
 
 

i 

ABSTRAK  

Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Hasil Belajar 
Ekonomi Siswa SMA Negeri di Kota Pariaman. 

Oleh : Leni Azani /2012 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh kebiasaan belajar 
terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri Kota Pariaman (2) pengaruh 
tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri  
Kota Pariaman (3) pengaruh tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar 
ekonomi siswa SMA Negeri Kota Pariaman (4) pengaruh jenis pekerjaan orang 
tua terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri Kota Pariaman (5) 
pengaruh kebiasaan belajar, tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan 
orang tua, dan jenis pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar ekonomi siswa 
SMA Negeri Kota Pariaman. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif asosiatif. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMA Negeri di Kota Pariaman yang belajar ekonomi dan 
terdaftar pada tahun ajaran 2011/2012, berjumlah 2380 orang. Teknik penarikan 
sampel dengan proportional stratified random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 93 orang. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif  dan analisis 
induktif, yaitu: uji normalitas, uji homogenitas, uji multikolinearitas, analisis 
regresi linear berganda, dan uji hipotesis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kebiasaan belajar berpengaruh 
secara signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri Kota 
Pariaman (2) tingkat pendidikan orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap 
hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri Kota Pariaman (3) tingkat pendapatan 
orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa 
SMA Negeri Kota Pariaman (4) jenis pekerjaan orang tua tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri Kota 
Pariaman (5) kebiasaan belajar, tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan 
orang tua dan jenis pekerjaan orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap 
hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri Kota Pariaman. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, untuk meningkatkan hasil belajar 
ekonomi siswa SMA Negeri Kota Pariaman diharapkan kepada siswa untuk lebih 
meningkatkan kebiasaan belajarnya terutama mengulangi pelajaran. Kepada orang 
tua disarankan agar mendorong anaknya dalam belajar dengan cara lebih 
melengkapi keperluan-keperluan anaknya dalam belajar agar hasil belajar anak 
bisa lebih maksimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 


