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ABSTRAK 
 Hasil belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar 
seseorang. Seorang yang berhasil belajarnya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil 
dalam belajar. Hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Muaro Jambi 
belum mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan, keberhasilan siswa dalam belajar banyak 
dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Salah satunya yaitu perilaku belajar dan minat belajar 
yang baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar dan minat belajar 
terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tergolong pada penelitian Ex-Post Facto. 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa. Data variabel perilaku belajar (XI) dan 
minat belajar (X2) dikumpulkan melalui angket dan disusun berdasarkan indikator variabel. 
Untuk variabel hasil belajar diambil dari nilai ulangan harian ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Muaro Jambi tahun ajaran 2016/2017.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 21.0. diperoleh thitung variabel 
X1=2,854 dan X2=4,646 sedangkan ttabel=2,000 jadi thitung>ttabel. Dalam pnelitian ini menggunakan 
tingkat signifikansi 0,05, maka signifikansi X1=0,02 dan X2=0,01 menunjukkan lebih kecil dari 
0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel perilaku belajar (X1), minat belajar (X2) 
terhadap hasil belajar (Y) dapat diterima. Untuk menjawab hipotesis ketiga, dilakukan pengujian 
secara bersama-sama yakni pengaruh perilaku belajar (X1) dan minat belajar (X2) terhadap hasil 
belajar siswa (Y) terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai Fhitung = 47,286 > Ftabel = 3,15) 
dan Rsquare sebesar 0,624 atau 62,4%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh perilaku 
belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Muaro Jambi. Berdasarkan temuan penelitian ini disarankan kepada siswa agar dapat 
meningkatkan perilaku belajar dan minat belajar karena kedua variabel ini berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap hasil belajar. 
 
Kata Kunci: Perilaku Belajar, Minat Belajar, Hasil Belajar. 
 
PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang bertujuan untuk 
mengembangkan harkat, martabat individu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bisa 
terwujud jika pendidikan mampu melahirkan siswa yang cakap dan berhasil menumbuhkan 
kemampuan berfikir logis, bersifat kritis dan kreatif terhadap perubahan dan perkembangan. 



Adapun tujuan dari pendidikan itu dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa dalam 
proses belajar. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat 
keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami suatu mata pelajaran. Disamping itu hasil 
belajar dapat pula berupa keterampilan, nilai dan sikap siswa tersebut mengalami proses 
belajar,diharapkan hasil belajar yang dicapai hendaknya mempunyai efek positif terhadap 
peningkatan siswa untuk belajar, mempunyai sikap positif terhadap proses pembelajaran dan 
mempunyai sikap percaya diri. Menurut Winkel (dalam Purwanto 2014:45) hasil belajar adalah 
perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Para 
behavioris meyakini bahwa hasil belajar akan lebih baik dikuasai kalau dihafal secara berulang-
ulang. Belajar terjadi karena adanya ikatan antara stimulus dan respons. Ikatan itu menjadi makin 
kuat dalam latihan/pengulangan dengan cara mengahafal. 

Kemampuan seseorang siswa dalam mengatasi kendala pada kegiatan belajar yang tertera 
pada kertas hasil ulangan harian atau yang tertera pada buku nilai pegangan guru. Jika hal itu 
dijadikan pedoman, bahwa siswa itu mampu mengatasi kendala dalam kegiatan belajar mandiri, 
maka siswa itu akan memperoleh hasil belajar yang sangat tinggi. 

Hasil belajar menurut Sudjana (2002;62) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Pembelajaran berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik, menjadi 
siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa 
yang memiliki pengetahuan. Demikian pula siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah 
laku yang belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi baik atau positif, menjadi 
siswa yang memiliki sikap, kebiasaan dan tingkah laku yang baik. Sebenarnya belajar dapat saja 
terjadi tanpa pembelajaran, namun hasil belajar akan tampak jelas dari suatu aktivitas 
pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10-14 Oktober 2016 di SMA 
Negeri 1 Muaro jambi, diketahui bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar ekonomi belum 
mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata ulangan 
harian siswa ekonomi kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Muaro Jambi di bawah kriteria ketuntasan 
minimal, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.  

 
Tabel 1.1 

Nilai Rata-Rata Ulangan Harian Ekonomi Siswa Kelas XI  IPS 
Tahun Ajaran 2016/2017 

No. Kelas  Nilai Rata-Rata KKM 
1 XI IPS 1 70 76 

2 XI IPS 2 69 76 

3 XI IPS 3 68 76 

4 XI IPS 4 67 76 

5 XI IPS 5 66 76 

Sumber: Guru Ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi 



Dari  tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata ulangan harian ekonomi siswa masih 
rendah, hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas yang berkisar pada angka 66-70. Nilai rata-
rata tersebut masih dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal yaitu sebesar 76. Hal ini 
dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti siswa tidak memiliki kemauan belajar yang tinggi dan 
tidak bersemangat dalam menerima pelajaran dikelas, sebagian siswa tidak memiliki persiapan 
dalam belajar, masih ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan siswa kurang memahami 
akan pentingnya pelajaran ekonomi dan masih beranggapan pelajaran ekonomi adalah pelajaran 
yang membosankan. 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kecerdasan atau 
intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan dan kelelahan. Sedangkan 
faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 
masyarakat. 
 Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga didapatkan data bahwa perilaku belajar 
dan minat belajar pada siswa kelas XI IPS SMAN 1 Muaro Jambi dalam mnedapatkan ilmu 
melalui proses belajar dan mengajar masih kurang, hal ini dibuktikan ketika proses belajar 
mengajar ada siswa yang kurang aktif. Setiap ada tugas mandiri kelompok yang aktif 
mengerjakan hanya beberapa orang saja yang lain pasif, dan ada sebagian dari mereka keluar 
kelas ketika masih jam pelajaran,mereka juga kurang antusias untuk bertanya, ketika diberikan 
waktu untuk belajar mandiri hanya beberapa siswa yang menggunakan kesempatan tersebut 
akibatnya mereka mendapatkan nilai ujian yang kurang bagus dan pada akhirnya mempengaruhi 
hasil belajarnya, keberhasilan siswa dalam belajar perlu didukung adanya perilaku belajar dan 
minat belajar yang baik. 

 Dalam proses pembelajaran, hasil belajar siswa ini erat kaitannya dengan perilaku 
belajar dalam proses belajar mengajar. Karena perilaku belajar merupakan salah satu komponen 
yang penting dalam pembelajaran. Perilaku belajar itu sendiri diartikan sebagai suatu perubahan 
perilaku yang dihasilkan dari praktek-praktek di dalam lingkungan kehidupan sekolah maupun di 
masyarkat. Perilaku belajar yang terjadi pada diri siswa dapat dikenal baik dalam proses maupun 
hasilnya. Proses belajar itu terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan dalam dirinya 
yang tidak dapat dipengaruhi dengan cara-cara yang refleks atau kebiasaan.  

Dalam proses pembelajaran faktor minat juga merupakan aspek yang sangat penting. 
Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, 
tetapi karena tidak adanya minat untuk belajar sehingga is tidak berusaha untuk mengarahkan 
segenap kemampuannya. Menurut Slameto (2010:180) menyebutkan bahwa minat adalah suatu 
rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 
Minat pada dasarnya  adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu 
diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat. Jadi minat dapat 
diekpresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari 
pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalaui manifestasi dalam suatu aktifitas. Minat 
tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Perilaku belajar dan minat belajar sangat berperan terhadap hasil belajar, dengan perilaku 
dan hasil belajar inilah siswa menjadi tekun dalam proses belajar mengajar. Dan mempunyai 
perilaku dan minat yang baik, akan tekun dan berhasil dalam belajarnya. 
 

 
KAJIAN PUSTAKA 



Hasil belajar menurut Sudjana dalam (Kunandar, 2014:62) adalah kemampuan-
kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut 
Soedijarto dalam (Purwanto, 2014:46) hasil belajar sebagai tingkat pengusaan yang dicapai oleh 
mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang 
ditetapkan. 

Menurut Rusman (2013:123) hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh 
siswa yang mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya 
penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, 
kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan 
dan harapan 
 Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu 
interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 
proses evaluasi hasil belajar. dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 
puncak proses belajar. 
Perilaku Belajar   

 Perilaku belajar adalah suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar 
dalam proses atau usaha secara sadar dengan melibatkan sosio-psikologi yang ditandai dengan 
perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan baik diperoleh dari pengetahuan, 
sikap atau keterampilan ( Arifin, 2009). Perilaku belajar sering disebut juga kebiasaan belajar, 
merupakan dimensi belajar yang dilakukan individu secara berulang-ulang sehingga menjadi 
otomatis atau spontan ( Hanifah, 2001). dengan perilaku belajar yang baik maka peserta didik 
dapat meningkatkan prestasi akademik. Hal ini sepadan dengan pernyataan Mardiana (2012) 
yang menyatakan dengan perilaku belajar yang positip akan mendorong peserta didik 
mendapatkan hubungan yang baik dengan guru, maupun teman-temannya, akan tetapi jika 
seorang peserta didik tidak dapat menunjukkan perilaku positif, maka dia akan mengalami 
kesulitan dalam belajar. 

 Perilaku menurut (Walgito,2005:168) adalah suatu aktifitas yang mengalami perubahan 
dalam diri individu.perubahan itu didapat dalam segi kognitif, afektif, dan dalam sefi 
psikomotorik. 

 
Minat Belajar 
 Menurut Djaali (2013:121) minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu 
hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 
hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 
tersebut, semakin besar minatnya.  

 
            Menurut sardiman (2011:76) “minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila 
seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara suatu situasi yang dihubungkan dengan keinginan-
keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. .  
            Elizabeth B. Hurlock (2005:114) menyatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi 
yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. 
Bila mereka melihaat bahwa sesuatu akan menguntugkan, mereka berminat. 
 
METODE PENELITIAN 



 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dan Sesuai dengan masalah yang 

dikemukakan, maka penelitian ini tergolong pada penelitian Ex-Post Facto. Menurut sugiyono 
(2014:6) disebutkan penelitian Ex-Post Facto adalah penelitian yang bertujuan mencari  
pengaruh sebab akibat yang ada (dampak) dan melihat kebelakang untuk melihat faktor 
penyebabnya. Adanya sebab akibat didasarkan atas teoritis bahwa sesuatu variabel disebabkan 
atau di latar belakangi oleh variabel tertentu. Data yang dikumpulkan diukur secara langsung 
menggunakan angka-angka untuk mendeskripsikan Pengaruh perilaku belajar dan minat belajar  
Terhadap Hasil Belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi Tahun ajaran 
2016/2017.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Muaro Jambi kelas XI IPS 
sebanyak 148 orang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Populasi 
NO Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPS1 29 

2 XI IPS 2 30 

3 XI IPS 3 30 

4 XI IPS 4 29 

5 XI IPS 5 30 

Jumlah 148 

Sumber: Data kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi 2016/2017 

Berdasarkan jumlah populasi diatas, maka penentuan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
Slovin (dalam Sugiyono, 2006:146) 
 
 
 

 
Keterangan: 
n =  ukuran sampel 
N =  ukuran populasi 
e  = presentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel sebesar (10%) 
 

Berdasarkan rumus pengambilan sampel di atas, maka diperoleh: 
   

 
푛 =

( , )
= 59,67 dibulatkan menjadi 60 orang. 

 



Berdasarkan penghitungan menggunakan rumus di atas, maka responden yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 60 responden (siswa). Untuk menentukan sampel pada masing-
masing kelas peneliti menggunakan Penentuan responden dengan menggunakan metode 
Proposional Random Sampling, yaitu besar-kecilnya sub sampel mengikuti perbandingan 
(proposi) besar-kecilnya sub populasi, dan individu-individu yang ditugaskan dalam tiap-tiap sub 
populasi diambil secara random dari sub populasi (Hadi, 2001:82). 
 
Uji Validitas 

Uji validitas data bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan betul-
betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Menurut Arikunto(2013:213) untuk menguji 
validitas dapat menggunakan rumus “korelasi productmoment” sebagai berikut: 

 
  rxy =   N ∑ XY – ( ∑X ) ( ∑ Y ) 

√ { N ∑ X2 – (∑X)2} { N ∑ Y2 – (∑Y)2} 
Keterangan : 
rxy : koefisien korelasi 
∑X : skor variabel X 
∑Y : skor variabel Y 
∑XY : jumlah hasil kali X dan Y 
∑X2 : hasil penguadratan skor variabel X 
∑Y2 : hasil penguadratan skor variabel Y 
N : banyaknya data ( responden ) 
Kriteria uji : jika r hitung > dari r table maka butir valid, dan apa bila  r hitung <  r table maka butir tidak 
valid. 

Penghitungan validitas angket pada penelitian ini, dilakukan dengan cara membagikan 
angket kepada siswa sebagai sampel yang mewakili dalam menguji ketepatan instrumen atau 
angket dalam penelitian ini. 

 
Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut: (Arikunto, 
2013:239) 

푟  =
푘

푘 − 1 1 −
∑휎푏
휎 푡  

Keterangan: 
r11  : Reliabilitas instrumen 
k  : Banyaknya butir pertanyaan 
∑휎푏   : Jumlah varians butir 
휎2t  : Varians total 
 

Selanjutnya koefisien dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada taraf signifikan 0,05. 
Apabila r hitung > r tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 
penelitian. 

 
 



 
 

Uji Persyaratan Analisis 
1. Uji Normalitas  
 Uji normalitas suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dari setiap 
variabel yang akan di analisis berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji 
normalitas data digunakan rumus kolmogorov smirnov dengan aplikasi SPSS version 21.0.  Data 
dikatakan normal jika nilainya > 0,05 maka data diambil dari sampel yang normal.   
2. Uji Linearitas  

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifik model yang digunakan sudah 
benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu empiris sebaiknya berbentuk linear, 
kuadrat atau kubik. Penggunaan metode linear ini dikatakan tepat dan dapat digunakan apabila 
Fhitung  > Ftabel atau dengan membandingkan probabilitas dengan taraf nyatanya (0,05). Jika 
probabilitas > 0,05 maka model ditolak dan jika probabilitas < 0,05 maka model diterima. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan SPSS version 21.0. 

3. Uji Multikolinearitas  
 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel bebas perilaku 
belajar (X1) dan minat belajar (X2) benar-benar independent (tidak berkorelasi satu sama lain) 
sehingga diketahui tidak terdapat multikolinearitas. Untuk keperluan pengujian ini digunakan 
matrik korelasi produk momen person. 
Hipotesisnya adalah: 
• Ho : sesama variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 
• Ha : sesama variabel bebas terjadi multikolinearitas. 
Dasar pengambilan keputusan : 
• Jika skor Variance Inflation Factor (VIF) > Signifikasi Alpha (0,05) berarti Ho diterima. 
• Jika skor Variance Inflation Factor (VIF) < Signifikasi Alpha (0,05) berarti Ho ditolak. 
  Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka dalam penelitian 
ini pengolahan data dilakukan melalui SPSS version 21. 

4. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan pengganggu untuk 

variabel-variabel bebas yang diketahui tidak mempunyai varian yang sama untuk semua 
observasi. Akibatnya penaksiran ordinary least square (OLS) tetap tidak bias dan tidak efisien, 
(Ghozali, 2001: 70). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan uji 
Glejser. Uji Glejser dapat dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual sebagai variabel 
dependen dengan semua variabel independen dalam model. Jika signifikansi berarti ada 
heteroskedastisitas. 
. 
Uji Hipotesis 
1. Analisis regresi berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan perubahan variabel satu 
disebabkan oleh variabel yang lainnya. Hal ini regresi dilakukan untuk menentukan Hasil Belajar 
(Y) yang disebabkan oleh perilaku belajar (X1) dan minat belajar (X2). Menurut Sugiyono 
(2014:275) dijelaskan analisis 2 prediktor. Digunakan uji persamaan regresi berganda dengan 
rumus: 
  Y = a + bX1 + bX2 



Keterangan: 
Y   = hasil belajar 
a    = bilangan konstanta 
X1 = perilaku belajar  
X2 = minat belajar 
b    = koefisien regresi masing-masing variabel 
 
2. Mencari koefisien determinasi (r2) antara predictor X dan Y  

r2 = .∑ .  
∑

 
Keterangan: 
r(x.y) : koefisien determinasi antara X1 dengan Y 
a : koefisien X 
∑X.Y : jumlah produk X dengan Y 
∑Y2  : jumlah kuadrat kriterium Y 
 
3. Menguji signifikan dengan uji t (parsial) 
 Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel ( perilaku 
belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar) secara sendiri-sendiri, sehingga bisa diketahui 
apakah dugaan yang sudah ada, dapat diterima atau ditolak. 
 

Rumus  푡 =  √
√(

 

Keterangan:  
r : koefisien regresi 
n : jumlah responden 
t : uji hipotesis 
Kriteria pengujian: 
 Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat 
pengaruh bermakna oleh variabel X dan Y, jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha 
diterima ini berarti terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. 
 Untuk membantu proses pengolahan data digunakan aplikasi SPSS version 21.0. 
 
4. Menguji signifikan dengan uji F (simultan) 

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat 
pengaruh perilaku belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar, maka digunakan rumus 
persamaan regresi berganda dengan uji f. analisis regresi berganda berguna untuk mendapatkan 
pengaruh dua variabel predictor atau lebih dengan variabel kriteriumnya, atau untuk meramalkan 
dua variabel predictor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan 
(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini 
menggunakan aplikasi SPSS 21.0 untuk uji F. 

 
Hipotesis yang diuji dengan F ini kriterianya adalah: 

 Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara 



serentak. Berarti dapat dinyatakan terdapat pengaruh perilaku belajar (X1) dan minat 
belajar (X2) terhadap hasil belajar (Y). 

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel bebas dari model regresi linear berganda tidak mampu dapat 
menerangkan variabel terikat. Berarti dapat dinyatakan tidak  terdapat pengaruh perilaku 
belajar (X1) dan minat belajar (X2) terhadap hasil belajar (Y). 

 
Hipotesis Statistik 

Dalam pengujian hipotesis statistik, digunakan pengujian hipotesis asosiatif, menurut 
Sugiyono (2014:69) pengujian hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari 
hipotesis ini untuk menguji adakah pengaruh motivasi belajar dan manajemen diri terhadap hasil 
belajar siswa. Dimana pengujian hipotesis statistik dijelaskan sebagai berikut : 
Keterangan : 
H0: ρ = 0 ….. 0 berarti tidak ada pengaruh 
Ha: ρ ≠ 0….. “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) dari nol berarti ada 

hubungan, ρ = nilai dalam formulasi yang dihipotesiskan. 
Dalam penelitian ini digunakan hipotesis statistik sebagai berikut: 

1. Pyx1 = 0 
2. Pyx2  = 0 
3. Pyx1x2 = 0 

 
HASIL PENELITIAN 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh: Pertama, terdapat 
pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Muaro Jambi. Kedua, pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 1 Muaro Jambi. ketiga pengaruh perilaku belajar dan minat belajar terhadap hasil 
belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Untuk mejawab rumusan masalah yang pertama yaitu pengaruh perilaku belajar terhadap 

hasil belajar. Dari hasil penelitian ini perilaku belajar mempengaruhi hasil belajar. Ini terlihat 
dari thitung perilaku belajar sebesar 2,854 > ttabel 2,000. Dengan  nilai signifikansi 0,002 < α = 0,05. 
Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi perilaku siswa, maka semakin tinggi hasil belajar 
yang dicapai. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu pengaruh minat belajar terhadap 
hasil belajar. Dari hasil penelitian ini minat belajar mempengaruhi hasil belajar. Ini terlihat dari 
thitung minat belajar sebesar 4,646 > ttabel 2,000. Dengan  nilai signifikansi 0,001 < α = 0,05. 
Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi minat belajar siswa, maka semakin tinggi hasil 
belajar yang dicapai. 

Untuk menjawab hipotesis yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh perilaku belajar dan 
minat belajar terhadap hasil belajar . Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 47,286 dengan nilai 
probabilitas (sig) sebesar 0,000. Nilai Fhitung (47,286) > Ftabel(3,15) sehingga dapat membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh secara simultan perilaku belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar 
siswa. Selanjutnya koefisien determinasinya R2 = 0,624 hal ini berarti hasil belajar siswa sebesar 
62,4% ditentukan oleh perilaku belajar dan minat belajar, melalui persamaan regresi Y= 20,200 
+ 0,324X1+ 0,528X2 sedangkan sisanya (100%-62,4% = 37,6%)  merupakan kontribusi dari 



faktor-faktor lain, seperti gaya belajar, lingkungan belajar, minat belajar, disiplin belajar, 
lingkungan sekolah fasilitas belajar dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perilaku belajar dan minat belajar 
terhadap hasil belajar siswa.  
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 1 Muaro Jambi, sebesar 2,854 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Maka 
hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya hasil belajar disebabkan oleh 
tingginya perilaku belajar. 

2. Terdapat pengaruh minat terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
1 Muaro Jambi. sebesar 4,646 dengan nilai signifikansi 0,001<0,05. Maka hal ini dapat 
dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya hasil belajar disebabkan oleh semakin baiknya 
minat belajar. 

3. Terdapat pengaruh perilaku belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar secara 
bersama-sama pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Muaro 
Jambi dengan perolehan Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung = 47,286 > Ftabel = 3,15). 
Maka hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya hasil belajar disebabkan oleh 
perilaku belajar dan minat belajar.  

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 
1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara menumbuh 

kembangkan perilaku belajar dan minat belajar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
dengan memberikan pengarahan kepada siswa. 

2. Kepada siswa diharapkan agar dapat menyadari bahwa belajar merupakan suatu 
kebutuhan, dan dapat meningkatkan perilaku belajar serta minat belajar dalam belajar 
agar hasil belajar lebih meningkat. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
faktor lain yang turut berhubungan terhadap peningkatan hasil belajar. 
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