
sekolah 

F % 

Sangat baik 10 13,38% 
Baik 54 83,08% 

Cukup 1 1,54% 
Kurang 0 0% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Tabel 12 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 10 siswa atau 

13,38% termasuk kriteria sangat baik, sebanyak 54 siswa atau 83,08% 

termasuk kriteria baik, 1 siswa atau 1,54% termasuk kriteria cukup dan 

tidak ada siswa (0%) yang termasuk kriteria kurang.  
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Keanggotaan siswa di perpustakaan dalam penelitian ini dilihat dari 

pentingnya perpustakaan sekolah, pentingnya menjadi anggota 

perpustakaan sekolah, keaktifan siswa dalam memanfaatkan perpustakaan 

sekolah, status keanggotaan siswa di perpustakaan dan dorongan siswa 

menjadi anggota perpustakaan. Secara terperinci gambaran aspek yang 

diamati tersebut akan diuraikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada 

distribusi frekuensi berikut: 

Tabel 13. Arti Penting  adanya perpustakaan sekolah 
No Penting dan perlu adanya 

perpustakaan sekolah 
f % 

1 Sangat penting 23 35,8% 
2 Penting 42 64,62% 
3 Kurang penting 0 0% 
4 Tidak penting 0 0% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

 Dari tabel 13 dapat dilihat berkaitan dengan keanggotaan siswa di 

perpustakaan sekolah, dari 65 responden ada 2 siswa atau 3,08% siswa 

yang memandang sangat perlu adanya perpustakaan sekolah, 62 siswa atau 

95,38% siswa memandang perlu adanya perpustakaan sekolah, 1 siswa 

atau 1,54% siswa memandang kurang perlu adanya perpustakaan sekolah 

dan tidak ada siswa (0%) yang memandang tidak perlu adanya 

perpustakaan sekolah.  

Tabel 14. Arti Penting menjadi anggota perpustakaan 
No Penting dan perlu menjadi angggota 

perpustakan 
f % 

1 Sangat penting 2 3,08% 
2 Penting 62 95,38% 
3 Kurang pentng 1 1,54% 
4 Tidak penting 0 0% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa dari 65 responden,  2  atau 

3,08% siswa memandang sangat perlu menjadi anggota perpustakaan 

sekolah, 62 atau 95,38% siswa memandang perlu menjadi anggota 

perpustakaan sekolah, 1atau 1,54% siswa memandang kurang perlu 

menjadi anggota perpustakaan sekolah dan tidak ada siswa (0%) yang 

memandang tidak perlu menjadi anggota perpustakaan sekolah. 

Tabel 15. Keaktifan siswa dalam keanggotaan perpustakaan sekolah 
No Perlu aktif dalam keanggotaan f % 
1 Sangat perlu 1 1,54% 
2 Perlu 40 61,54% 
3 Kurang perlu 24 36,92% 
4 Tidak perlu 0 0% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Bila dilihat dari tabel 15 di atas bahwa dari 65 responden, 1 atau 

1,54% siswa memandang perlu aktif dalam keanngotaan perpustakaan 

sekolah, 40 atau 61,54% siswa memandang perlu aktif dalam keanggotaan 

perpustakaan sekolah, 24 atau 36,92% siswa memandang kurang perlu 

aktif dalam keanggotaan perpustakaan dan tidak ada siswa (0%) yang 

memandang tidak perlu aktif dalam keanggotaan perpustakaan sekolah.  

Tabel 16. Status keanggotaan siswa dalam perpustakaan 
No Status keanggotaan siswa f % 
1 Sangat aktif 1 1,54% 
2 Aktif 15 23,08% 
3 Kurang aktif 47 72,31% 
4 Tidak aktif 2 3,08% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Tabel 16 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 1 atau 1,54% siswa 

sangat aktif dalam keanggotaan perpustakaan sekolah, 15 atau 23,08% 

siswa aktif dalam keanggotaan perpustakaan sekolah, 47 atau 72,31% 
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siswa kurang aktif dalam keanggotaan perpustakaan dan 2 atau 3,08% 

siswa tidak aktif dalam keanggotaan perpustakaan. 

Tabel 17 Dorongan siswa menjadi anggota perpustakaan 
No Dorongan siswa menjadi anggota f % 
1 Motivasi belajar 10 15,38% 
2 Perlengkapan belajar 36 55,38% 
3 Ikut-ikutan 16 24,62% 
4 Keterpaksaan 3 4,62% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Pada tabel 17 terlihat bahwa dari 65 responden, 10 atau 15,38% 

siswa memiliki dorongan untuk menjadi anggota perpustakaan sekolah 

karena motivasi belajar, 36 atau 55,38% siswa memiliki dorongan untuk 

menjadi anggota perpustakaan sekolah karena untuk perlengkapan belajar, 

16 atau 24,62% siswa memiliki dorongan untuk menjadi anggota 

perpustakaan sekolah karena ikut-ikutan teman dan 3 atau 4,62% siswa 

memiliki dorongan untuk menjadi anggota perpustakaan sekolah karena 

keterpaksaan.  

b. Frekuensi kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah. 

Frekuensi kunjungan siswa atau kecenderungan siswa dalam 

kunjungannya ke perpustakaan mempengaruhi tingkat pemanfaatan 

sumber belajar geografi di perpustakaan yang dilibatkan dalam proses 

belajar mengajar geogarfi kelas X pada khususnya. Frekuensi kunjungan 

siswa kelas X ke perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini yang merupakan komulatif dari kelima 

indikator: 
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Tabel 18. Frekuensi Kunjungan Siswa Kelas X SMA Negeri 1 
Karangdowo ke Perpustakaan Sekolah. 

Frekuensi kunjungan siswa ke 
perpustakaan sekolah 

F % 

Sangat baik 1 1,54% 
Baik 25 38,46% 

Cukup 39 60% 
Kurang 0 0% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Tabel 18 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 1 (satu) atau 

1,54% siswa termasuk kriteria sangat baik, 25 atau 38,46% siswa termasuk 

kriteria baik, 39 atau 60% siswa termasuk kriteria cukup dan tidak ada 

siswa yang termasuk kriteria kurang dalam hal frekuensi kunjungan siswa 

ke perpustakaan. Frekuensi kunjungan siswa termasuk dalam kriteria 

cukup, hal itu dikarenakan kunjungan siswa ke perpustakaan didasari atas 

kepentingan siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Frekuensi kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah, yang dalam hal 

ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo dapat dilihat dari 

aspek, kunjungan siswa ke perpustakaan, mencatat dahulu apa yang akan 

dicari di perpustakaan, mempunyai jadwal kunjungan ke perpustakaan, 

rata-rata kunjungan siswa ke perpustakaan dalam seminggu dan manfaat 

kunjungan ke perpustakan untuk mencari sumber belajar geografi di 

perpustakaan. Hasil pengumpulan data dari berbagai aspek tersebut dapat 

dilihat pada tabel-tabel berikut: 
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Tabel 19. Kunjungan siswa kelas X ke perpustakaan sekolah 
No Kunjungan siswa ke perpustakaan f % 
1 Selalu mengunjungi 2 3,08% 
2 Sering mengunjungi 24 36,92% 
3 Jarang mengunjungi 37 56,92% 
4 Tidak pernah mengunjungi 2 3,08% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dilihat dari tabel 19 diketahui bahwa dari 65 responden  2 atau 

3,08% siswa selalau mengunjungi perpustakaan sekolah, 24 atau 36,92% 

siswa sering mengunjungi perpustakaan sekolah, 37 atau 56,92% siswa 

jarang mengunjungi perpustakaan dan 2 atau 3,08% siswa tidak pernah 

mengunjungi perpustakaan sekolah.  

Tabel 20. Mencatat sumber belajar yang akan dicari di  perpustakaan 
sekolah 

No Mencatat sumber belajar geografi 
yang akan dicari 

f % 

1 Selalu mencatat 0 0% 
2 Sering mencatat 2 3,08% 
3 Jarang mencatat 38 58,46% 
4 Tidak pernah mencatat 25 38,46% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 20 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, tidak ada siswa 

(0%) yang selalu mencatat sumber belajar geografi yang akan dicari di 

perpustakaan sekolah, 2 atau 3,08% siswa sering mencatat sumber belajar 

geografi yang akan dicari di perpustakaan sekolah, 38 atau 58,46% siswa 

jarang mencatat sumber belajar geografi yang akan dicari di perpustakaan 

sekolah dan 25 atau 38,46% siswa tidak pernah mencatat  sumber belajar 

geografi yang akan dicari di perpustakaan sekolah.  
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Tabel 21. Mempunyai jadwal kunjungan ke perpustakaan   sekolah 
No Jadwal kunjungan siswa ke 

perpustakaan 
f % 

1 Sangat perlu 3 4,62% 
2 Perlu 22 33,85% 
3 Kurang perlu 36 55,38% 
4 Tidak perlu 4 6,16% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Dari tabel 21 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, 3 atau 4,62% 

siswa sangat memerlukan jadwal kunjungan ke perpustakaan sekolah, 22 

atau 33,85% siswa memandang perlu mempunyai jadwal kunjungan ke 

perpustakaan sekolah, 36 atau 55,38% siswa memandang kurang perlu 

mempunyai jadwal kunjungan ke perpustakaan sekolah, 4 (empat) atau 

6,16% siswa tidak memerlukan jadwal kunjungan ke perpustakaan 

sekolah. Sebagian besar siswa memandang kurang perlu mempunyai 

jadwal kunjungan ke perpustakaan. 

Tabel 22. Kunjungan siswa ke perpustakaan dalam seminggu 

No Kunjungan siswa ke perpustakaan 
dalam seminggu 

f % 

1 Setiap hari masuk sekolah 0 0% 
2 4 X seminggu 13 20% 
3 2 X seminggu 38 58,46% 
4 Tidak pernah 14 21,54% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Tabel 22 menunjukkan bahwa dari 65 responden, tidak ada siswa 

(0%) yang setiap hari ke perpustakaan sekolah, 13 atau 20% siswa 4 

(empat) kali dalam seminggu ke perpustakaan sekolah, 38 atau 58,46% 

siswa 2  kali dalam seminggu ke perpustakaan sekolah dan 14 atau 21,54% 

siswa tidak pernah ke perpustakaan dalam seminggu. Sebagian besar siswa 
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melakukan kunjungan ke perpustakaan sekolah rata-rata 2 (dua) kali dalam 

seminggu.  

Tabel 23. Manfaat kunjungan ke perpustakaan sekolah untuk mencari 
sumber belajar geografi 

No Manfaat kunjungan siswa ke 
perpustakaan 

f % 

1 Sangat bermanfaat 6 9,23% 
2 Bermanfaat 43 66,15% 
3 Kurang bermanfaat 12 18,46% 
4 Tidak bermanfaat 4 6,15% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 23 dapat dilihat bahwa  dari 65 responden, 6 atau 9,23% 

siswa memandang bahwa kunjungan ke perpustakaan sangat bermanfaat, 

43 atau 66,15% siswa memandang bahwa kunjungan ke perpustakaan 

bermanfaat,12 atau 18,46% siswa memandang bahwa kunjungan ke 

perpustakaan kurang bermanfaat dan 4 (empat) atau 6,15% siswa 

memandang bahwa kunjungan ke perpustakaan tidak bermanfaat.  

c. Kondisi sumber belajar geografi di perpsutakaan sekolah. 

Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan tidak terlepas 

dari kondisi sumber belajar geografi tersebut menyangkut, kondisi fisik, 

kualitas maupun kuantitasnya. Semakin baik kondisi pemanfaatan dapat 

dilakukan secara maksimal dan memberikan kontribusi yang berarti bagi 

pembelajaran geografi, yang dalam hal ini kelas X SMA Negeri 1 

Karangdowo. 

Mengenai kondisi sumber belajar geografi di perpustakaan SMA 

Negeri 1 Karangdowo dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 
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Tabel 24. Kondisi Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 

Kondisi sumber belajar geografi di 
perpustakaan sekolah 

Frekuensi % 

Sangat baik 4 4,15% 
Baik 41 63,08% 

Cukup 19 29,23% 
 Kurang 1 1,54% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Tabel 24 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 4 atau 4,15% siswa 

memandang bahwa kondisi sumber belajar geografi di perpustakaan sangat 

baik, 41 atau 63,08% siswa memandang bahwa kondisi sumber belajar 

geografi di perpustakaan baik, 19 atau 19,23% siswa memandang bahwa 

sumber belajar geografi di perpustakaan cukup baik dan 1 atau 1,54% 

siswa memandang bahwa sumber belajar geografi di perpustakaan kurang 

baik.  

Kondisi sumber belajar geografi di perpustakaan dapat dilihat dari 

berbagai aspek, yaitu kenyamanan perpustakaan sekolah untuk belajar, 

pelayanan petugas perpustakaan, ketersediaan  buku penunjang materi 

geografi, relevansi sumber belajar geografi di perpustakaan dengan 

kurikulum yang berlaku dan sumber belajar geografi selain buku yang ada 

di perpustakaan sekolah. Hasil pengumpulan data aspek yang diamati 

tersebut dituangkan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 25. Kenyamanan perpustakaan untuk belajar 
No Kenyamanan perpustakaan untuk 

belajar 
f % 

1 Sangat nyaman 1 1,54% 
2 Nyaman 44 67,69% 
3 Kurang nyaman 17 26,15% 
4 Tidak nyaman 3 4,62% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Dari tabel 25 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, 1 atau 1,54% 

siswa menyatakan bahwa kondisi perpustakaan sangat nyaman untuk 

belajar, 44 atau 67,69% siswa menyatakan bahwa kondisi perpustakaan 

nyaman untuk belajar, 17 atau 26,15% siswa menyatakan bahwa kondisi 

perpustakaan kurang nyaman untuk belajar dan 3 atau 4,62% siswa 

menyatakan bahwa perpustakaan tidak nyaman untuk belajar. Sebagian 

besar siswa memandang, bahwa kondisi perpustakaan sekolah nyaman 

untuk belajar. Kondisi ruang baca dan fasilitas komputer dapat dilihat pada 

gambar 4  di bawah ini. 

Gambar 5. Kondisi ruang dan fasilitas Perpustakaan SMA Negeri 1 
Karangdowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 26. Pelayanan petugas perpustakaan sekolah 
No Pelayanan petugas perpustakaan 

sekolah 
f % 

1 Sangat ramah 2 3,08% 
2 Ramah 39 60% 
3 Kurang ramah 21 32,30% 
4 Tidak ramah 3 4,62% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Data tabel 26 memperlihatkan  bahwa dari 65 responden, 2 atau 

3,08% siswa menyatakan bahwa petugas perpustakaan sekolah sangat 

ramah, 39 atau 60% siswa menyatakan bahwa petugas perpustakaan 

sekolah ramah, 21 atau 32,30% siswa menyatakan bahwa petugas 

perpustakaan kurang ramah dan 3 atau 4,62% siswa menyatakan bahwa 

petugas perpustakaan tidak ramah.  

Tabel 27. Ketersediaan buku penunjang materi geografi kelas X  
No Ketersediaan buku penunjang materi 

geografi kelas X 
f % 

1 Sangat banyak 1 1,54% 
2 Banyak 39 60% 
3 Kurang banyak 23 35,38% 
4 Tidak ada 2 3,08% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Tabel 27 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 1 atau 1,54% siswa 

menyatakan bahwa sumber belajar geografi yang tersedia di perpsutakaan 

sekolah sangat banyak, 39 atau 60% siswa menyatakan bahwa sumber 

belajar yang tersedia di perpustakaan sekolah termasuk banyak, 23 atau 

35,38% siswa menyatakan bahwa sumber belajar geografi yang tersedia di 

perpustakaan sekolah kurang tersedia dan 2  atau 3,08% siswa menyatakan 

bahwa tidak ada sumber belajar geografi di perpustakaan.  

Tabel 28. Kesesuaian materi sumber belajar geografi di perpustakaan 
dengan kurikulum 2004 

No Relevansi sumber belajar geografi di 
perpustakaan dengan kurikulum 2004 

f % 

1 Sangat relevan 0 0% 
2 Relevan 20 30,77% 
3 Kurang relevan 38 58,46% 
4 Tidak relevan 8 12,31% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Dari tabel 28 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, tidak ada  siswa 

(0%) yang menyatakan bahwa sumber belajar geografi di perpustakaan 

sangat relevan dengan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), 20 atau 30,77% siswa menyatakan bahwa sumber 

belajar geografi di perpustakaan relevan atau sesuai dengan kurikulum 

2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 38 atau 58,46% siswa 

menyatakan bahwa sumber belajar geografi diu perpustakaan kurang 

relevan atau sesuai dengan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) dan 8 atau 12,31% siswa menyatakan bahwa sumber 

belajar geografi di perpustakaan tidak relevan atau sesuai dengan 

kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).  

Tabel 29. Ketersediaan sumber belajar geografi di perpustakaan 
sekolah selain buku 

No Sumber belajar geografi di 
perpustakaan selain buku 

f % 

1 Sangat banyak 1 1,54% 
2 Banyak 23 35,38% 
3 Kurang  34 52,31% 
4 Tidak ada 7 10,77% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
Data tabel 29 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 1 atau 1,54% 

siswa menyatakan bahwa sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

selain buku sangat banyak, 23 atau 35,38% siswa menyatakan bahwa 

sumber belajar geografi di perpustakaan selain buku banyak, 34 atau 

52,31% siswa menyatakan bahwa sumber belajar geografi di perpustakaan 

sekain buku kurang dan 7 atau 10,77% siswa menyatakan bahwa sumber 

belajar geografi di perpustakaan selain buku tidak ada. Sumber belajar 

geografi selain buku teks yang terdapat di perpustakaan sekolah dapat 



 65

dikatakan kurang, sebagian besar sumber belajar yang terdapat di 

perpustakaan sekolah adalah berupa buku teks. Pengusahaan tentang 

sumber belajar geografi selain buku seperti spesimen batuan, pantograf, 

spesimen tanah, peta, CD Pembelajaran belum pernah dilakukan lebih 

lanjut oleh pihak sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber belajar 

geografi selain buku yang terdapat diperpustakaan sekolah sebagai 

penunjang pembelajaran geografi di kelas X khususnya semester 1 dapat 

diliaht pada table 29 di bawah ini: 

d. Aktivitas siswa di perpustakaan sekolah. 

Aktivitas siswa di perpustakaan sekolah perlu diketahui, mengenai 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Aktivitas di perpustakaan 

bermacam-macam, ada yang bermain, membaca materi, berbincang-

bincang dengan teman atau kah mereka belajar untuk mecari pengetahuan 

tentang materi pelajaran. Dalam hal ini aktivitas yang akan diungkap 

adalah aktivitas siswa di perpustakaan, kaitannya dengan pemanfaatan 

sumber belaja geografi di perpustakaan bagi siswa kelas X SMA Negeri 1 

karangdowo.  

Aktivitas siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo di perpustakaan 

sekolah dapat dilihat dari tabel berikut.  

Tabel 30. Aktivitas Siswa di Perpustakaan Sekolah. 

Aktivitas siswa di perpustakaan 
sekolah 

F % 

Sangat baik 0 0% 
Baik 22 33,84% 

Cukup 41 63,08% 
Kurang 2 3,08% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Dari tabel 30 dapat diketahui bahwa dari 65 responden, tidak ada 

siswa (0%) yang  memiliki kriteria sangat baik, 22 atau 33,84% siswa 

memiliki kriteria baik, 41 atau 63,08% memiliki kriteria cukup dan 2 

(siswa) atau 3,08% siswa memiliki kriteria kurang. 

Aktivitas siswa di perpustakaan sekolah kaitannya dengan 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Karangdowo dapa dilihat dari beberapa aspek, yaitu 

inisiatif untuk mencari sendiri sumber belajar geografi di perpustakaan 

sekolah, membaca sumber belajar geografi di perpsutakaan, perintah guru 

geografi untuk mencari sumber belajar geografi di perpustakaan, tujuan 

utama mencari sumber belajar geografi di perpustakaan dan berdiskusi 

tentang materi pembelajaran geografi kelas X di perpustakaan. Hasil 

pengumpulan data tentang aspek tersebut dapat dituangkan dalam tabel 

frekuensi sebagai berikut ini. 

Tabel 31. Inisiatif siswa dalam mencari sumber belajar geografi di 
perpustakaan 

No Inisiatif siswa untuk mencari sumber 
belajar geografi di perpustakaan 

f % 

1 Selalu mencari 1 1,54% 
2 Sering mencari 12 18,46% 
3 Jarang mencari 43 66,15% 
4 Tidak penah mencari 9 13,85% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Tabel 31 menunjukkan bahwa dari 65 responden, 1 atau 1,54% siswa 

selalu mencari sendiri sumber belajar geografi di perpustakan sekolah, 12 

atau 18,46% siswa sering mencari sendiri sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah, 43 atau 66,15% siswa jarang mencari sendiri 
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sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah dan 9 atau 13,85% siswa 

tidak pernah mencari sendiri sumber belajar geografi di perpustakaan 

sekolah.  

Tabel 32. Kecenderungan Membaca buku penunjang geografi yang di 
pinjam di perpustakaan sekolah 

No Membaca buku penunjang belajar 
geografi di perpustakaan 

f % 

1 Selalu membaca 0 0% 
2 Sering membaca 9 13,85% 
3 Jarang membaca 43 66,15% 
4 Tidak membaca 13 20% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 32 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, tidak ada siswa 

(0%) yang selalu membaca buku penunjang belajar geografi di 

perpustakaan sekolah, 9 atau 13,85% siswa sering membaca buku 

penunjang belajar geografi di perpustakaan, 43 atau 66,15% siswa jarang 

membaca buku penunjang belajar geografi di perpustakaan dan 13 atau 

20% siswa tidak pernah membaca buku penunjang beajar geografi di 

perpustakaan sekolah. Sebagian besar siswa sudah merasa cukup dengan 

materi yang diberikan guru melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku 

paket. 

Tabel 33. Tugas  dari guru geografi untuk mencari sumber belajar 
geografi di perpustakaan 

No Perintah guru geografi untuk mencari 
sumber belajar geografi di perpustakaan 

f % 

1 Selalu 0 0% 
2 Sering 19 29,23%
3 Jarang 40 61,54%
4 Tidak pernah 6 9,23% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Dari tabel 33 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, tidak ada siswa 

(0%) yang menyatakan bahwa guru selalu memerintah siswa untuk 

mencari sumber belajar geografi di perpustakaan, 19 atau 29, 23% siswa 

menyatakan bahwa guru sering memerintah siswa untuk mecari sumber 

belajar geografi di perpsutakaan, 40 atau 61,54% siswa menyatakan bahwa 

guru jarang memerintah siswa untuk mencari sumber belajar geografi di 

perpustakaan dan 6 atau 9,23% siswa menyatakan bahwa guru tidak 

pernah memerintah siswa untuk mecari sumber belajar geografi 

diperpustakaan.  

Tabel 34. Tujuan utama siswa untuk memanfaatkan sumber belajar 
geografi di perpustakaan 

No Tujuan utama siswa dalam memanfaatkan 
smber belajar geografi di perpustakaan 

f % 

1 Mencari sumber belajar geografi 7 10,77%
2 Perintah guru 35 53,84%
3 Ikut-ikutan 21 32,21%
4 Bermain 2 3,08% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 34 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, 7 atau 10,77% 

siswa mempunyai tujuan utama untuk memanfaatkan sumber belajar 

geografi diperpustakaan dengan alasan mencari sumber belajar geografi, 

35 atau 53,84 siswa mempunyai tujuan utama untuk memanfaatkan 

sumber belajar geografi diperpustakaan dengan alasan perintah guru, 21 

atau 32,21% siswa mempunyai tujuan utama untuk memanfaatkan sumber 

belajar geografi diperpustakaan dengan alasan ikut-ikutan dan 2 (dua) atau 

3,08% siswa mempunyai tujuan utama untuk memanfaatkan sumber 

belajar geografi diperpustakaan dengan alasan bermain.  
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Tabel 35. Kecenderungan berdiskudi siswa tentang materi geografi di 
perpustakaan sekolah 

No Diskusi materi geografi kelas X di 
perpustakaan sekolah 

f % 

1 Selalu 0 0% 
2 Sering 2 3,08% 
3 Jarang 30 46,15% 
4 Tidak pernah 33 50,77% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 35 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, tidak ada siswa 

(0%) yang menyatakan selalu melakukan diskusi tentang materi geografi 

kelas X di perpustakaan sekolah, 2 atau 3,08% siswa sering melakukan 

diskusi tentang materi geografi kelas X di perpustakaan sekolah, 30 atau 

46,15% siswa jarang melakukan diskusi tentang materi geografi kelas X di 

perpustakaan sekolah dan 33 atau 50,77% siswa tidak pernah melakukan 

diskusi tentang materi geografi kelas X di perpustakaan sekolah. Kegiatan 

diskusi secara formal hanya diberikan di kelas saja, untuk itu siswa hampir 

tidak pernah melaksanakan diskusi di luar kelas atau atas inisiatif sendiri. 

e. Penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah. 

Penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan intensif 

akan menambah pengetahuan siswa dalam memahami pelajaran geografi. 

Dalam hal ini khususnya penggunaan sumber belajar geografi di 

perpustakaan bagi siswa kels X SMA Negeri 1 Karangdowo yang sesuai 

dengan materi pembelajaran geografi pada semester 1. 

Penggunaan  sumber belajar geografi di perpustakaan pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 36. Penggunaan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 
Sekolah. 

Penggunaan sumber belajar geografi di 
perpustakaan 

Frekuensi % 

Sangat baik 1 1,54% 
Baik 58 89,23% 

Cukup 6 9,23% 
Kurang 0 0% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Dari tabel 36 dapat dilihat bahwa dari 65 responden dalam 

penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan, 1 atau 1,54% siswa 

termasuk dalam kriteria sangat baik, 58 atau 89,23% siswa termasuk 

dalam kriteria baik, 6 atau 9,23% siswa termasuk dalam kriteria cukup dan 

tidak ada siswa (0%) yang termasuk dalam kriteria kurang. 

Penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan dapat dilihat 

dari beberapa aspek, yaitu motivasi siswa untuk menggunaan sumber 

belajar geografi di perpustakaan, inisiatif untuk mencari sumber belajar 

geografi di perpustakaan selain materi dari guru, merangkum sumber 

belajar geografi di perpustakaan, pentingnya penggunaan sumber belajar 

geografi di perpustakaan dan sumbangan atau kontribusi penggunaan 

sumber belajar geografi di perpustakaan dalam pembelajaran geografi. 

Hasil pengumpulan data tentang aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada 

tabel distribusi frekuensi berikut ini: 
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Tabel 37. Motivasi siswa untuk memanfaatkan sumber belajar geografi 
di perpustakaan 

No Motivasi siswa untuk memanfaatkan 
sumber belajar geografi di perpustakaan 

f % 

1 Meningkatkan prestasi belajar geografi 3 4,62% 
2 Mencari sumber belajar geografi 40 61,54%
3 Ikut-ikutan 18 27,69%
4 Bermain diwaktu luang 4 6,15% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 37 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, 3 atau 4,62% 

siswa mempunyai motivasi untuk memanfaatkan sumber belajar geografi 

di perpustakaan dengan alasan untuk meningkatkan prestasi belajar 

geografi, 40 atau 61,54% siswa mempunyai motivasi untuk memanfaatkan 

sumber belajar geografi di perpustakaan dengan alasan untuk mencari 

sumber belajar geografi, 18 atau 27,69% siswa mempunyai motivasi untuk 

memanfaatkan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan alasan 

ikut-ikutan teman dan 4 atau 6,15% siswa mempunyai motivasi untuk 

memanfaatkan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan alasan 

bermain diwaktu luang.  

Tabel 38. Inisiatif untuk mencari sumber belajar geografi di 
perpustakaan selain materi dari guru 

No Inisiatif dalam mencari sumber belajar 
geografi di perpustakaan selain materi dari 
guru 

f % 

1 Selalu 0 0% 
2 Sering 20 30,77%
3 Jarang 38 58,46%
4 Tidak pernah 8 12,31%
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 38 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, tidak ada siswa 

(0%) memiliki inisiatif untuk selalu mencari sumber belajar geografi di 

perpustakaan selain materi dari guru, 20 atau 30,77% siswa sering 
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memiliki inisiatif  mencari sumber belajar geografi di perpustakaan selain 

materi dari guru, 38 atau 58,46% siswa kurang memiliki inisiatif untuk 

mencari sumber belajar geografi di perpustakaan selain materi dari guru 

dan 8 atau 12,31% siswa tidak memiliki inisiatif untuk mencari sumber 

belajar geografi di perpustakaan selain materi dari guru.   

Tabel 39. Kecenderungan siswa merangkum sumber belajar geografi di 
perpustakaan 

No Merangkum sumber belajar geografi 
di perpustakaan sekolah 

f % 

1 Selalu 0 0% 
2 Sering 9 13,85% 
3 Jarang 50 76,92% 
4 Tidak pernah 6 9,23% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 39 dapat diketahui bahwa dari 65 responden, tidak ada 

siswa (0%) yang selalu merangkum sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah, 9 atau 13,85% siswa seriang merangkum sumber 

belajar geografi di perpustakaan sekolah, 50 atau 76,92% siswa jarang 

merangkum sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah dan 6 atau 

9,23% siswa tidak pernah merangkum sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah.  

Tabel 40. Arti penting penggunaan sumber belajar geografi di 
perpustakaan 

No Pentingnya penggunaan sumber belajar 
geografi di perpustakaan sekolah 

f % 

1 Sangat penting 9 13,85% 
2 Penting 56 86,15% 
3 Kurang penting 0 0% 
4 Tidak penting 0 0% 
 Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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Dari tabel 40 dapat dilihat bahwa dari 65 responden, 9 atau 13,85% 

siswa memandang bahwa penggunaan sumber belajar geografi di 

perpustakaan sangat penting, 86, 15% siswa memandang bahwa 

penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan penting, tidak ada 

siswa (0%) memandang bahwa penggunaan sumber belajar geografi di 

perpustakaan kurang dan tidak penting.  

Tabel 41. Sumbangan pemanfaatan sumber belajar geografi di 
perpustakaan bagi pembelajaran geografi 

No Sumbangan pemanfaatan sumber belajar 
geografi di perpustakaan dengan 
pembelajaran geografi kelas X  

f % 

1 Sangat besar  6 9,23% 
2 Besar  53 81,54%
3 Kurang  6 9,23% 
4 Tidak ada  0 0% 
 Jumlah 65 100% 
Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
 

Dari tabel 41 dapat diketahui bahwa dari 65 resonden, 6 atau 9,23% 

siswa menyatakan bahwa pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi 

pembelajaran geografi, 53 atau 81, 54% siswa menyatakan bahwa 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan memberikan 

sumbangan yang  besar bagi pembelajaran geografi, 6 atau 9,23% siswa 

menyatakan bahwa pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan 

kurang memberikan sumbangan bagi pembelajaran geografi dan tidak ada 

siswa (0%) menyatakan bahwa pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan tidak memberikan sumbangan bagi pembelajaran geografi.  
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3. Prestasi Belajar Geografi Siswa. 

Prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo 

yaitu nilai rapor mata pelajaran geografi kelas X semester 1 (satu). Nilai 

raport yang diambil yaitu nilai Pengetahuan dan Pemahaman Konsep 

(PPK) atau nilai kognitif siswa. 

Secara keseluruhan responden dapat diketahui melalui distribusi 

frekuensi prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Karangdowo yang perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

11. Adapun tabel  yang menunjukkan distribusi frekuensi prestasi belajar 

geografi siswa kelas X SMA Negeri Karangdowo dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 42. Prestasi Belajar  Geografi Siswa Kelas X  SMA Negeri 1 
Karangdowo 

 Kriteria Frekuensi % 
Sangat baik 0 0% 

Baik 3 4,62% 
Cukup 15 23,08% 
Kurang 47 72,31% 
Jumlah 65 100% 

Sumber: Data Rapor Kelas X Semester 1 SMA Negeri 1 Karangdowo 
Dari tabel 42 dapat diketahui bahwa dari 65 responden, tidak ada 

siswa (0%) yang memiliki kriteria prestasi belajar sangat baik, 3 atau 

4,26% siswa yang memiliki kriteria prestasi belajar baik, 15 atau 23,08% 

siswa memiliki prestasi belajar cukup dan 47 atau 72, 31% siswa memiliki 

kriteria prestasi belajar kurang. 
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4. Korelasi dan Besar Hubungan  Antara Pemanfaatan Sumber Belajar 
Geografi di Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Geografi. 

 
a. Uji pendahuluan 

Analisis yang digunakan adalah menentukan regresi dan korelasi. 

Analisis yang digunakan mempersyaratkan kenormalan distribusi data, 

maka sebelum analisis dilakukan, distribusi data di uji dahulu 

kenormalannya. 

1) Uji normalitas data Angket. 

Dari hasil perhitungan harga X2
hitung sebesar 3,1849, sedangkan 

harga X2
tabel untuk taraf signifkansi 5% adalah 7,81. Kriteria data 

berdistribusi normal jika X2
hitung < X2

tabel, sehingga data pemanfaatan 

sumber belajar geografi di perpustakaan berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

2) Uji normalitas data prestasi belajar. 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga X2
hitung sebesar 7,6952, 

sedangkan harga X2
tabel untuk taraf signifikasndi 5% adalah 7,81. 

Kriteria data berdistribusi normal jika X2
hitung < X2

tabel, sehingga data 

prestasi belajar geografi bersistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

b. Analisis regresi sederhana 

Mencari hubungan antara pemanfaataan sumber belajar geografi di 

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 

1 Karangdowo digunakan analisis regresi dan hasilnya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Menentukan persamaan regresi sederhana 

Dari hasil perhitungan harga a = 40,099 dan b = 0,492, sehingga 

persamaan regresi linier sederhananya adalah Y  = 40,099 + 0,492 X. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7 (tujuh). 

2) Uji keberartian dan uji kelinieran persamaan regresi 

Persamaan tersebut diuji keberartian/signifikasinya, hasil uji 

keberartian regresi sederhanaya adalah sebagai berikut: harga Ftabel 

adalah 63 3,993, sedangkan harga Fhitung adalah 21,321. Kriteria 

keberartian regresi sederhana adalah Fhitung > Ftabel, sehingga persamaan 

regresi sederhana  di atas dapat dikatakan berarti/signifikan. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.  

Berdasarkan perhitungan rumus diperoleh thitung sebesar 4,618, 

sedangkan pada taraf signifikansi 5% dan  ttabel  sebesar 2,00, karena t 

berada pada daerah penolakan H0, berarti bahawa koefisien korelasi ini 

dignifikan. Perhitungan dan gambar kurva dapat dilihat pada lampiran 7 

(tujuh). 

c. Koefisien korelasi. 

1) Uji koefisisen korelasi. 

Dari perhitungan diperoleh harga rhitung sebesar 0,503, sedangkan 

rtabel adalah 0,244. Kriteria signifikansi korelasi jika thitung > ttabel, 

sehingga koefisien korelasi diatas, yaitu antara pemanfaatan sumber 

belajar geografi di perpustakaan (variable X) dengan prestasi belajar 
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geogarfi (variable Y) mempunyai huibungan yang signifikan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 43. Kriteria Nilai r 
Besarnya nilai r Interpretasi 
Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

(Arikunto, 1997:245) 

Dilihat dari tabel 43 maka koefisien korelasi 0,503 termasuk dalam 

interpretasi agak rendah, yaitu antara 0,400 sampai dengan 0,600. 

Namun berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka Ha diterima yang 

menyatakan ada korelasi antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Karangdowo. 

2) Uji keberartian/signifikansi koefisien korelasi. 

Berdasarkan perhitungan rumus diperoleh thitung  sebesar 4,618, 

sedangkan pada taraf signifikansi 5% dan ttabel  sebesar 2,00, karena t 

berada pada daerah penolakan H0, berarti bahawa koefisien korelasi ini 

dignifikan. Perhitungan dan gambar kurva dapat dilihat pada lampiran 7. 

3) Uji koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi adalah koefisien yang menyatakan berapa 

persen (%) besarnya hubungan antara variable bebas (X) dengan 

variable terikat (Y). Dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa besar 

hubungan antara pemanfaatan sumber belajar egografi d perpustakaan 

(X) dengan prestasi belajar geografi (Y). 
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Dari hasil perhitungan diperoleh perhitungan koefisien determinasi 

sebesar 0,253 yang kemudian dikuadratkan dan dikalikan 100%  untuk 

mengetahui besarnya hubungan. Hasil yang diperoleh sebesar 6,4%. jadi 

besarnya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi adalah sebesar 6,4%. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebesar 

variasi yang terdapat dalam keberhasilan prestasi belajar geografi siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo tahun ajaran 2005/2006 pada 

semester 1 (satu) ada korelasinya dengan prestasi belajar geografi di 

perpustakaan sekolah, hal itu menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada korelasi antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 

1 Karangdowo, adalah benar. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian. 

1. Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan. 

  Pembelajaran geografi memiliki kajian materi yang sebagian 

besar dalah fenomena yang ada di sekeliling kita, yaitu mempelajari 

tentang fenomena geosfer (atmosfer, lithosfer, hidrosfer dan biosfer). 

Materi atau kajian geografi dapat dicari ataupun digali dengan cepat 

apabila siswa dalam mempelajari juga berusaha untuk mencari sumber 

informasi atau sumber belajar yang mengkaji tentang materi pelajaran 
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geografi. Petunjuk-putunjuk cara belajar materi geografi adalah salah 

satunya, yaitu dengan menggali atau mencari sumber belajar tersebut di 

tempat yang menyediakan sumber materi geografi tersebut, diantaranya 

adalah dari guru mata pelajaran geografi ataupun di dalam perpustakaan 

sekolah.  

Kesadaran akan pentingnya mencari dan menggali sumber 

belajar geografi di perpustaan untuk meningkatkan prestasi belajar 

geografi merupakan tolok ukur yang dapat digunakan bagi siswa untuk 

berusaha mencari sumber belajar geografi tersebut di perpustakaan 

selain dari materi yang diberikan oleh guru atau melengkapi penjelasan-

penjelasan dari guru mata pelajaran geografi di kelas yang nantinya akan 

membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar geografi. 

Berbagai aspek yang mendorong atau memotivasi siswa dalam 

usahanya untuk memanfaatkan sumber belajar geografi di perpustakaan 

sekolah tidak terlepas dari peran serta sekolah, guru mata pelajaran 

geografi dan siswa itu sendiri guna meningkatkan prestasi belajar 

geografi. 

a. Keanggotaan siswa di perpustakaan sekolah 

Perpustakaan merupakan unit kerja yang berupa tempat 

mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan 

perpustakaan yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara 

tertentu, untuk digunakan secara kontinu oleh pemakai sebagai sumber 

informasi (Nurhadi, 1983:4). 
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Pada umumnya siswa memandang perlu untuk menjadi anggota 

perpustakaan dikarenakan perpustakaan adalah merupakan sumber 

belajar yang dapat digunakan untuk menambah wawasan, akan tetapi 

siswa tidak begitu memaksimalkan keanggotaannya dalam perpustakaan 

sekolah. 

Untuk dapat memanfaatakan perpustakaan sekolah, kaitannya 

dengan pemanfaatan sumber belajar geografi siswa terlebih dahulu harus 

menjadi anggota perpustakaan sekolah. Pemanfaatan yang baik tidak 

hanya menjadi anggota perpustakaan sekolah saja, tetapi harus didukung 

dengan keaktifan siswa di dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah 

tersebut. 

Dari hasil peneilitian dapat diketahui bahwa keanggotaan siswa 

dalam perpustakaan sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Karangdowo termasuk dalam kriteria baik dengan presentase 70,15% 

(lihat lampiran 11). Hasil wawancara dengan petugas perpustakaan 

sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo dapat medukung dari hasil 

perhitungan tentang keanggotaan siswa di perpustakaan sekolah tergolong 

baik. Pada setiap harinya, khususnya siswa kelas X antara 10 – 20 siswa 

berkunjung ke perpustakaan sekolah. Kaitannya dengan pemanfaatan 

sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah siswa kelas X jarang 

dalam mencari sumber belajar geografi, akan tetapi kadang-kadang juga 

sering mencari sumber belajar geografi tersebut. Peran serta guru mata 

pelajaran geografi dalam keaktifan siswa dalam keanggotaan siswa di 
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perpustakaan cukup membantu siswa untuk aktif, hal ini diketahui dari 

hasil wawancara dari guru mata pelajaran geografi yang sering 

memberikan tugas kepada siswa yang bersumber dari perpustakaan 

sekolah. Siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo dalam penelitian ini 

memiliki kriteria keanggotaan di perpustakaan sekolah dengan baik. Siswa 

memandang perlu adanya perpustakaan sekolah karena perpustakaan 

merupakan tempat sumber belajar khususnya geografi, sehingga siswa   

mudah untuk mecari bahan dalam mengerjakan tugas.  

b. Frekuensi kunjungan siswa di perpustakaan sekolah 

Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dapat 

dipengaruhi juga oleh frekuensi kunjungan siswa ke perpustakaan 

sekolah. Siswa yang memiliki frekuensi kunjungan tinggi akan 

memiliki pemahaman yang berbeda dengan siswa yang jarang atau 

bahkan tidak pernah sama sekali mengunjungi perpustakan sekolah. 

Kecenderungan siswa dalam kunjungannya ke perpustakaan 

sekolah termasuk dalam kriteria cukup, akan tetapi terkait dengan 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan belum menjamin 

siswa dalam pemanfaatan sumber belajar geografi khususnya yang 

berkenaan dengan materi pelajaran geografi kelas X khususnya semester 

satu . Sekilas mengenai kunjungan siswa ke perpustakaan dapat dilihat 

dari gambar 5 di bawah ini. 
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Gambar 6. Situasi Kunjungan Siswa di Perpustakaan Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuaensi kunjungan siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo ke perpustakaan sekolah termasuk 

dalam kriteria cukup dengan persentase 57,23% (lihat pada lampiran 

11). Siswa-siswa dalam penelitian ini termasuk dalam kategori atau 

kriteria cukup dalam hal frekuensi kunjungannnya siswa ke 

perpustakaan sekolah, hal ini dominan di pengaruhi oleh faktor perintah 

guru geografi dalam pemberian tugas pada siswa. Hal ini didukung 

dengan hasil wawancara dengan petugas perpustakaan yang memantau 

bahwa siswa kelas X khususnya mata pelajaran geografi kecenderungan 

dalam frekuensi kunjungan karena ada tugas dari guru, kunjungan untuk 

mencari informasi dengan membaca koran atau buku cerita, serta  

bermain juga berpengaruh. Jadi kunjungan siswa  kelas X ke 

perpustakaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor mencari informasi 
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dengan membaca koran atau membaca buku cerita lainnya, sedangkan 

kaitannya dengan pelajaran geografi hanya pada waktu siswa mendapat 

tugas dari guru geografi saja.  

c. Kondisi sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

dapat terlaksana dengan baik apabila kondisi sumber belajar geografi 

tersebut pada khususnya memadai, dalam arti kuantitas, kualitas dan 

relevansi isi dengan materi dalam kurikulum yang berlaku yaitu 

kurikulum 2004. 

Dari hasil penelitian telah diperoleh hasil yang menyatakan 

bahwa kondisi sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah SMA 

Negeri 1 Karangdowo khususnya penunjang  materi belajar geografi 

kelas X memiliki kriteria cukup dengan hasil perhitungan 62,15% (lihat 

lampiran 11). 

Untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh tentang kondisi 

sumber belajar geografi di perpustakaan diperoleh dari hasil wawancara 

dengan petugas perpustakaan menunjukkan bahwa kondisi sumber 

belajar tersebut adalah cukup baik, hal itu dapat dilihat dari berbagai 

macam judul buku penunjang belajar geografi khususnya materi geografi 

kelas X semester 1, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya serta 

relevansinya (lihat lampiran 9). Untuk jenis dan judul buku teks sebagai 

sumber belajar geografi khususnya kelas X dapat dilihat pada gambar 6  

di bawah ini. 
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Gambar 7. Buku Sumber Belajar Geografi Kelas X di Perpustakaan 
SMA Negeri 1 Karangowo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenai penambahan koleksi buku penunjang pelajaran 

geografi kelas X semester 1 sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) atau kurikulum 2004 belum ada penambahan sama 

sekali, baik dari sekolahan maupun bantuan dari pemerintah.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah kurang sesuai atau relevan dengan kurikulum 2004 

atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), hal ini dikarenakan tidak 

ada penambahan stok buku dan sumber belajar geografi lainnya hingga 

saat ini, sehingga sebagian besar sumber belajar tersebut masih mengacu 

pada kurikulum 1994. Hal itu disebabkan siswa kurang dapat memahami 

dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), hanya saja 

perubahan materi saja yang menjadi pemahaman siswa mengenai 

penerapan Kuikulum Berbasis Komptensi (KBK). Sehingga apabila materi 

yang diberikan guru dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 
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kurang sesuai dengan buku-buku penunjang sumber belajar geografi kelas 

X khususnya yang berkenaan dengan materi semester 1 yang ada di 

perpustakaan sekolah. 

Perbandingan materi pelajaran geografi kelas X semester 1 dengan 

sumber belajar geografi diperpustakaan pada tabel 9 menunjukkan kurang 

sesuainya materi pelajaran geografi dengan sumber belajar yang tersedia 

di perpustakaan. Sedikit sekali sumber belajar geografi di perpustakaan 

yang sesuai dengan materi pelajaran geografi kelas X , yaitu diantaraya 

adalah pengetahuan peta dan penginderaan jauh. 

Sumber belajar geografi di perpustakaan yang sesuai dengan 

materi kelas X semester satu yang berjenis selain buku, seperti CD 

Pembelajaran, Atlas, Peta, spesimen-spesimen tanah dan batuan dapat 

dikatakan kurang (lihat lampiran 10). Sesuai data yang diperoleh dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sumber belajar geografi di 

perpustakaan yang sesuai dengan materi pelajaran geografi kelas X 

semester 1 di SMA Negeri 1 Karangdowo dalam kondisi kurang 

memadai. 

Secara keseluruhan kondisi sumber belajar geografi di 

perpustakaan di SMA Negeri 1 Karangdowo dapat dikatakan cukup baik 

dalam hal perawatan dan bentuk fisik atau kuantitasnya, akan tetapi 

mengenai mengenai relevansi atau kesesuaian sumber belajar geografi 

sesuai dengan materi kelas X khususnya semester 1 Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (hakikat geografi, peta tematik, penginderaan jauh, proses 
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terbentuknya bumi, atmosfer dan litosfer) dalam bentuk buku teks 

kurang sesuai. Mengenai hal itu dapat dilihat dari daftar koleksi buku 

sumber belajar geografi di perpustakaan pada lampiran 9. Untuk koleksi 

sumber belajar non buku yang dimiliki oleh perpustakaan SMA Negeri 1 

Karangdowo, dapat dikatakan secara kualitas maupun kuantitasnya 

kurang memadai (dapat dilihat pada lampiran 10). 

d. Aktivitas siswa di perpustakaan sekolah 

Kegiatan siswa kaitannya dengan kunjungan siswa ke 

perpustakaan sekolah perlu untuk diketahui, sebab apa yang dilakukan 

atau aktivitas siswa bermacam-macam, ada siswa yang hanya bermain, 

berbincang-bincang, dan juga yang sungguh-sungguh dalam 

memanfaatkan sumber belajar di perpustakaan sekolah. Dalam hal ini 

adalah aktivitas siswa di perpustakaan sekolah yang berkaitan dengan 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah sesuai 

dengan materi pelajaran geografi kelas X semester 1 (hakikat geografi, 

peta tematik, penginderaan jauh, proses terbentuknya bumi, atmosfer dan 

litosfer) SMA Negeri 1 Karangdowo. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aktivitas siswa di 

perpustakaan sekolah termasuk dalam kriteria cukup baik yaitu 52,31% 

(lihat lampiran 11). Hal itu didukung dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan petugas perpustakaan yang menyatakan bahwa 

aktivitas siswa di perpustakaan kaitannya dengan pemanfaatan sumber 

belajar geografi di perpustakaan sekolah sesuai materi pelajaran geografi 
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kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengamatan petugas tentang aktivitas siswa untuk mencari sumber 

beljaar geografi yang nantinya akan dirangkum dan dibuat tugas makalah 

yang diberikan oleh guru, serta seringnya siswa membaca rubrik 

GEOWEEK pada Koran KOMPAS. 

 Keterbatasan pengawasan petugas maupun guru geografi dalam 

hal aktivitas siswa dalam memantau siswa, kaitannya dengan 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan, sehingga 

menyebabkan informasi yang diperoleh kurang detail. Tentang 

kebenaran siswa dalam membaca sumber belajar geografi di 

perpustakaan yang dilakukan siswa menunjang belajar mereka, 

khususnya materi kelas X semester 1 (hakikat geografi, peta tematik, 

penginderaan jauh, proses terbentuknya bumi, atmosfer dan litosfer). 

e. Penggunaan sumber belajar geografi di perpustakaan 

Dilihat dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa 

penggunaan sumber belajar geografi di perpustakan sekolah oleh siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo termasuk dalam kategori baik, yaitu 

65% (lihat lampiran 11) hal itu dapat ditunjukkan dari hasil penelitian 

dan wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran geografi 

kelas X yang menyatakan bahwa pengunaan sumber belajar geografi di 

perpustakaan perlu dipacu, salah satunya yaitu dengan memberikan tugas 

kepada siswa yang sumber tugasnya harus dicari di perpustakaan 

sekolah. Akan tetapi kurangnya intensitas pemberian tugas tersebut 
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menyebabkan ketergantungan siswa terhadap guru geografi dalam 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan untuk menunjang 

pembelajaran geografi khususnya materi kelas X semester 1 (hakikat 

geografi, peta tematik, penginderaan jauh, proses terbentuknya bumi, 

atmosfer dan litosfer) karena tidak dapat memunculkan kemandirian 

siswa dalam mencari sumber belajar geografi, khususnya sumber belajar 

geografi diperpustakaan. 

Siswa jarang mencari sendiri sumber belajar geografi selain dari 

materi yang diberikan oleh guru, hal itu dikarenakan siswa sudah merasa 

cukup dengan materi yang diberikan oleh guru, hanya jika mendapat 

tugas dari guru mereka mencari sendiri sumber belajar geografi di 

perpustakaan. Guru geografi  yang mengampu kelas X sendiri merasa 

kurang maksimal dalam penggunaan sumber belajar geografi di 

perpustakaan yang ada di dalam perpustakaan ke dalam pembelajaran 

geografi khususnya materi kelas X semester 1 (hakikat geografi, peta 

tematik, penginderaan jauh, proses terbentuknya bumi, atmosfer dan 

litosfer).  

Hal itu dikarenakan guru kurang melibatkan sumber belajar 

seperti buku paket atau buku ajar yang terdapat di perpustakaan, dan 

kurangnya koleksi sumber belajar geografi non buku yang dapat 

mendukung pembelajaran geografi. Sehingga untuk materi pelajaran 

geografi kelas X khususnya semester 1 selain materi peta tematik 

(penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan litosfer) guru 
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tidak melibatkan sumber belajar geografi selain buku dalam 

pembelajaran geografi, walaupun sebetulnya sumber belajar dalam 

bentuk Compact Disc (CD) untuk materi peta tematik, penginderaan 

jauh, atmosfer dan lithosfer akan tetapi perangkat untuk mendukung 

pemutaran CD pembelajaran tersebut tidak tersedia. 

 Secara keseluruhan pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo 

dapat dikatakan cukup baik, yaitu dengan hasil 61,37%. Hal ini berarti 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo dalam penelitian ini telah 

memanfaatkan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah kaitanya 

dengan materi pelajaran geografi kelas X semester 1 sudah cukup baik, 

akan tetapi masih perlu peningkatan lagi untuk memacu siswa agar lebih 

memanfaatakan lagi sumber belajar geografi di perpustakaan untuk 

meningkatkan prestasi belajar geografi. Tentu saja itu merupakan 

tanggung jawab semua pihak lingkungan sekolah, meliputi guru mata 

pelajaran geografi, sekolah dan siswa itu sendiri. 

 

2. Hubungan Antara Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di 
Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Geografi.  

 
 Dari uji normalitas baik data angket pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan maupun data prestasi belajar geografi 

menunjukkan bahwa keduanya berdistribusi normal. Hal ini berarti 

bahwa tidak keberatan untuk menggunakan metode statistik parametrik 

yang direncanakan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan data penelitian dengan teknik 

analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y = 40,099 + 

0,492 X. Persamaan regresi  ini linier yang dibuktikan dengan uji 

linieritas denagn hasil Fhitung sebesar 21,321 lebih besar dari Ftabel yaitu 

3,993 pada taraf signifikansi 5%. Oleh karena itu persamaan regresi 

tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan korelasi antara 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi 

belajar geografi. 

Dari perhitungan koefisien korelasi diperoleh harga rhitung 

sebesar 0,503. Harga ini dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi. 

Pemanfaatan sumber belajar geografi dengan prestasi belajar 

geografi mempunyai hubugan yang positif, hal itu dibuktikan dengan 

diperolehnya perhitungan koefisien korelasi sebesar rhitung = 0,503 yang 

dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5%  sebesar 0,244 

sehingga dinyatakan ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan 

sumber belajar geografi diperpustakaan dengan prestasi belajar geografi. 

Untuk mengetahui besarnya hubungan antara pemanfaatan 

sumber belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar geografi 

diperoleh dari perhitungan  koefisien determinasi. Hasil perhitungan 

diperoleh besar koefisien determinasi sebesar 6,4%, yang artinya 
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besarnya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan dengan prestasi belajar geografi adalah 6,4%.  

Untuk mendukung analisis dari instrumen maupun data prestasi 

belajar yang menunjukkan signifikansi antara pemanfaatan sumber 

belajar geografi degan prestasi belajar geografi sekiranya perlu diungkap 

juga dengan memperoleh keterangan melalui wawancara, untuk lebih 

memaksimalkan hasil penelitian. 

Melihat data yang diperoleh, baik mengenai ketersediaan sumber 

belajar geografi di perpustakaan khususnya kelas X (kualitas, kuantitas 

dan relevansi) termasuk kriteria cukup baik (61,37%) dan prestasi 

belajar geografi kelas X semester satu yang sebagian besar termasuk 

kriteria kurang, dan besar hubugan diantara kedua variabel termasuk 

kriteria sangat kecil (6,4%). Hasil tersebut menimbulkan tanda tanya 

besar mengenai hubungan kedua variabel (pemanfaatan sumber belajar 

geogafi di perpustakaan dan prestasi belajar geografi), yaitu berbagai hal 

yang melatarbelakangi hubungan tersebut. 

Intensitas siswa dalam pemanfaatan summer belajar geografi di 

perpustakaan, khususnya sesuai dengan materi kelas X semester 1 

(hakikat geografi, peta tematik, penginderaan jauh, proses terbentuknya 

bumi, atmosfer dan litosfer) termasuk dalam krieria cukup baik, akan 

tetapi berkenaan dengan kesesuaian materi pelajaran geografi yang 

digunakan oleh siswa maupun guru geografi agak kurang. Faktor lainnya 

adalah alat evaluasi dan juga tes atau ulangan yang diberikan banyak 
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diambil dari tugas-tugas tersebut. Jadi jika tugas yang dikerjakan oleh 

sswa maksimal itu akan mempengaruhi nilainya juga (hasil wawancara 

dapat dilihat pada lampiran 8).  

Hasil wawancara dengan petugas perpustakaan tentang 

ketersediaan sumber belajar geografi (data dapat dilihat pada lampiran 

8), frekuensi siswa  berkunjung ke perpustakaan dan aktivitas siswa 

(dapat dilihat pada lampiran 8) berkaitan dengan pemanfaatan sumber 

belajar geografi di perpustakaan menurut petugas perpustakaan 

mengenai jumlahnya cukup banyak (kuantitas) sedangkan dilihat dari 

kesesuaian (kualitas) dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

pihaknya mengatakan kurang sesuai, hal itu dikarenakan tidak adanya 

penambahan koleksi khususnya buku geografi dari pemerintah ataupun 

dari pihak sekolah sendiri. 

 frekuensi siswa khususnya kelas X pada semester satu 

kunjungannya keperpustakaan agak rendah, hal itu dikarenakan sebagian 

besar siswa khususnya yang berkenaan dengan mata pelajaran geografi 

aktif ke perpustakaan untuk mencari sumber belajar geografi ketika 

mendapat tugas dari guru mata pelajaran geografi kelas X saja dan apa 

yang harus dicari siswa mereka sendiri kurang paham, walaupun ada 

sebagian kecil yang memang aktif dan tertarik untuk membaca sumber 

belajar geografi khususnya mengenai tentang buku-buku masalah foto 

udara dan ensiklopedi dan koran KOMPAS 
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Keterkaitan antara pemanfaatan sumber belajar geografi menurut 

petugas perpustakaan, khususnya kelas X terpengaruh banyak oleh 

faktor gurunya yang sering sekali memberi contoh untuk mengunjungi 

perpustakaan dan memberikan tugas-tugas kepada siswa untuk membuat 

dan mencari sumber belajar di perpustakaan dan tidak semua guru 

geografi seperti itu, khususnya guru geografi di sekolah yang diteliti. 

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan patugas perpustakaan 

berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan 

dengan prestasi belajar geografi menurut petugas perpustakaan ada 

hubungannya walaupun tidak besar hubungan itu, karena lebih kearah 

guru yang aktif untuk mendorong siswa  agar melibatkan sumber belajar 

geografi di perpustakaan melalui pemberian materi ataupun dalam 

evaluasi (hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 8). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat  disimpulkan beberapa hal.  

1 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

besarnya pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo adalah 61,37% termasuk dalam 

kriteria cukup, dengan catatan kondisi sumber belajar geografi 

diperpustakaan kurang sesuai dengan materi pembelajaran geografi kelas 

X menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

2 Hipotesis yang diajukan dapat diterima, yaitu  Ada hubungan yang 

signifikan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan 

sekolah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Karangdowo. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien 

korelasi yang diperoleh harga rhitung sebesar 0,503 sedangkan rtabel untuk 

taraf signifikansi 5% adalah 0,244. Kriteria signifikansi korelasi jika thitung 

> ttabel, sehingga koefisien korelasi diatas, yaitu antara pemanfaatan 

sumber belajar geografi di perpustakaan (variable X) dengan prestasi 

belajar geografi (variable Y) mempunyai huibungan yang signifikan. 
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3 Besar hubungan antara pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Karangdowo adalah 6,4%, yang artinya bahwa antara 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi 

belajar geografi siswa kelas X SMA Negeri I Karangdowo mempunyai 

hubungan yang sangat kecil, karena sumber belajar geografi yang ada 

diperpustakaan kurang sesuai dengan materi pelajaran geografi kelas X 

dan kurang optimalnya pemanfaatan buku-buku yang menunjang 

pembelajaran geografi kelas X, karena guru tidak memberi arahan pada 

siswa tentang buku penunjang pembelajaran geografi kelas X yang harus 

digunakan di perpustakaan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala sekolah yang menaungi perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 

Karangdowo, perlu diupayakan peningkatan kuantitas, kualitas dan 

relevansi sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah yang sesuai 

dengan materi pelajaran geografi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) guna menunjang proses belajar mengajar geografi, melalui 

pengadaaan buku penunjang sumber belajar geografi yang baru 

2. Bagi guru mata pelajaran geografi khususnya kelas X, hendaknya 

berusaha untuk menumbuhkembangkan dan mendorong siswa untuk 

memanfaatakan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah dengan 

mengitensifkan pemberian tugas kepada siswa yang sumbernya diperoleh 
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dari perpustakaan sehingga akan mewujudkan cara belajar siswa yang 

aktif dan diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar geografi siswa. 

3. Bagi siswa hendaknya lebih memaksimalkan  pemanfaatan sumber belajar 

geografi di pepustakaan sekolah, karena sumber informasi mengenai 

materi geografi khususnya kelas X terdapat di perpustakaan sebagai bahan 

penunjang materi selain dari guru, yang nantinya diharapkan dapat 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar geografi. 

4. Bagi pengelola atau petugas perpustakaan hendaknya selalu memberikan 

pelayanan yang lebih baik sehingga siswa lebih terbantu dalam mencari 

sumber belajar geografi di perpustakaan. 
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Lampiran 8 

 

HASIL WAWANCARA 
 
A. Koleksi Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan Sekolah Sesuai materi 

Geografi Kelas X Semester  1 (satu). 

Identitas Responden: 
Nama : Sugiyanto, S.Pd 
Jabatan : Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Karangdowo 
NIP : 131389743 
Hasil wawancara: 
1. Kurang lebih ada sekitar 17 judul buku literatur yang sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester 1 (satu), dengan jumlah kurang lebih ada 2034 

eksemplar. 

2. Mengenai relevansi buku literatur geografi kelas X, dapat dikatakan masih 

relevan dengan meteri pelajaran geografi kelas X walaupun kondisi buku 

yang agak lawas, tetapi jika untuk mendukung materi pembelajaran 

geografi sesuai dengan kurikulum 2004 masih  dapat digunakan. 

3.  Untuk penambahan koleksi buku dari diknasbelum ada sama sekali selama 

diberlakukannya kurikulum 2004 ini. 

4. Ada, sesuai dengan tabel 

 
 

B. Aktivitas siswa di dalam Pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan sesuai dengan materi geografi kelas X semester 1 (satu). 

Identitas Responden: 
Nama : Sugiyanto, S.Pd 
Jabatan : Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Karangdowo 
NIP : 131389743 
Hasil wawancara: 
5. Mengenai kondisi kenyamanan tempat dan pelayanan di perpustakaan 

sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo ini dapat dikatakan sudah nyaman, 

sebab dengan adanya penataan ulang rak buku yang mempermudahkan 

siswa untuk mencari sumber belajar geografi kelas X khususnya lebih 

mudah, ruang baca yang cukup luas, system komputerisasi yang 
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mempermudah untuk melacak koleksi buku khususnya buku geografi yang 

sesuai dengan materi kelas X, layanan dari petugas yang akrap dan raman, 

tata tertib yang mengkondisikan untuk suasana tenang dalam belajar dan 

proses peminjaman yang mudah. 

6. Secara umum siswa SMA Negeri 1 Karangdowo aktif dalam berkunjung 

ke perpustakaan sekolah. Khususnya untuk kelas X dalam hal 

kunjungannya ke perpustakaan dapat dikatakan aktif dari 6 (enam) hari 

sekoalh paling tidak siswa kelas X itu dalam 3 – 5 hari aktif ke 

perpustakaan, walaupun hanya 10 – 20 siswa perhari. Sesuai data daftar 

pengunjung, khususnya untuk peminjaman sumber belajar geografi kelas 

X memang masih kurang. 

7. Siswa kelas X khususnya, setiap berkunjung ke perpustakaan untuk 

membaca, merangkum dan membuat tugas mencari jenis bacaan yang 

beragam, mulai dari Koran KOMPAS, buku teks, ensiklopedi, novel. 

Kaitannya dengan materi geografi kelas X khususnya, siswa sering 

mencari dan membaca Koran KOMPAS dan ensiklopedi atau buku 

penunjang non teks untuk membuat tugas, seperti resume dan makalah 

dari guru geogarfi kelas X, yang paling sering memberikan tugas kepada 

siswa yang sumber nya dari perpustakaan. 

8. Kecenderungan siswa  dalam hal motivasi siswa dalam kunjungannya ke 

perpustakaan kaitannya dengan materi pembelajaran geografi kelas X 

semester 1 (satu), menurut pengamatan saya siswa kelas X sering mencari 

sumber belajar geografi kelas X dikarenakan mendapat tugas dari guru 

geografi.  

Kesimpulan: 

Diantara tiga angkatan kelas X, XI dan 3 (tiga) yang paling sering 

mengunjungi perpustakaan adalah siswa kelas 3 (tiga) IPA khususnya, 

kemudian kelas X dan yang terakhir kelas XI. Kaitannya dengan materi 

pembelajaran geogarfi kelas X dengan pemanfatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan yang sesuai dengan materi geografi kelas X dipengaruhi oleh 
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faktor tugas dari guru yang sumbernya dapat dicari di perpustakaan sekolah 

paling dominan. 

   
C. Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran geografi kelas X semester 1 (satu). 

Identitas Responden: 
Nama : Priyono, S.Pd 
Jabatan : Guru Geografi kelas X  SMA Negeri 1 Karangdowo 
NIP : 500113169 
Hasil wawancara: 
9. Dalam pemberian materi geografi, khususnya kelas X semester 1 (satu), 

sebagian saya mengambil sumber penunjang materi dari perpustakaan, 

walaupun kondisi buku memang agak lawas, akan tetapi relevansi isi 

materi dengan kurikulum 2004 masih sesuai. 

10. Tentu saja, apalagi sekarang memakai kurikulum 2004/KBK sebelum itu 

pun saya sudah sering memberikan tugas pada siswa untuk membuat 

resume dan makalah yang sumbernya kebanyakan diperoleh dari 

perpustakaan, seperti Koran KOMPAS yang memuat rubrik khusus kajian 

geografi GEOFACT ayng update atau buku penunjang yang mendukung 

materi geografi kelas X seperti penginderaan jauh dan ensiklopedi. 

11. Tentu saja dalam evaluasi melibatkan pemanfaatan sumber belajar 

geografi di perpustakaan, karena tugas merupakan salah satu bentuk dari 

evaluasi. Untuk ulangan-ulangan harian sering saya menggunakan bahan 

ulangan dari tugas yang dikerjakan siswa, otomatis evaluasi melibatkan 

sumber belajar geografi khususnya kelas X semester 1 (satu) di 

perpustakaan sekolah. 

12. Menurut saya selaku pengajar mata pelajaran geografi kelas X khususnya 

pada semester 1 (satu), peran serta dan hubungan ataupun kontribusi dari 

sumber belajar geografi di perpustakaan adalah besar, sebab kaitannya 

dengan pemberian materi, misalnya peta saya ambil dari perpustakaan. 

Kaitannya dengan evaluasi seperti tugas-tugas, missal makalah, resume 

saya selalu mengintruksikan siswa untuk mecari sumber di perpustakaan, 

akan tetapi hubungan itu menjadi berkurang ketika siswa dalam 
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pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan hanya tergantung 

dari perintah guru dan kurang mempunyai inisiatif sendiri. 

Kesimpulan: 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kelas X semester  1 (satu), guru 

sering melibatkan sumber belajar geografi di perpustakaan, baik dalam 

pemberian materi pelajaran geografi kelas X semester 1 (satu) maupun 

evaluasi pembelajaran geografi kelas X semester 1 (satu). Hubungan antara 

pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan dengan prestasi belajar 

itu besar, tetapi berkurang ketikan siswa hanya tergantung saja pada perintah 

guru dalam pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan. 
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Lampiran 9 

 

DAFTAR BUKU PENUNJANG MATERI PENGAJARAN 

GEOGRAFI KELAS X SEMESTER SATU DI PERPUSTAKAAN 

SEKOLAH SMA NEGERI 1 KARANGDOWO 

 

No Judul Buku Pengarang dan penerbit Jumlah 

1 Geografi 1 SMU kelas 1 Sumadi Sutrijat, 
1999.Depdikbud. PT WIHANI 
GRAFINDO: Jakarta. 

240 

2 Pelajaran Geografi 
untuk SMU kelas 1 
cawu 2 

Syaiful Khafid, 1993. PT. 
SARANA PANCA KARYA: 
Jakarta. 

40 

3 Ilmu pengetahuan Bumi 
dan Antariksa 

Moh. Ma’mur Tanudidjaja, 
1995. Depdikbud. Perum Balai 
Pustaka: Jakarta. 

720 

4 Jagad Raya Halim. L. MAsalan-Moh. 
Makmur Tanudidjaja, 1999. 
Depdikbud. PT. Tiga Serangkai 
Mandiri: Jakarta. 

720 

5 Ensikolopedi Sains dan 
Kehidupan 

Suroso AY, Anna Permanasari 
dan Kardiawarman, 2003. 
Depdiknas. CV Tarity Samudra 
Berlian: Jakarta. 

10 

6 Geografi I Petunjuk 
guru untuk SMU kelas I 

Sumadi Sutrijat, 1999. 
Depdikbud. PT. METRO POS: 
Jakarta. 

1 

7 Penginderaan Jauh Jilid 
1 

Sutanto, 1998. Gajah Mada 
University Press: Yogjakarta. 

1 

8 Penginderaan Jauh Jilid 
2 

Sutanto, 1999. Gajah Mada 
University: Yogjakarta. 

4 

9 Ilmu pengetahuan 
Populer. Jilid 3 Ilmu 
Pengetahuan Bumi 
energi 

Grolier International Inc, 1998. 
PT. Widyadara: Jakarta. 

8 

10 Endikolopedi Indonesia 
Edisi khusus 

Uitgeverij-W.Van Houve B.V, 
1992. PT. Iichtiar Baru: Jakarta. 

13 

11 Laut Kita Z.A Achmaddy, 1993. 
Depdikbud: Dirjen Dikdasmen: 
Jakarta. 

3 

12 Jendela IPTEK Ruang Dorling Kindersley, 1998. 14 
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dan Waktu Depdikbud, Balai Pustaka: 
Jakarta. 

13 Geografi siswa SMU 1 Warnadi-Muhamad Zid, 1997. 
Depdikbud: Dirjen Dikdasamen: 
Jakarta. 

240 

14 Menyingkap misteri 
Planet Bumi 

A. Halim, Nursin Sahabudin, A. 
Sumadi, 1996. CV. Wahana 
Laras Sejahtera: BAndung. 

2 

15 Ekologi Lingkungan 
Hidup dan 
Pembangunan 

Otto Soemarwoto, 1999. 
Depdikbud-Dirjen Dikdasamen: 
Djambatan: Jakarta. 

5 

16 Penginderaan Jauh dan 
Interprestasi Citra 

Lille Sand-Kiefer, 1998. Gajah 
Mada University Press. 
Yogjakarta. 

3 

17 Langganan Koran 
kompas 

Koran KOMPAS 10 

Jumlah 17 Judul Buku 2034 

Sumber : Hasil Penelitian 2006 
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Lampiran 10 

 

Tabel Sumber Belajar Geografi Penunjang Materi Pelajaran Geografi Kelas  

X Non Buku Teks Di Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo 

Kondisi N0 Jenis Sumber Belajar 
Geografi 

Jml
Baik Cukup 

Baik 
Rusak 

1 Atlas Indonesia dan Dunia 16 16 - - 

2 Globe 6 4 2 - 

3 Pantograf - - - - 

4 Peta Indonesia 4 4 - - 

5 Peta Topografi Indonesia - - - - 

6 Peta Sumber Daya Alam 
Indonesia 

2 2 - - 

7 Peta Benua di Dunia 2 2 - - 

8 Foto Udara - - - - 

9 Model Sampel Batuan - - - - 

10 Model Sampel Tanah - - - - 

11 CD Pembelajaran Peta 
Tematik dan Penginderaan 
Jauh 

1 1 - - 

12 CD Pembelajaran Proses 
Terbentuknya Bumi 

1 1 - - 

13 CD Pembelajaran Atmosfer 1 1 - - 
14 CD Pembelajaran Lithosfer 1 1 - - 
 Jumlah 34 32 2 - 

Sumber : Hasil Penelitian, 2006 

 

 

 

 

 

 

 



 116

Lampiran 11 

 

A. Kriteria Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 

Menentukan terlebih dahulu: 

1. Range = data maksimum – data minimum 

2. Data maksimum = 25 x 4 = 100 

3. Data minimum = 25 x 1 = 25 

4. Range = 100 – 25 = 75 

5. Panjang kelas = 
kelas

Range

∑
 

           = 75,18
4
75

=  

Kriteria Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 

Interval skor Interval Persentase (x 100%) Kriteria 
81,26 - 100 81,26% -  100% Sangat Baik 

62,51 - 81,25 62,51%  - 81,25% Baik 
43,76 - 62,5 43,76%  -  62,5% Cukup 
25 - 43,75 25% - 43,75% Kurang 

     Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

 

Kriteria Deskriptif Persentase 

Menentukan terlebih dahulu: 

1. Menetapkan skor tertinggi yaitu 25 x 4 = 100 

2. Menetapkan skor terendah yaitu 25 x 1 = 25 

3. Menetapkan jenjang kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

4. Menetapkan persentase tertinggi yaitu 100% 

5. Menetapkan persentase terendah yaitu 25 % 

6. Menetapkan rentang yaitu 100%-25% = 75% 

7. Menetapkan interval yaitu 75%:4 = 18,75% 
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Berikut ini kriteria deskriptif persentase pemanfaatan sumber belajar geografi di 

perpustakaan sekolah. 

Kriteria Deskriptif Persentase Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 

 

Interval Persentase Kriteria 

81,26%  - 100% Sangat baik 

62,51% -  81,25% Baik 

43,76% -  62,5% Cukup 

25%  - 43,75% kurang 

   Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

Perhitungan persentase pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan 

dengan rumus DP (Deskriptif persentase) adalah sebagai berikut: 

  %100x
N
nDP =  

   Keterangan: 

   n  = Jumlah nilai (skor) yang diperoleh 

   N = Jumlah seluruh nilai ideal, dicari dengan cara jumlah item dikalikan nilai 

ideal tiap item dikalikan jumlah responden 

 %100
6500
3989 xDP =  

       = 61,37% 

Setelah ditabulasikan maka termasuk dalam kriteria cukup baik 
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Perhitungan Persentase Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan 

per sub-variabel dengan menggunakan Rumus DP (Deskriptif persentase) 

 Keanggotaan 
siswa di 

perpustakaan 
sekolah 

Frekuensi 
kunjungan 
siswa ke 

perpustakaan 
sekolah 

Kondisi 
sumber 
belajar 

geografi di 
perpustakaan

Aktivitas 
siswa di 

perpustakaan 
sekolah 

Penggunaan 
sumber 
belajar 

geografi di 
perpustakaan 

sekolah 

∑  

∑ skor 
minimum 

912 744 808 680 845 3989 

∑ skor 
maksimum

1300 1300 1300 1300 1300 6500 

DP 70,15% 57,23% 62,15% 52,31% 65% 61,37%
Kriteria Baik Cukup Cukup Cukup Baik Cukup 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 

B. Kriteria Prestasi Belajar Geografi Siswa 

1. Data Tertinggi 100 

2. Data Terendah 65 

3. Range = 100 – 65 

                       = 35 

4. Panjang kelas = 
kelas

Range

∑
 

           = 75,8
4

35
=  

Kriteria Prestasi Belajar Geografi Siswa 

Interval Prestasi/Nilai Kriteria 
91,26  - 100 Sangat baik 
82,51 - 91,25 Baik 
73,76 - 82,5 Cukup 
65 - 73,75 Kurang 

Sumber: Hasil Penelitian, 2006 
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LEMBAR ANGKET 

 

KORELASI PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR GEOGRAFI DI 
PERPUSTAKAAN DENGAN PRESTASI BELAJAR GEOGRAFI SISWA 
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Pengantar Angket 

 

 

 

Yth. Saudara Siswa Kelas X 

   SMAN I Karangdowo 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Korelasi 

Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan dengan Prestasi Belajar 

Geografi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 

Ajaran 2005/2006”, maka dengan segala kerendahan hati peneliti memohon 

dengan hormat kiranya anda sudi mengisi angket ini. Kejujuran dan keterbukaan 

anda dalam menjawab isi pertanyaan dalam angket ini dapat membantu peneliti 

dalam penyelesaian skripsi ini. Apapun jawaban anda, tidak akan berpengaruh 

pada diri pribadi anda, oleh karena jawaban yang anda berikan semata-mata untuk 

kepentingan penelitian. 

Atas ketersediaan dan partisipasi anda, kami ucapkan terimakasih. 

 

       Peneliti, 

 

                Slamet Harwanto 
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Nama         :  

Kelas         :  

N I S         : 

Jenis Kelamin :  

DAFTAR PERTANYAAN 

(ANGKET) 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Sebelum anda menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu tulis nama, kelas, 

NIS, jenis kelamin pada sudut kanan atas. 

2. Berilah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada lembar jawaban yang 

ada, pilihlah yang paling sesuai menurut anda. 

3. Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh pada kelancaran ataupun 

prestasi anda. 

4. Bila ada kesulitan, tanyakan pada peneliti. 

A. Keanggotaan Siswa di Perpustakaan Sekolah. 

1. Sebagai siswa SMA Negeri I Karangdowo Klaten, apakah anda memandang 

penting dan perlu adanya perpustakaan? 

a. Sangat Perlu.   c. Kadang Perlu.  

b. Perlu.     d. Tidak Perlu. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

2. Sebagai siswa SMA Negeri I Karangdowo Klaten, apakah anda memandang 

perlu  menjadi anggota perpustakaan? 

a. Sangat Perlu.   c. Kadang Perlu. 

b. Perlu.    d. Tidak Perlu. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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3. Apakah anda merasa perlu aktif menjadi anggota perpustakaan sekolah? 

a. Sangat Perlu.  c. kurang Perlu. 

b. Perlu.   d. Tidak Perlu. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

4. Bagaimana status keanggotaan perpustakaan anda selama ini? 

a. Sangat aktif.   c. Kurang Aktif. 

b. Aktif.    d. TIdak Aktif. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

5. Atas dorongan apa, anda menjadi anggota perpustakaan sekolah? 

a. Motivasi Belajar.  c. ikut-ikutan. 

b. Perlengkapan Belajar.  d. Keterpaksaan. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

 

B. Frekuensi Kunjungan ke Perpustakaan Sekolah. 

6. Sebagai lembaga pendidikan menengah SMA Negeri memiliki sumber belajar 

yang berupa perpustakaan. Apakah anda pernah mengunjungi perpustakaan 

tersebut? 

a. Selalu mengunjungi.   c. Jarang Mengunjungi. 

b. Sering Mengunjungi.   d. Tidak pernah mengunjungi. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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7. Apakah sebelum berkunjung ke perpustakaan, anda terlebih dahulu mencatat 

bahan pustaka geografi  yang sesuai dengan materi kelas X semester satu 

(hakekat geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya 

bumi, atmosfer dan lithosfer) yang akan anda pinjam? 

a. Selalu mencatat.  c. Kadang mencatat. 

b. Sering mencatat.  d. Tidak pernah mencatat. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

8. Apakah anda perlu mempunyai jadwal kunjungan ke perpustakaan sekolah 

anda sebagai suatu kegiatan yang rutin dilakssanakan untuk mendukung 

belajar anda? 

a. Perlu Sekali   c. Kadang Perlu. 

b. Perlu.    d. Tidak Perlu. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

9. Berapa kali rata-rata dalam seminggu anda mengunjungi perpustakaan untuk 

mencari sumber belajar geografi sesuai dengan materi kelas X semester satu 

(hakekat geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya 

bumi, atmosfer dan lithosfer) dalam satu minggu? 

a. Setiap hari sekolah.  c. 2 X seminggu. 

b. 4 X seminggu.   d. Tidak pernah. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

10. Apakah kunjungan  keperpustakaan untuk mencari sumber  belajar geografi 

memberi manfat bagi anda?  

a. Sangat bermanfaat.   c. Kurang Bermanfaat. 

b. Bermanfaat.    d. Tidak bermanfaat. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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C. Kondisi Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan Sekolah. 

11. Apakah kondisi perpustakaan di sekolah anda nyaman untuk belajar? 

a. Sangat nyaman.  c.Kurang nyaman. 

b. Nyaman.   d. Tidak nyaman. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

12. Menurut anda bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh petugas 

perpustakaan sekolah, dalam melayani siswa untuk mencari literatur geografi? 

a. Sangat ramah.  c. Kurang ramah. 

b. Ramah.  d. Tidak ramah. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

13. Bagaimana ketersediaan buku-buku penunjang pembelajaran geografi yang 

sesuai dengan materi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik 

dan penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan sekolah, menurut anda? 

a. Sangat banyak tersedia. c. Kurang tersedia.  

b. Banyak tersedia.  d. Tidak tersedia. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

14. Apakah sumber belajar geografi yang sesuai dengan materi kelas X semester 

satu (hakekat geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya 

bumi, atmosfer dan lithosfer) yang ada di perpustakaan sekolah anda masih 

relevan/sesuai  kuriulum yang digunakan (kurikulum 2004/KBK)? 

a. Sangat relevan/Sangat sesuai.  c. Kurang relevan/Kurang sesuai. 

b. Relevan/Sesuai.     d. Tidak relevan/Tidak sesuai. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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15. Selain buku-buku penunjang pembelajaran geografi, adakah sumber-sumber 

belajar geografi yang lain sesuai dengan materi kelas X semester satu (hakekat 

geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, 

atmosfer dan lithosfer) misal: diagram, tabel, peta, ensiklopedi, kamus, CD 

pembelajaran, dll? 

a. Sangat banyak.  c. Jarang. 

b. Banyak.   d. Tidak ada. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

D. Aktivitas siswa di Perpustakaan sekolah. 

16. Apakah anda selalu mencari sendiri informasi yang berhubungan dengan 

materi geografi yang sesuai dengan materi kelas X semester satu (hakekat 

geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, 

atmosfer dan lithosfer) yang diajarkan oleh guru di perpustakaan sekolah? 

a. Saya selalu mencari sendiri tanpa harus tergantug teman dan guru. 

b. Saya sering mencari sendiri tanpa tergantung teman dan guru. 

c. Saya kadang mencari. 

d. Saya tidak pernah mencari, hanya bergantung pada guru. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

17. Anda meminjam buku-buku geografi yang sesuai dengan materi kelas X 

semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses 

terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di perpustakaan, apakah anda selalu 

membaca dan mempelajarinya? 

a.  Saya selalu membaca dan mempelajarinya.   

b. Saya sering membaca dan mepelajarinya. 

c. Saya kadang meminjam dan membacanya. 

d. Saya tidak pernah pinjam ataupun mebacanya. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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18. Apakah guru geografi anda pernah menyuruh anda untuk mencari bahan-

bahan pustaka yang berhubungan dengan materi geografi kelas X semester 

satu (hakekat geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya 

bumi, atmosfer dan lithosfer) di perpustakaan? 

a. Selalu.  c. Kadang-kadang. 

b. Sering.  d. Tidak pernah. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

19. Apakah tujuan utama anda pergi keperpustakaan, kaitannya dalam pengajaran 

geografi? 

a. Mencari sumber belajar geografi yang berhubungan dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer). 

b. Mencari sumber untuk tugas dari guru. 

c. Ikut-ikutan teman. 

d. Main-main. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

20. Apakah anda pernah mendiskusikan bersama teman atau guru geografi anda di 

perpustakaan, mengenai pelajaran geografi yang berhubungan dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan? 

a. Selalu.  c. Jarang. 

b. Sering.  d. Tidak pernah. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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E. Penggunaan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan Sekolah. 

21. Apa motivasi anda untuk selalu memanfaatkan sumber belajar geografi di 

perpustakaan? 

a. Meningkatkan prestasi belajar geografi. 

b. Mencari sumber belajar geografi. 

c. Ikut-ikutan teman. 

d. Bermain-main waktu luang. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

22. Apakah anda berusaha untuk mencari sumber belajar geografi yang sesuai 

dengan materi geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik 

dan penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) selain 

materi dari guru di perpustakaan? 

a. Saya selalu mencari untuk menambah pengetahuan materi. 

b. Saya sering mencari untuk menambah pengetahuan materi. 

c. Saya jarang mencari. 

d. Saya tidak pernah mencari. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

23. Selama anda di perpustakaan, apakah anda merangkum hal-hal dari buku 

geografi yang sesuai dengan materi geografi kelas X semester satu (hakekat 

geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, 

atmosfer dan lithosfer)  yang anda baca? 

a. Saya selalu meminjam dan merangkum.   

b. Saya sering meminjam dan merangkum. 

c. Saya jarang meminjam dan jarang merangkum. 

d. Saya tidak pernah meminjam dan tidak pernah merangkumnya. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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24. Apakah penggunaan sumber belajar geografi yang sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) menurut 

anda merupakan sumber belajar yang penting? 

a. Sangat penting  c. Kurang penting. 

b. Penting.  d. TIdak penting. 

Alasan:……………………………………………………………………… 

 

25. Menurut anda, apakah sumber belajar geografi yang sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan memberikan sumbangan yang besar bagi pembelajaran geografi 

kelas X semester satu? 

a. Sangat banyak memberikan sumbagan  pada pembelajaran geografi kelas 

X semester satu.  

b. Banyak memberikan sumbangan pada pembelajaran geografi kelas X 

semester satu. 

c. Kurang memberikan sumbangan pada pembelajaran geografi kelas X 

semester satu. 

d. Tidak memberikan sumbangan pada pembelajaran geografi kelas X 

semester satu. 

Alasan:……………………………………………………………………… 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pemanfaatan Sumber Belajar Geografi di Perpustakaan Sekolah 
(Untuk petugas Perpustakaan Sekolah & Guru Mapel Geografi Kelas X) 

 

 

 
A Koleksi bahan pustaka yang tersedia sebagai sumber belajar geografi 

yang sesuai dengan materi geografi kelas X semester satu (hakekat 

geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, 

atmosfer dan lithosfer). 

 

 

 

 POKOK-POKOK PERTANYAAN 

1. Berapa jumlah judul literature/buku geografi yang sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan sekolah ? 

2. Apakah literature/buku geografi tersebut masih relevan dengan kurikulum 

sekarang (kurikulum 2004/KBK) ? 

3. Apakah pernah ada penambahan koleksi literatur/buku geografi materi 

kelas X xemester satu dan berapa jumlahnya. 

4. Media atau bahan pustaka selain buku/litertur geografi sesuai dengan 

materi geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) apa 

sajakah yang dimiliki diperpustakaan sebagai sumber belajar geografi? 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama  :…………………………….. 

Jabatan :…………………………….. 

 

Lampiran 13 
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B Aktivitas siswa dalam kunjungannya ke perpustakaan sekolah 

hubungannya dengan sumber belajar geografi yang sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer). 

 

 

 

 POKOK-POKOK PERTANYAAN 

5. bagaimana kondisi kenyamanan dan pelayanan diperpustakaan sekolah? 

6. Apakah siswa kelas X aktif dalam mengunjungi perpustakaan sekolah ? 

7. Apakah yang dilakukan siswa kelas X ketika mengunjungi perpustakaan 

sekolah ? 

8. Apakah sumber belajar geografi sesuai dengan materi geografi kelas X 

semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan penginderaan jauh, 

proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) banyak dicari siswa di 

perpustakaan sekolah? 

 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama  :…………………………….. 

Jabatan :…………………………….. 
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C Pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam PBM geografi sesuai dengan 

materi geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer). 

 

 

 

POKOK-POKOK PERTANYAAN 

9. Apakah anda memanfaatkan sumber belajar geografi sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan sekolah dalam memberikan materi geografi kelas x semester 

satu ? 

10. Apakah anda memanfaatkan sumber belajar geografi sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan sekolah dalam memberikan tugas tentang materi geografi 

kelas x semester satu ? 

11. Apakah anda memanfaatkan sumber belajar geografi sesuai dengan materi 

geografi kelas X semester satu (hakekat geografi, peta tematik dan 

penginderaan jauh, proses terjadinya bumi, atmosfer dan lithosfer) di 

perpustakaan sekolah dalam evaluasi  materi geografi kelas x semester 

satu ? 

12. Menurut anda seberapa besar  hubungan dan kontribusi/sumbangan 

sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 

geografi siswa kelas X semester satu ? 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama  :…………………………….. 

Jabatan :…………………………….. 
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