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Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya hasil belajar siswa, 
dimana masih banyaknya siswa mendapat nilai dibawah KKM dan melakukan 
kegiatan-kegiatan lain selama proses belajar mengajar didalam kelas. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh manajemen kelas terhadap hasil 
belajar belajar siswa kelas XI IS SMA N 2 Lubuk Basung, (2) Pengaruh 
motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IS SMA N 2 
Lubuk Basung, dan (3)Pengaruh manajemen kelas dan motivasi belajar terhadap 
hasil belajar siswa kelas XI IS SMA N 2 Lubuk Basung.   

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IS SMA N 2 Lubuk Basung sebanyak 166  orang. Teknik 
penarikan sampel dengan simpel random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 63 orang. Teknik analisis data: analisis deskriptif dan analisis induktif, 
yaitu: uji normalitas, uji multikoliniaritas, analisis regresi berganda dan uji 
hipotesis. 

Hasil penelitian ini pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa 
(1) Terdapat pengaruh  yang signifikan antara pengaruh manajemen kelas  
terhadap hasil belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 2 Lubuk Basung terlihat 
dari sig 0,002 < α =  0,05. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IS 
SMA Negeri 2 Lubuk Basung terlihat dari sig 0,000 < α =  0,05. (3) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara pengaruh manajemen kelas dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IS SMA N 2 Lubuk Basung 
terlihat dari sig 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan 
kepada guru hendaknya mampu menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan bagi siswa sehingga bisa membuat siswa bersemangat dalam 
belajar, kepada siswa supaya meningkatkan motivasi di dalam belajar sehingga 
bisa mendapat nilai yang tinggi, kepada orang tua siswa supaya memperhatikan 
cara belajar anak, memotivasi dan bisa menciptakan suasana yang tenang dan 
nyaman pada saat anak belajar di rumah, dan kepada peneliti selanjutnya yang 
tertarik untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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