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FATMA WATI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dan kelengkapan sarana 
belajar di rumah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Kartikatama Metro. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas X di SMA Kartikatama Metro yang berjumlah 245 siswa, sedangkan sampel yang 
diambil sebanyak 70 siswa dengan menggunakan teknik Proportional Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner, tes dan dokumentasi. Analisis data 
untuk uji hipotesis 1 dan 2 menggunakan rumus korelasi product moment dan untuk uji hipotesis 
3 menggunakan rumus korelasi ganda. 

Hasil menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara minat 
belajar dengan prestasi belajar geografi siswa pada mata pelajaran geografi kelas X SMA 
Kartikatama Metro dengan nilai koefisien korelasi sebesar (rhitung 0,769 > rtabel = 0,235) artinya 
semakin tinggi minat belajar siswa maka akan semakin tinggi prestasi belajar yang dicapai siswa, 
dan sebaliknya semakin rendah minat belajar geografi siswa maka akan semakin rendah prestasi 
belajar yang dicapai siswa. (2) Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara 
kelengkapan sarana belajar dengan prestasi belajar geografi siswa pada mata pelajaran geografi 
kelas X SMA Kartikatama Metro dengan nilai koefisien korelasi sebesar (rhitung = 0,660 > rtabel = 
0,235) artinya semakin tinggi prestasi belajar yang dicapai siswa, dan sebaliknya semakin tidak 
lengkap sarana belajar siswa maka akan semakin rendah prestasi belajar yang dicapai siswa. (3) 
Terdapat hubungan positif yang erat da signifikan antara minat belajar dan kelengkapan sarana 
belajar dengan prestasi belajar geografi siswa pada mata pelajaran geografi kelas X SMA 
Kartikatama Metro dengan nilai koefisien korelasi ganda  sebesar (rhitung = 0,819 > rtabel = 0,235) 
artinya semakin tinggi minat belajar siswa dan semakin lengkap sarana belajar geografi siswa 
maka semakin tinggi prestasi belajar geografi yang dicapai siswa, dan sebaliknya semakin 
rendah minat belajar siswa dan semakin tidak lengkapnya sarana belajar siswa maka semakin 
rendah prestasi belajar geografi yang dicapai siswa. 


