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ABSTRAK 

Maria M Tampubolon. 3133331053. Hubungan Faktor Eksternal Dengan Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS SMA RK Serdang Murni 

Semester Genap T.P 2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2017.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  (1) Keadaan faktor eksternal 

pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam 

Semester Genap T.P 2016/2017 (2) Ada hubungan yang signifikan faktor eksternal 

dengan hasil belajar pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA RK Serdang 

Murni Lubuk Pakam Semester Genap T.P 2016/2017. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS di SMA RK 

Serdang Murni Lubuk Pakam berjumlah 105 orang. Mengingat populasi dalam 

penelitian ini terbatas maka  sampel dalam penelitian ini adalah sampel total atau 

total sampling. Teknik pengumpulan data yakni teknik komunikasi tidak langsung 

berupa angket dan  teknik studi dokumenter. Analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis deskriptif dan imperensial dalam bentuk korelasi sederhana product 

moment dan hipotesis diuji dengan uji-t.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keadaan faktor eksternal pada 

mata pelajaran geografi Semester Genap T.P 2016/2017 dilihat dari faktor keluarga 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,11 dan dikategorikan sangat baik, faktor sekolah 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,29 dan dikategorikan sangat baik dan faktor 

masyarakat memiliki nilai rata-rata 2,67 dan dikategorikan baik. Secara 

keseluruhan faktor eksternal memiliki nilai rata-rata sebesar 3,16 dan dikategorikan 

sangat baik. (2) Ada hubungan yang signifikan faktor eksternal dengan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi XI IPS SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam 

Semester Genap T.P 2016/2017 dengan nilai rxy = 0,360 > dari nilai rtabel = 0,195 

dan nilai thitung = 3,92 > dari ttabel = 1,659 pada taraf signifikan 95% dan α=5%. 

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut hipotesis dalam penelitian ini 

dapat diterima.  

  

 


