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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 1) Pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X Di SMA N 7 

Padang. 2) Pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar  ekonomi siswa kelas 

X Di SMA N 7 Padang. 3) Pengaruh motivasi belajar dan perilaku belajar 

terhadap hasil belajar  ekonomi siswa kelas X Di SMA N 7 Padang. 

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian deskriptif korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas X tahun ajaran 

2012/2013 yang berjumlah 256 orang siswa. Untuk menentukan ukuran sampel  

digunakan rumus Slovin. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

proporsional random sampling dengan jumlah sampel 72 orang siswa. Data  yang  

dianalisis adalah data primer  yang dikumpulkan melalui  penyebaran angket  

dengan skala likert, dan data sekunder diperoleh dari data hasil belajar  mata 

pelajaran ekonomi siswa  kelas X SMA N 7 Padang. Analisis yang digunakan 

analisis deskriptif dan analisis induktif dengan menggunakan analisis regresi 

berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji f dan uji t. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan  rata-rata hasil belajar siswa kelas X 

Di SMA N 7 Padang  sudah baik yaitu sebesar 75,03, rata-rata motivasi belajar  

sebesar 3,71 dengan kategori baik dan rata-rata perilaku belajar sebesar 3,80 

dengan kategori baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Motivasi belajar 

berpengaruh signifikan terhadap hasil  belajar dengan tingkat signifikan 0,012 <  

= 0,05. 2) Perilaku belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan 

tingkat signifikan 0,034 <  = 0,05 3) Motivasi belajar dan perilaku belajar 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan tingkat  signifikan 0,00 <  

= 0,05.  Sumbangan pengaruh motivasi belajar dan  perilaku belajar terhadap hasil 

belajar sebesar 32,50 %  dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain  yaitu sebesar  

67,50 % 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada siswa kelas X SMA N 7 

Padang untuk meningkatkan motivasi dalam belajar dan menerapkan perilaku 

belajar yang benar agar menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga 

hasil belajar ekonomi siswa dapat meningkat sebagaimana yang diharapkan. 
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