
 

 

RINGKASAN SKRIPSI 

Penelitian ini berjudul “hubungan keterampilan guru mengadakan variasi 

mengajar dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran geografi di kelas VII SMP 

Negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir”.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

: 1) Bagaimanakah keterampilan guru mengadakan variasi mengajar di kelas VII 

SMP negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir?. 2) Bagaimanakah hasil belajar siswa 

pada pembelajaran geografi di kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan Sekadau 

Hilir?. 3) Bagaimanakah hubungan keterampilan guru mengadakan variasi 

mengajar dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran geografi di kelas VII SMP 

Negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 1) Mengetahui variasi mengajar Guru pada siswa di kelas VII SMP 

Negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir. 2) Mengetahui hasil belajar Siswa pada 

pembelajaran geografi di Kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir. 3) 

Mengetahui hubungan keterampilan guru mengadakan variasi mengajar dengan 

hasil belajar Siswa pada pembelajaran Geografi di Kelas VII SMP Negeri 1 

Kecamatan Sekadau Hilir.Manfaat Penelitian : 1) manfaat teoritis. 2) manfaat 

praktis 

Variabel dalam penelitian ini adalah: “ variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah keterampilan guru mengadakan variasi mengajar. “variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa”. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif, bentuk penelitian yang digunakan adalah “studi hubungan 

(interalationship studie)”,. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik observasi langsung, teknik observasi langsung,teknik pengukuran dan 

teknik studi dokumenter sehingga alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah lembar wawancara, lembar observasi, tes hasil belajar dan dokumentasi. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan 

Sekadau Hilir yang terdiri dari kelas VII A sampai dengan VII H yang berjumlah 

314 orang siswa dan guru berjumlah 1 orang guru geografi.  pengambilan sampel 

menggunakan tehnik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

rumus mencari rata-rata (mean), rumus mencari korelasi menggunakan rumus 

(korelasi product moment). 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data 

dapatdisimpulkanhasilpenelitiansebagaiberikut:1) Keterampilan guru mengadakan 

variasi mengajar di kelas VII SMP negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir, hasil 

perhitungan menunjukan angka 76,6 dikategorikan “Baik”. Hal ini didukung oleh 

hasil perhitungan presentase serta hasil observasi, yang terlihat dari keterampilan 

guru mengadakan variasi mengajar. 2) Hasil belajar siswa pada pembelajaran 

geografi di kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir diperoleh rata-rata 

tes post test menunjukan angka 81,25. Dikategorikan “istimewa”. Hal ini 

didukung oleh hasil perhitungan mean rata-rata. 3) Terdapat Hubungan 

keterampilan guru mengadakan variasi mengajar dengan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran geografi di kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan Sekadau 

Hilir,dengan hasil r hitung 0,76 dengan r tabel, dengan taraf 5%, yaitu 0,312 

berarti r hitung lebih besar dari r tabel.dengan hubungannya “Tinggi”. 1) Dari 

hasil kesimpulan tersebut peneiti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini 



 

 

antara lain sebagai berikut : keterampilan guru mengadakan variasi mengajar 

perluupayapeningkatanpadahasil belajar siswa dalam pembelajaran geografi di 

kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan Sekadau Hilir dapat dikembangkansupaya 

terciptanya suasana belajar yang kondusif dalam proses belajar mengajar. 2) Hasil 

belajar siswa terus ditingkatkan lagi agar pembelajaranlebih optimal 

denganmenggunakanvariasimengajarsepertivariasidalamgayamengajar guru, 

variasipenggunaan media ataualat bantu pelajaran, danvariasiinteraksi. 3) Adanya 

hubungan keterampilan guru mengadakan variasi mengajar dengan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran geografi di kelas VII SMP Negeri 1 Kecamatan Sekadau 

Hilir,dapat dijadikan acuan untuk terus meningktakan lagi mutu pendidikan 

melalui penggunaan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan sekolah. 


