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ABSTRAK 

Rina Arhami, Nim 3133331008. Analisis Kesulitan Guru Dalam Pembelajaran 

Geografi Ditinjau Dari Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS Di SMA Negeri 1 

Hamparan Perak TP. 2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hasil belajar kelas XI IPS pada 

materi pembelajaran yang dianggap sulit oleh guru geografi di SMA Negeri 1 

Hamparan Perak (2) Kesulitan guru dalam pembelajaran geografi khususnya dalam 

menyampaikan materi pembelajaran geografi kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Hamparan Perak (3) Upaya guru geografi untuk mengatasi kesulitan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran geografi kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Hamparan Perak.   

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Hamparan Perak 

TP. 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah guru geografi kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Hamparan Perak sebanyak 1 orang dan seluruh siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Hamparan Perak dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 111 orang. 

Mengingat jumlah populasi kecil, maka populasi dijadikan sampel. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik 

komunikasi tidak langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa kelas XI IPS mengalami 

kesulitan pada materi pembelajaran yang juga dianggap sulit oleh guru geografi yaitu 

materi antroposfer. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar siswa 

terkait dengan materi tersebut. Dimana pada kelas XI IPS 1 sebanyak 71% tidak 

tuntas (merasa sulit) dan termasuk dalam kategori cukup sulit. Kelas XI IPS 2 

sebanyak 77% tidak tuntas (merasa sulit), termasuk  dalam kategori cukup sulit. 

Kelas XI IPS 3 sebanyak 82% tidak tuntas (merasa sulit), termasuk dalam kategori 

sangat sulit (2) Kesulitan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran geografi 

terdapat pada SK 1 “Menganalisis Fenomena Biosfer dan Antroposfer”, dengan KD 

1.3 “Menjelaskan Pengertian Fenomena Antroposfer, 1.4 “Menganalisis Aspek 

Kependudukan“, materi Kuantitas Penduduk dan Aspek Kependudukan. Penyebab 

kesulitan tersebut karena (a) Kurangnya fasilitas dan media pembelajaran yang 

tersedia di sekolah (b) Kurangnya ketersediaan buku pelajaran dan juga buku yang 

digunakan sebagai sumber belajar memiliki isi yang kurang lengkap  (c) Guru 

mengalami kesulitan dalam penggunaan waktu yang telah ditetapkan untuk 

menjelaskan materi. (3) Upaya yang dilakukan guru geografi untuk mengatasi 

kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran geografi yaitu dengan 

melakukan penugasan baik secara individu maupun secara kelompok. 

 

 

 


