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ABSTRAK 

 

 Suyanti, NIM.3103131070. Hubungan Motivasi Belajar dan Disiplin 

Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perairan Laut Kelas X SMA 

Negeri 4 Kisaran Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan 

Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan, 2014. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Hubungan motivasi belajar 

dengan hasil belajar siswa pada materi perairan laut kelas X SMA Negeri 4 

Kisaran Tahun Ajaran 2013/2014 (2) Hubungan disiplin belajar dengan hasil 

belajar siswa pada materi perairan laut kelas X SMA Negeri 4 Kisaran Tahun 

Ajaran 2013/2014 (3) Hubungan motivasi belajar dan disiplin belajar dengan hasil 

belajar siswa pada materi perairan laut kelas X SMA Negeri 4 Kisaran Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 4 Kisaran. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 4 Kisaran dan sampel 

dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 35% dari populasi sehingga sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 71 siswa yang diambil secara simple random sample. 

Teknik pengumpulan data yakni teknik komunikasi tidak langsung berupa berupa 

angket dan tes tertulis. Analisis data yang digunakan adalah imperensial dalam 

bentuk korelasi sederhana dan korelasi berganda dan hipotesis diuji dengan uji-t 

dan uji-F. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan motivasi 

belajar dengan hasil belajar  siswa pada materi perairan laut di kelas X SMA 

Negeri 4 Kisaran T.A. 2013/2014 dengan koefisien korelasi sebesar 0,473 dan 

diperoleh thitung sebesar 4,456 lebih besar dari ttabel sebesar 1,645 pada taraf 

signifikan 95% dan alpha 5%. (2) Terdapat hubungan disiplin belajar dengan hasil 

belajar siswa pada materi perairan laut di kelas X SMA Negeri 4 Kisaran T.A. 

2013/2014 dengan koefisien korelasi sebesar 0,378 dan diperoleh thitung sebesar 

3,388 lebih besar dari ttabel sebesar 1,645 pada taraf signifikan 95% dan alpha 5%. 

(3) Terdapat hubungan motivasi belajar dan disiplin belajar dengan hasil belajar 

siswa pada materi perairan laut di kelas X SMA Negeri 4 Kisaran T.A. 2013/2014 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,225 dan diperoleh Fhitung sebesar 14,75 lebih 

besar dari Ftabel sebesar 3,98 pada taraf signifikan 95% dan alpha 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


