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SARI 

Amanah, Hoirul. 2019. Analisis Hambatan Belajar Mata Pelajaran Geografi 

Materi Sumber Daya Pertambangan Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Dukun Kabupaten Magelang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Wahyu Setyaningsih, 

ST, MT 

Kata kunci: Hambatan Belajar, Sumber Daya Pertambangan 

SMA Negeri 1 Dukun adalah satu-satunya sekolah di Kecamatan Dukun 

yang terletak di kawasan pertambangan terutama pasir dan batu. Dengan kondisi 

tersebut diperkirakan siswa SMA Negeri 1 Dukun mempunyai pengetahuan yang 

cukup tentang sumber daya pertambangan yang ada di lingkungan karena dalam 

kurikulum SMA kelas XI terdapat materi tentang sumber saya pertambangan. 

Akan tetapi berdasarkan nilai yang didapatkan siswa belum maksimal. Masih 

terdapat siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Tujuan dari penelitian ini 

antara lain untuk mengetahui secara pasti tingkat pengetahuan siswa SMA Negeri 

1 Dukun terhadap sumber daya pertambangan di lereng Merapi dan hambatan 

yang dialami siswa dalam mempelajari sumber daya pertambangan serta 

menyusun strategi untuk membantu siswa mangatasi hambatan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dukun dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPS 3 dan kelas XI IPS 4. Penelitian ini menggunakan teknik purpose 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber daya dengan pertimbangan 

tertentu. Pengumpulan data mengguanakan metode tes, angket, wawancara, 

observasi dan dokumentasi, setelah data masuk maka langkah selanjutnya adalah 

perhitungan dan pengkategorisasian data yang didapat. 

Berdasarkan hasil analisis data, dari sampel sebanyak 67 siswa, dapat 

diketahui bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang sumber daya pertambangan di 
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Lereng Merapi termasuk dalam kategori kurang dengan persentase 48%  rata-rata 

keseluruhan 31,8. Hambatan siswa hasil  analisis data dari sampel 67 siswa dan 1 

guru dapat diketahui bahwa faktor hambatan siswa dari segi internal yang paling 

menghambat siswa adalah faktor motivasi siswa dengan persentase 49%, 

sedangkan faktor ekternal yang paling menghambat adalah faktor lingkungan 

masyarakat dengan persentase 50%.  

Strategi yang dapat membantu siswa dalam mepelajari sumber daya 

pertambangan adalah (1) penambahan buku geografi yang dapat menunjang 

proses pembelajaran geografi sehingga siswa dapat dengan mudha mencari 

referensi materi pembelajaran geografi, (2) penggunaan media yang disediakan 

sekolah untuk mendukung proses pembelajaran geografi, (3) pengembangan 

metode pembelajarn yang bervariatif dalam proses pembelajaran geografi, (4) 

pembuatan buku suplemen yang berhubungan dengan sumber daya pertambangan 

khususnya yang terdapat di Kecamatan Dukun yang dapat menunjang 

pembelajaran geografi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Potensi sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah 

merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan 

wisata alam dan devisa negara dari nonmigas yang wajib dikelola dan 

dikembangakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Dengan 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah tersebut diharapkan indoesia 

mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secra berkelanjut kepada 

rakyatnya khususnya barang tambang. Menurut Survei Geologi Amerika 

Serikat (USGS), saat ini indonesia menduduki peringkat ke 6 sebagai negara 

yang kaya akan sumber daya tambang. Berbagai macam bahan tambang 

tersebar diseluruh Wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, mulai 

dari emas, timah, tembaga, perak, intan, batubara, minyak, bauksit, pasir, 

bebatuan, dan lain-lain. 

Wilayah di Indonesia yang mempuyai kekayaan alam yang cukup 

melimpah adalah salah satunya di Kabupaten Magelang. Kondisi fisiografis 

Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung 

Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh 

memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya 

bahan galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar 

di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di 
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Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif 

banyak adalah sirtu dan marmer (Peraturan Bupati Magelang nomor 18 tahun 

2017). Berikut adalah potensi tambang yang dimiliki oleh Kabupaten 

Magelang. 

Tabel 1.1 potensi tambang di Kabupaten Magelang 

No Jenis Bahan 

Galian 

Lokasi 

1.  Trass  Kecamatan Salaman , Desa Ngadiharjo Kecamatan 

Borobudur, Desa Bawang Kecamatan Tempuran  

2. Tanah Liat  Kecamatan Salaman , Desa Karanganyar, Kecamatan 

Borobudur, Desa Sidoagung dan Somoketro 

Kecamatan Salam  

3.  Batu gamping  Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur  

4.  Marmer  Kecamatan Salaman , Kecamatan Borobudur  

5.  Andesit  Desa Gripurno Kecamatan Borobudur, Desa Bawang 

Kecamatan Tempuran  

6  Sirtu  Kecamatan Windusari, Kecamatan Bandongan, 

Kecamatan Borobudur, Kecamatan Srumbung, 

Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Kecamatan 

Pakis, Kecamatan Salam, Kecamatan Candimulyo  

7.  Kaolin  Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur 

8.  Oker  Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan, Desa 

Giripurno Kecamatan Borobudur  

9.  Mangaan  Desa Giripurno Kecamatan Borobudur, Desa 

Ngargoretno Kecamatan Salaman  

   Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2017 

Tambang yang potensial di Kabupaten Magelang salah satunya adalah 

pasir dan batu yaitu sebanyak 186.542.500,00 m3 dengan luas 2.973,50 Ha 

(DPU ESDM Provinsi Jawa Tengah 2015). Karena Kabupaten Magelang 

merupakan kabupaten yang terletak di Kawasan lereng Merapi. Merapi sendiri 

merupakan gunung api yang mampu mengasilkan bahan mineral yang 

melimpah dari hasil aktivitasnya. Berdasarkan data yang diperoleh tercatat 
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sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi meletus lebih dari 80 kali atau rata-rata 

sekali meletus dalam 4 tahun, letusan Merapi yang paling baru terjadi pada 

tanggal 26 Oktober 2010 lalu (Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana 

Geologi). Saat ini kegiatan pertambangan yag dikenal masyarakat di 

Kabupaten  Magelang adalah pertambangan untuk komoditas mineral 

terutama pasir dan batu. Komoditas mineral pasir dan batu memiliki peran 

penting dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan 

infrastruktur antara lain: pendirian sarana prasarana jalan, pembangunan 

perumahan, dan gedung perkantoran.  

Kegiatan penambangan secara ekonomi mampu mendatangkan 

keuntungan yang sangat besar, namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak 

sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang 

syarat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti terjadi di 

Kecamatan Dukun. Kecamatan Dukun merupakan salah satu kecamatan yang 

terletak dekat dengan Gunung Merapi yang sampai saat ini dieksploitasi 

sumber daya alam yang berupa pasir dan batu. Pasir dan batu dihasilkan oleh 

letusan Gunung Merapi merupakan bahan tambang yang menggiurkan banyak 

orang sehingga banyak menarik investor/kontraktor lahan untuk melakukan 

penambangan pasir di Kecamatan Dukun 

Pelaksanaan penambangan tidak ada aktifitas pertambangan yang tidak 

merusak, termasuk penambangan pasir. Permasalahan kerusakan akibat 

penambangan pasir meliputi perubahan kondisi lahan, hilangnya kesuburan 

tanah, dan perubahan tata air. Hasil penelitian dari Pusat Penelitian Dan 
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Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada menyebutkan 

bahwa penambangan pasir di kawasan Merapi telah terjadi kerusakan 

lingkungan seperti hutan, jalan, dan dam pengendalian lahar. Kerusakan 

lingkungan terjadi di kawasan penambangan merapi meningkat seiring dengan 

intensifnya penambangan dengan menggunakan alat berat. Izin penambangan 

yang diberikan tidak disesuaikan denga volume cadangan terukur di tambah 

juga dengan izin penggunaan alat berat tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Kurikulum sekolah SMA kelas XI IPS terdapat kompetensi dasar 

tentang menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, 

pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan.  SMA Negeri 1 Dukun merupakan satu-satunya sekolah yang 

ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Kecamatan Dukun terletak di 

Lereng Merapi yang berada di kawasan pertambangan terutama pertambangan 

pasir dan batu. Dengan kondisi tersebut diperkirakan siswa SMA Negeri 1 

Dukun mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sumber daya 

pertambangan yang ada di lingkungan. Akan tetapi berdasarkan nilai yang 

didapatkan pada materi sumber daya pertambangan pengetahuan siswa SMA 

Negeri 1 Dukun belum maksimal masih terdapat siswa yang belum mancapai 

KKM yang ditentukan oleh guru mata pelajaran geografi, nilai yang diperoleh 

siswa antara 67 sampai dengan 85 dengan nilai rata-rata kelas 72.  Oleh karena 

itu penulis mencoba untuk meneliti bagaimana pengetahuan siswa tentang 

sumber daya pertambangan sirtu dan kesulitan yang dialami siswa dalam 

mempelajari materi sumber daya pertambangan sehingga penulis dapat 
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menyusun strategi yang dapat membantu siswa mempelajari materi sumber 

daya pertambangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai beriku: 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Dukun 

tentang materi sumber daya pertambangan di sekitar Merapi 

2. Bagaimana hambatan belajar yang dialami oleh siswa untuk mempelajari 

sumber daya pertambangan  

3. Bagaimana  strategi yang dapat membantu siswa dalam mempelajari 

sumber daya pertambangan 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Dukun 

tentang sumber daya pertambangan di sekitar Merapi 

2. Mengetahui hambatan belajar yang dialami oleh siswa untuk mempelajari 

sumber daya pertambangan  

3. Menyusun strategi yang dapat membantu siswa dalam mempelajari sumber 

daya pertambangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat  Teoritis  

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang baik untuk 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) khususnya 

mengenai hambatan belajar yang dialami oleh siswa dalam mempelajari 

sumber daya pertambangan di Merapi. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan mengetahui hambatan belajar yang dialami siswa dari segi 

internal maupun eksternal, maka hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

acuan dalam pembelajaran selanjutnya pada mata pelajaran  geografi 

terutama materi tentang sumber daya pertambangan. Selain itu juga, guru 

dapat dengan mudah mengetahui letak kesulitan siswa pada umumnya 

yang dapat menghambat pengetahuan siswa pada mata pelajaran geografi 

di SMA Negeri 1 Dukun Kabupaten Magelang. 

1.5 Batasan Istilah 

1. Tingkat pengetahuan 

Maufur (2008) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu 

atau semua yang diketahui atau dipahami atas dasar kemampuan kita 

berpikir, nerasa, maupun mengindera, baik diperoleh secara sengaja 

maupun tidak sengaja. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah pengetahuan siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Dukun tentang 

sumber daya pertambangan di Merapi. 

2. Hambatan  

Menurut Irham dan Riyani (2013:254) hambatan belajar adalah 

kondisi saat peserta didik mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk 

mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. 

Hambatan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah hambatan-hambatan 

atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa untuk menegatahui 

sumber daya pertambangan. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan 

yang berasal dari dalam diri siswa sendiri (internal) dan hambatan yang 

berasal dari luar diri siswa (eksternal). 

3. Sumber Daya Pertambangan 

Supramono (2012:6) menjelaskan bahwa pertambangan adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) 

untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Sumber daya 

pertambangan dalam penelitian ini adalah pertambangan pasir di lereng 

merapi khususnya di Kecamatan Dukun. 

4. Strategi  

Strategi adalah kebijakan-kebijakan penting untuk diambil agar 

dapat digunakan sebagai patokan dalam program (Asep Fathur, 2016:331). 

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi untuk 

membantu siswa dalam mempelajari materi sumber daya pertambangan. 
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BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Belajar Dan Pembelajaran 

Hamalik (2007:36-37) mendefinisikan belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Perubahan yang terjadi pada seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri sesorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Kalau tangan seorang anak menjadi 

bengkok karena tertabrak mobil, perubahan semacam ini tidak digolongkan 

ke dalam perubahan dalam arti belajar. Demikian pula perubahan tingkah 

laku seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi 

dalam aspek-aspek kematangan, perubahan dan perkembangan tidak 

termasuk perubahan dalam pengertian belajar. 

Slameto (2003:5) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interkasi 

dengan lingkungannya. Dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh 

pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia 

dengan alam didistilahkan dengan pengalaman (experience). Pengalaman 

yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan (knowledge), atau a body 

of knowledge. Definisi ini merupakan definisi umum dalam pembelajaran 
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sains secara konvensional, dan beranggapan bahwa penegtahuan sudah 

terserak di alam, tinggal bagaimana siswa atau pembelajaran bereksplorasi, 

menggali dan menemukan kemudian memungutnya untuk memperoleh 

pengetahuan. 

2.1.2 Hakekat pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan (knowledge) adalah hasil 

tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “what”. Pengetahuan 

merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu.  Secara garis besar domain 

tongkat pengetahuan mempunyai 6 tingkatan meliputi: mengetahui, 

memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. 

Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang 

diketahuinya baik melalui pengalaman belajar, belajar, ataupun infomasi yang 

diterima dari orang lain.  

Berdasarkan uraian diatas aka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

dalam penelitian ini merupakan pengetahuan yang disamakan dengan aspek 

kognitif. Menurut Mubarak (dalam Meriza, dkk. 2014:7) kemudahan 

memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru. Aspek kognitif dalam penelitian ini 

termasuk tingkat befikir rendah yaitu pengetahuan yang berisikan 

kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-

fakta, gagasan, pola, urutan prinsip dasar yang berhubungan dengan 
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pembelajaran geografi, dimana pengukuran tingkat pengetahuan siswa 

tersebut dengan menggunakan instrumen berbentuk soal pilihan ganda. 

Menurut Nursalam (2003), kriteria untuk menilai dari tingkatan pengetahuan 

menggunakan nilai: 

a. Tingkat pengetahuan baik bila skor atau nilai 76-100% 

b. Tingkat pengetahuan cukup bila skor atau nilai 65-75% 

c. Tingkat pengetahuan kurang bila skor atau nilai <56% 

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: 

1. Tahu (know) 

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. Orang yang telah faham terhadap objek 

harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 



11 
 

 
 

3. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

4. Analisis 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

5. Sintesis 

Merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menyambungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. 

6. Evaluasi 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan judtifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

2.1.3 Hambatan Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau 

rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap 

melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak 

akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan 

tersebut. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju 
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suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan 

seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, 

baik hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal 

pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami 

seseorang dalam belajar. Belajar merupakan kegiatan berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan.  

Pada dasarnya hambatan belajar dapat dilihat dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar. Pada setiap orang dapat dilihat penyebabnya melalui 

hubungan dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang berpengaruh 

tesebut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini dapat 

mengindikasikan keberhasilan belajar siswa 

1. Faktor-faktor internal belajar 

Faktor internal adalah hal-hal yang mempengaruhi proses belajar 

dari dalam individu itu sendiri. Faktor internal meliputi minat siswa, 

bakat siswa, motivasi siswa dan kesiapan siswa dalam belajar. Faktor 

internal tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Minat 

Menurut Slameto (2003: 151) minat (interest) berarti 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus menerus, yang disertai rasa senang. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa minat adalah kegiatan seseorang dalam 
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memperhatikan atau menginginkan sesuatu dengan diikuti rasa 

senang, dalam hal ini ada kecenderungan seseorang untuk ikut 

melakukan sesuatu yang diperhatikan.  

Faktor minat sangat berpengaruh dalam proses belajar. Siswa 

yang minat terhadap sesuatu hal yang dipelajarinya akan senantiasa 

mengikuti berbagai proses yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

tersebut. Sebaliknya apabila siswa tidak minat pada hal yang 

dipelajari, maka dia akan segan untuk ikut belajar, sehingga dalam 

hal ini siswa dapat terhambat proses belajarnya. 

b. Bakat 

Menurut Slameto (2010:57), bakat adalah kemampuan untuk 

belajar, kemampuan iu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang 

nyata sesudah belajar atau berlatih. Bakat adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan sesuatu hal dengan baik, yang dapat 

dikembangkan dengan belajar agar menjadi lebih baik lagi. 

Dalam pembelajaran apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

sesuai dengan bakat siswa, maka siswa akan dengan mudah 

menguasai suatu pelajaran tersebut. Namun, apabila pelajaran yang 

diberikan kurang sesuai dengan bakat siswa, maka siswa akan tidak 

dengan mudah menguasi pelajaran tersebut. 
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c. Motivasi 

Menurut Mc. Donald (dari Sardiman A. M, 2012:73), motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Jadi motivasi dapat dikatakan sebagai keadaan ketika 

seseorang memiliki sebuah tujuan yang menyebabkan perilaku 

tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal belajar pada 

siswa diperlukan motivasi yang kuat agar pembelajaran yang 

diberikan dapat dengan mudah dimengerti siswa. 

d. Kesiapan 

Menurut Slameto (2010:113) kesiapan adalah keseluruhan 

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respons 

atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Kesiapan 

merupakan keadaan seseorang ketika dalam kondisi siap baik secara 

mental, fisik, dan emosioanal untuk menghadapi sesuatu hal dengan 

caranya sendiri. 

2. Faktor-faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik. Faktor ekternal yang menghambat belajar siswa meliputi metode 

mengajar guru, relasi guru dengan siswa, media pembelajaran dan 

lingkungan masyarakat. Faktor-faktor eksternal akan dijelaskan lebih 

lanjut di bawah ini  
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a. Metode mengajar 

Menurut Slameto (2010: 65), metode mengajar adalah suatu cara 

atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Sedangkan menurut 

Winarno (dalam Rian, 2015: 18) metode adalah cara yang di dalam 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. 

Metode mengajar sangat mempengaruhi cara belajar siswa pada 

suatu mata pelajaran. Apabila pengajar tepat dalam memilih metode 

pembelajaran makan siswa akan mudah mengikuti pelajaran yang 

diberikan. Akan tetapi apabila pengajar salah dalam memilih metode 

mengjar maka akan menghambat belajar siswa pada mata pelajaran 

tersebut. 

b. Relasi guru dengan peserta didik 

Pembelajaran dikelas erat kaitannya dengan relasi guru dengan 

siswa. Proses belajar yang terjadi pada umumnya saat ada relasi 

antara guru dan siswa. Menurut Slameto (2010: 100) hubungan 

siswa dengan guru yaitu guru yang 

1) Dicari siswa untuk memperoleh nasihat dan bantuan 

2) Mencari kontak dengan siswa diluar kelas 

3) Mempin kegiatan kelompok 

4) Memiliki minat dalam pelayanan sosial 
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5) Membuat kontak dengan orang tua siswa 

Hal-hal diatas harus dimiliki oleh guru agar dapat menjalin 

relasi yang baik dengan siswa. Dengan relasi yang baik, kegiatan 

belajar akan teras nyaman. 

c. Media pembelajaran 

Menurut Azhar (dalam Rian, 2015:19) media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Sekolah yang menggunakan media pembelajaran dengan tepat 

akan memudahkan siswa untuk belajar. Siswa akan nyaman dalam 

belajar ketika media pembelajaran tersedia. Akan tetapi jika sekolah 

tidak melengkapi atau salah media akan menghambat proses belajar 

siswa. 

d. Lingkungan masyarakat 

Masyarakat merupakan salah satu tempat untuk individu dapat 

berinteraksi satu sama lain. Dalam kaitanya dengan proses belajar 

dikelas tentu saja lingkungan masyarakat berpengaruh. Lingkungan 

masyarakat yang baik dapat ditumjukan seperti mendukung wajib 

belajar pada jam tertentu, teman-teman bergaul yang baik, dan lain 

sebagainya. 
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Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar siswa dilihat dari 

berbagai hal. Subini (dalam Rian, 2015:24) menyebutkan faktor 

lingkungan masyarakatb yang mempengaruhi hasil belajar anatara 

lain: 

1) Kegiatan anak dalam masyarakat 

2) Teman bergaul 

3) Bentuk kehidupan dalam masyarakat 

Apabila ketiga hal tersebut dalam keadaan baik, maka akan 

membatu proses belajar siswa menjadi baik juga. Oleh karena itu 

penting untuk mengetahui ketiga hal tersebut pada lingkungan 

masyarakat dari siswa tersebut. 

2.1.4 Sumber Daya Alam 

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi 

atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, 

tetapi juga non fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah (berubah ke 

bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang maupun ada 

pula sumber daya yang kekal. Sumber daya hayati adalah salah satu sumber 

daya yang dapat pulih yang terdiri atas flora dan fauna. Sumber daya non 

hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumberdaya yang tidak 

mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Sumber daya 
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alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Macam-

macam sumber daya alam adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat 

Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu 

a. Sumber daya alam yang terbarukan (reneweble), misalnya hewan, 

tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat 

melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali). 

b. Sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable), misalnya: 

minyak tanah, gas bumf, batu tiara, dan bahan tambang lainnya. 

c. Sumber daya alam tidak habis, misalnya: udara, matahari, energi 

pasang surut, dan energi laut. 

2. Berdasarkan potensi 

Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa 

macam, antara lain sebagai berikut: 

a. Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang 

dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya, batu, besi, kayu, serat 

kapas, rosela dan sebagainya. 

b. Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang 

dimanfaatkan energinya. Misalnya, batu bara, minyak bumi, gas, 

bumi, air terjun, dan lain-lain. 
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c. Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa 

ruang atau tempat hidup. Misalnya area tanah (daratan) dan angkasa. 

3. Berdasarkan jenisnya 

Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua sebagai berikut 

a. Sumber daya alam nonhayati (abiotik), disebut juga dengan sumber 

daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda 

mati. Misalnya: bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. 

b. Sumber daya alam hayati (biotik) merupakan sumber daya alam yang 

berupa makhluk hidup. Misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, dan 

manusia. 

Menurut Karden Eddy (2003:46) sumber daya alam mencakup semua 

pemberian alam dibawah atau diatas bumi baik yang biotik atau abiotik. 

Pengertian sumber daya alam meliputi sumber daya alam dan sistem yang 

bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi dan 

keadaan sosial tertentu. Kemudian penggunaan sumber daya alam yaitu 

sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengolahan, konsumsi untuk 

pengolahan lebih lanjut, dan pengelolan sumber daya untuk tujuan 

bermacam-macam. Sumber daya alam dapat dilihat arti persediaan yang ada 

pada suatu saat atau aliran dari barang sumber daya alam/jasa yang dihasilkan 

oleh persediaan sumber daya alam tersebut. 
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Ruang lingkup sumber daya alam mencakup hutan, tanah, air dan 

pertambangan. Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batu bara, mendefinisikan pengertian 

pertambangan adalah 

“sebagian ata seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. 

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahan mineral 

atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umu, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan usaha pertambangan bahan-bahan 

galian dibedakan menjadi: 

1. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 

2. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 

memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 

bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan 

galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan 

hidup. 
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3. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan, penambagan, pengolahan, 

pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana 

pengendalian dmpak lingkungan sesuai ddengan hasil studi kelayakan. 

4. Konstruksi, adalah usaha pertambangan untuk melakukan 

pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk 

pengendalian dampak lingkungan 

5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 

memproduksi mineral dann/atau batubara dan mineral lainnya. 

6. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan 

untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk 

memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan 

7. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 

memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau 

tempat pengolahandan pemurnian sampai tempat penyerahan. 

8. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil 

pertambangan mineral dan batubara. 

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan 

umu, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum 

merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. 

Pertambangan umum digolongkan menjadi 5 golongan yaitu: 

1. Pertambangan mineral radiokatif 
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2. Pertambangan mineral logam 

3. Pertambangan mineral dan logam 

4. Pertambangan batubara, gambut, dan bitumen padat 

5. Dan pertambangan panas bumi (pasal 8 rancanagan undang-undang 

tentang pertambangan umum). 

2.1.5 SWOT 

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi strengths, weaknes, opportunities, dan threats 

dalam suatu proyek atau bisnis usaha. Analisis dapat didefinisikan sebagai 

sebuah terobosan terbaru dalam dunia pendidikan untuk menuntaskan 

permasalahan atau hambatan-hambatan dalam lembaga pendidikan. SWOT 

dapat diperkuat dengan menjamin analisa tersebut berfokus pada kebutuhan 

pelanggan dan konteks kompetetif tempat institusi beropreasi. Analisis 

SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis. Tahap dalam 

menganalisis SWOT menurut thompson adalah identifikasi, menarik 

kesimpulan dan menerjemahkan ke dalam keputusan strategis (agus putranto, 

2011: 650) 

Strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis 

indicates a framework for helping the researchers or plannesrs ti 

identify the strategies of achieving them. SWOT analysis is a technique 
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used to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

businesses. 

Analisis SWOT adalah analisis masalah terhadap kegiatan penting yang 

sama pentingnya dengan proses pengambilan keputusan itu sendiri, (Hendro, 

2011: 289). analisis SWOT untuk menilai kekuatannya sendiri (seperti 

misalnya harga lebih murah mutu lebih bagus) dan kelemahan-kelemahan, 

sekaligus juga peluang-peluang eksternal dan ancaman-ancaman yang 

dihadapinya. Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk 

meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya sering 

digunakan adalah sebagai kerangka/panduan sistematis dalam diskusi untuk 

membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan 

perusahaan. SWOT singkatan dari strength, weaknes, opportunity, and 

threath. Definisi menurut Hendro (2011: 289) adalah: 

a. Strength adalah kekuatan, keuntungan atau keunggulan dari informasi 

yang didapat secara riset dan trial 

b. Weaknes adalah kelemahan atau kesulitan dari masalah tersebut 

c. Opportunity adalah peuang kesempatan, atau inspirasi dari riset dan 

trial yang telah dilakukan 

d. Threath adalah ancaman kesulitan, atau hambatan yang akan terjadi 

dari hasil riset dan trial. 
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Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategi. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki (Rangkuti, 2009). Matrik ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan aternatif strategi. Altermatif strategi 

adalah hasil dari matriks analisis SWOT yang menghasilkan berupa strategi 

SO, WO, ST, dan WT.  

Tabel 2.1 Matrik SWOT 

Faktor-faktor 

internal (IFAS) 

Kekuatan (S) 

Daftarkan 5-10 faktor-

faktor internal 

Kelemahan (W) 

Daftarkan 5-10 faktor-

faktor eksternal 
Faktor-faktor 

eksternal (EFAS) 

Peluang (O) 

Daftarkan 5-10 

faktor-faktor 

peluang eksternal 

Srtategi (SO) 

Buat strategi disini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi (WO) 

Buat strategi disini yang 

memnfaatkan peluang 

mengatasi ancaman 

Ancaman (T) 

Daftarkan 5-10 

faktor-faktor 

ancaman eksternal 

Strategi (ST) 

Buat strategi disini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

Strategi (WT) 

Buat strategi disini yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber: Iis Mei (2017:116) 
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Keterangan: 

1. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut jdan memanfaatkan 

peluang sebesar mungkin. 

2. Strategi ST 

Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana menggunakan kekuatan 

yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat detensif dan 

berusaha neninimalkan kelemahan yang dimiliki serta menghindari 

ancaman yang ada. 

Setiap organisasi mempunyai tujuan untuk dapat tetap bertahan 

hidup dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha 

mempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba organisasi (Iis 

Mei, 2017: 116). Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan 

aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan 
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perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana 

beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 

2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2.2 kajian hasil penelitian yang relevan 

No Peneliti Judul Jurnal  Hasil 

1. Meriza 

kharis, 

vonny 

wowor 

dan wulan 

Gambaran 

tingkat 

pengetahuan 

siswa SMA 

Negeri 1 

Manado 

tentang 

dampak 

merokok bagi 

kesehatan gigi 

dan mulut 

Jurnal e-

GiGi (eG), 

Vol 2, No 2, 

Tahun 2014 

Tingkat pengetahuan siswa 

tentang  dampak merokok bagi 

kesehatan gigi  dan mulut secara 

umum tergolong baik, Tingkat 

pengetahuan siswa tentang  

dampak merokok bagi kesehatan 

gigi  tergolong baik, Tingkat 

pengetahuan siswa tentang  

dampak merokok bagi kesehatan  

jaringan periodontal tergolong 

baik, Tingkat pengetahuan siswa 

tentang  dampak merokok bagi 

kesehatan jaringan mukosa mulut 

tergolong baik, Tingkat 

pengetahuan siswa tentang 

dampak merokok bagi kesehatan 

gigi dan mulut secara keseluruhan 

tergolong baik. 

2.  Ika 

Yunitasari 

Tingkat 

pengetahuan 

warga kampus 

di fakultas 

Edu 

Geography 

Vol 4, No 3, 

Tahun 2016 

(1) Pengetahuan warga 

kampusmFIS Universitas Negeri 

Semarang secara keseluruhan 

tentang mengurangi sampah 
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ilmu sosial 

universitas 

negeri 

semarang 

tentang 

pengelolaan 

sampah 

termasuk dalam kategori sedang 

dengan rincian bahwa dosen 

memiliki pengetahuan tinggi 

sedangkan karyawan dan 

mahasiswa memiliki pengetahuan 

sedang dalam hal mengurangi 

sampah. (2) Pengetahuan warga 

kampus FIS Universitas Negeri 

Semarang tentang 3 prinsip 

pengelolaan sampah yaitu reduce 

termasuk dalam kategori sedang, 

reuse termasuk dalam kategori 

sedang, kemudian recycle 

termasuk dalam kategori tinggi. 

3. Muhamma

d Arie 

Firmansya

h 

Analisis 

belajar 

mahasiswa 

pada mata 

kuiah statistika 

JPPM Vol 

10, No 2, 

Tahun 2017 

Analisis hambatan mahasisiwa  

adalah sebagai berikut: 

1. Pada hambatan ontogeny 

terletak pada tahap uji normalitas 

dikarenakan adanya pembatasan 

konsep pada mahasiswa 2. Pada 

hambatan didaktis terletak pada 

materi persamaan regresi dan saat 

mahasiswa menguji besar variasi 

variabel dependen dapat 

diterangkan oleh variasi 

independen dikarenakan konsep 

salah atau pengajaran yang tidak 

sesuai dengan kesiapan 

mahasiswa 3. Pada hambatan 

epistimologis terletak pada materi 

menguji signifikansi estimasi 
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parameter dan materi 

menginterpretasikan kecocokan 

tanda magnitude dengan teori dari 

estimasi parameter. dikarenakan 

mahasiswa mengalami 

miskonsepsi, kesulitan dalam 

pengerjaan, dan teknik berhitung 

4.  Yusfita 

Yusuf 

Analisis 

hambatan 

belajat 

(learning 

obstacle) siswa 

SMP pada 

materi 

statistika 

Aksioma 

Vol 8, No 1, 

tahun 2017 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diperoleh kesimpulan 

bahwa dalam proses pembelajaran 

Biologi dan cara pemecahannya 

dalam pelaksanaan KTSP bagi 

guru kelas X SMA di Kabupaten 

Sragen menunjukkan adanya 

hambatan pada penjabaran standar 

kompetensi, alat dan bahan, 

sumber belajar, organisasi waktu, 

penggunaan metode 

pembelajaran, mengidentifikasi 

siswa, dan evaluasi. Secara 

keseluruhan hambatan yang 

dialami rata-rata sebesar 33% dan 

termasuk dalam kategori 

hambatan sedang. 

5. Rycho 

Ionu 

Wardana 

Analisis 

SWOT di 

sekolah 

sepakbola 

hayam wuruk 

kabupaten 

Jurnal 

kesehatan 

olahraga 

Vol 6, No 2, 

tahun 2016 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai analisis 

SWOT di sekolah sepakbola 

Hayam Wuruk Kabupaten 

Trenggalek dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut :  
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trenggalek 1. Kekuatan (strength) yang 

dimiliki SSB Hayam Wuruk 

Kabupaten Trenggalek :  

a. Kualitas Pelatih  

b. Pemain yang Berbakat  

2. Kelemahan (weakness) yang 

dimiliki SSB Hayam Wuruk 

Kabupaten Trenggalek :  

a. Sarana dan prasarana latihan  

b. Dana  

3. Peluang (opportunity) yang 

dimiliki SSB Hayam Wuruk 

Kabupaten Trenggalek :  

a. Peluang meraih sponsor  

b. Peluang menjadi SSB 

unggulan  

4. Ancaman atau hambatan 

(threats) yang dimiliki SSB 

Hayam Wuruk Kabupaten 

Trenggalek :  

a. Pemain berprestasi pindah ke 

SSB lain  

b. Perpindahan pelatih ke SSB 

Lain  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan,pembelajaran 

geografi pada umumnya terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran geografi di sekolah sering memunculkan kesan tidak menarik, 

membosankan dan sulit dipahami karena guru tidak memberikan fakta-fakta 

yang ada di kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari geografi siswa 

cenderung sulit untuk memahami. 

Pada mata pelajaran geografi terutama materi sumber daya alam bahan 

tambang siswa kesulitan dalam memahami materi tersebut karena materi 

sumber daya alam sangat luas cakupannya. Nilai rata-rata siswa pada materi 

tersebut sesuai dengan standar KKM yang di tentukan oleh sekolah namun 

masih ada siswa yang mendapatkan nilai dibawah standar KKM. Hal ini akan 

berakibat pada pengetahuan siswa tentang sumber daya alam yang ada di 

sekitar tempat tinggal mereka. Keberhasilan atau tidaknya pembelajaran 

pendidikan geografi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung, 

diantaranya faktor dari siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana. Jika 

salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan menghambat 

dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Sebaliknya jika semua faktor 
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tersebut berjalan dengan baik, maka akan mempermudah dalam proses 

pembelajaran pendidikan geografi. 

Dari masalah yang ada, pembuatan buku suplemen tentang sumber daya 

alam bisa menjadi salah satu alternatif  bagi siswa dalam belajar dimana 

booklet tersebut berisi tentang sumber daya alam bahan tambang yang dapat 

digunakan untuk membantu meningkatkan penegtahuan tentang materi 

sumber daya alam bahan tambang.  
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          Gambar 2.1 kerangka berfikir 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh melalui 

data hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan siswa mengenai sumber 

daya pertambangan di lereng Merapi  masih rendah. Hambatan internal 

siswa yang paling menghambat siswa dalam mempelajari sumber daya 

pertambangan adalah faktor motivasi siswa sedangkan hambatan siswa yang 

paling menghambat adalah faktor masyarakat. Strategi yang dapat 

membantu siswa dalam mempelajari sumber daya pertambangan adalah 

penambahan buku geografi yang dapat menunjang proses pembelajaran 

geografi sehingga siswa dapat dengan mudah mencari referensi materi 

pembelajaran geografi, penggunaan media yang disediakan sekolah untuk 

mendukung proses pembelajaran geografi, pengembangan metode 

pembelajarn yang bervariatif dalam proses pembelajaran geografi, 

pembuatan buku suplemen yang berhubungan dengan sumber daya 

pertambangan khususnya yang terdapat di Kecamatan Dukun yang dapat 

menunjang pembelajaran geografi. 

5.2 Saran  

Saran untuk sekolah adalah sekolah dapat menambah referensi buku 

geografi yang dapat menunjang proses pembelajaran geografi sehingga 

siswa dapat dengan mudah mencari referensi materi pembelajaran geografi. 
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Penggunaan media yang disediakan sekolah untuk mendukung proses 

pembelajaran geografi. Pengembangan metode pembelajaran yang 

bervariatif dalam proses pembelajaran geografi. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan buku sebagai bahan penelitian. 
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