
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketersediaan sarana belajar di rumah dan

minat belajar siswa dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011 diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif yang kuat dan signifikan antara ketersediaan sarana

belajar dirumah dengan minat belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011. Ini dapat

ditunjukkan dari hasi perhitungan data menggunakan SPSS dan secara

manual menggunakan rumus korelasi product moment didapatkan

koefisien korelasi yaitu 0,729 yang berada antara 0,600 – 0,799 sehingga

tingkat keeratan hubungan dikatakan kuat. Hal ini berarti terdapat

kecenderungan semakin lengkap sarana belajar di rumah maka semakin

tinggi pula minat belajar, sebaliknya semakin kurang lengkap sarana

belajar di rumah maka semakin rendah pula minat belajar geografi siswa

tersebut.

2. Ada hubungan positif yang kuat dan signifikan antara minat belajar siswa

dan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 9 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2010-2011. Ini dapat ditunjukkan dari hasi



perhitungan data menggunakan SPSS dan secara manual menggunakan

rumus korelasi product moment didapatkan koefisien korelasi yaitu 0,649

yang berada antara 0,600 – 0,799 sehingga tingkat keeratan hubungan

dikatakan kuat. Hal ini berarti terdapat kecenderungan semakin tinggi

minat belajar siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa,

sebaliknya semakin rendah minat belajar siswa maka semakin rendah pula

prestasi belajar geografi siswa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketersediaan sarana belajar di rumah dan

minat belajar siswa dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2010-2011, maka penulis menyarankan

sebagai berikut :

1. Siswa hendaknya dapat memanfaatkan sarana belajar yang sudah ada di

rumah dengan baik, tidak merusak dan menggunakannya secara

sembarangan guna meningkatkan minat belajar siswa seperti, buku cetak

geografi, buku catatan, LKS, majalah geografi, peta, atlas, globe ataupun

CD pembelajaran, alat belajar, ruang belajar dan penerangan dalam

belajar. Kelengkapan sarana belajar geografi tersebut berhubungan erat

dengan minat belajar siswa dalam belajar sehingga dengan sarana belajar

yang lengkap di rumah diharapkan dapat menarik minat siswa dalam

belajar.

2. Siswa hendaknya dapat terus meningkatkan minat belajar khususnya

terhadap pelajaran geografi dengan cara belajar sebelum pembelajaran



dimulai, tekun dan teliti dalam berlatih mengerjakan soal-soal, aktif

bertanya saat jam pelajaran berlangsung, mengerjakan tugas rumah,

senang mengerjakan tugas dari sekolah secara mandiri, memperhatikan

atau memfokuskan perhatian terhadap pelajaran, mengikuti pelajaran saat

jam pelajaran berlangsung, tertarik untuk membaca buku-buku pelajaran

yang ada dan adanya kesadaran untuk meminjam buku di perpustakaan.


