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ABSTRAK 
 

HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA DITINJAU DARI KEAKTIFAN 
SISWA DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN FASILITAS 

BELAJAR PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 WONOSARI  
TAHUN AJARAN 2012/2013. 

 
Yunia Mita Devi. A210090102. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh keaktifan 
siswa dalam proses belajar mengajar terhadap hasil belajar ekonomi, 2) pengaruh 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi, 3) pengaruh keaktifan siswa dalam 
proses belajar mengajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi.  

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Wonosari. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013 
yang berjumlah 280 siswa dengan sampel 155 siswa yang diambil dengan teknik 
proporstionate random sampling. Data yang yang diperlukan diperoleh melalui 
metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan 
dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan 
efektif.  

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 63,636+0,204X1+ 
0,171X2 yang artinya hasil belajar ekonomi dipengaruhi oleh keaktifan siswa 
dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah: 1) Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari tahun 
Ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,445 > 1,976 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) Fasilitas belajar berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari tahun 
Ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,757 > 1,976 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) Keaktifan siswa dalam proses belajar 
mengajar dan fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi 
pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari tahun Ajaran 2012/2013. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 27,514 > 3,056 dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 56,1%% dan sumbangan efektif sebesar 14,92%, variabel X2 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 43,9% dan sumbangan efektif sebesar 11,68%. 5) Hasil 
perhitungan R2 diperoleh 0,266, berarti 26,6% hasil belajar ekonomi dipengaruhi 
oleh keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar, sisanya 
sebesar 73,4% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 

 
Kata Kunci : Keaktifan Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar, Fasilitas Belajar, 

Hasil Belajar Ekonomi. 
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A. PENDAHULUAN 

Salah satu indikasi proses pencapaian pendidikan yaitu terwujudnya 

hasil belajar yang memuaskan. Setiap proses belajar mengajar 

keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, di 

samping diukur dari prosesnya (Sudjana, 1988:45). Pendidikan akan 

dikatakan berhasil jika hasil belajar yang dicapai siswa dapat mencapai hasil 

yang maksimal. Upaya untuk memperolah hasil belajar yang maksimal, siswa 

harus rajin belajar dan menanamkan kemauan dari dalam diri siswa terutama 

kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Belajar dapat mengubah 

yang kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Menurut Howard Kingsley (dalam Sudjana, 1988:45) membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni 1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan 

dan pengertian, 3) sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat 

diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Hasil belajar 

ekonomi dapat ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh ketika siswa 

mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Nilai yang dimaksud yaitu 

hasil dari nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir 

semester atau dari nilai ulangan kenaikan kelas pada mata pelajaran ekonomi. 

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar juga merupakan 

salah satu fakor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Proses belajar 

mengajar adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang 

merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah (Suryosubroto, 2009:29). 

Dewasa ini di dalam proses belajar mengajar, peran guru sebagai fasilisator di 

mana siswa menjadi pusat pembelajaran di dalam kelas. Keaktifan siswa 

dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam melaksanakan tugas belajarnya 

seperti perhatian terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru, respon 

siswa terhadap suatu masalah dalam pembelajaran dan kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.  

Proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil dan berkualitas jika 

seluruhnya atau 75% siswa terlibat secara aktif baik secara fisik, mental 

maupun sosial dalam proses belajar mengajar, di samping menunjukkan 
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semangat belajar yang tinggi dan rasa percaya diri yang tinggi. Kenyataanya 

untuk membuat siswa aktif dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah 

karena masih banyak guru yang belum sepenuhnya berkonsentrasi dalam hal 

keberpihakan kepada siswa di mana siswa mempunyai hak untuk 

memperoleh pelayanan secara totalitas dari guru.  

Di samping keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, faktor 

ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah fasilitas belajar. 

Kualitas pendidikan yang dikembangkan agar tetap baik, maka perlu 

diadakan dan diciptakan suatu fasilitas belajar yang dapat membantu dan 

mendorong hasil belajar siswa agar mencapai hasil yang memuaskan. 

Menurut Suryosubroto (2009:305) “fasilitas dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha 

dapat berupa benda-benda maupun uang”. Sedangkan menurut The Liang Gie 

(2002:33) untuk belajar yang baik hendaknya tersedia fasilitas belajar yang 

memadai antara lain tempat belajar, alat, waktu dan lain-lain.  

Pemanfaatan fasilitas belajar yang baik akan mendorong keaktifan 

belajar siswa sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami mata 

pelajaran ekonomi. Proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar 

jika ditunjang dengan sarana yang memadai, baik jumlah, keadaan, maupun 

kelengkapannya. Jumlah yang dimaksud adalah keberadaan dan banyak 

sedikitnya sarana yang dimiliki (Suryosubroto, 2009:305). Fasilitas belajar 

yang memadai dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar untuk 

dapat meningkatkan kompetensi siswa dan hasil belajar yang maksimal. 

Sekolah dan siswa perlu menyediakan fasilitas belajar yang lengkap sehingga 

kegiatan belajar dapat berjalan lancar.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar terhadap hasil belajar 

ekonomi, 2) pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi, 3) 

pengaruh keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar ekonomi. 
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B. METODE PENELITIAN 

Sugiyono (2008:2) “metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena dalam 

penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak sebagaimana adanya. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang 

menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Dimana data yang diperoleh dari sampel penelitian kemudian dianalisis 

sesuai dengan metode statistik yang digunakan lalu dipresentasikan. Data 

yang digunakan diperoleh dari sampel penelitian dengan menggunakan 

metode angket dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, kemudian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Wonosari pada siswa kelas 

X Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 280 

siswa. Sugiyono (2008:126) mengemukakan apabila jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 280 siswa dengan taraf kesalahan 5%, maka sampelnya 

sebanyak 155 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional 

random sampling cara undian, dan teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 variabel, yaitu variabel terikat hasil belajar ekonomi (Y) dan variabel 

bebas yaitu keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar (X1) dan fasilitas 

belajar (X2). 

Untuk menguji instrument menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalitan dan keandalan (reliabel) 

angket. Setelah itu dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan 

uji linieritas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis dilanjutkan 

dengan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Uji F 
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dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara bersama-sama. Koefisien determinasi untuk mengetahui berapa 

persen variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang terakhir adalah 

mencari Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

SMA Negeri 1 Wonosari dibangun tahun 1981 dengan Surat 

Keputusan No 0236/0/1981 tanggal 25 Juli 1981 yang beralamat di Jalan 

Yogya-Solo, Pakis-Winosari, Klaten, hingga sekarang mempunyai 

beberapa nilai plus/keunggulan antara lain : 1) Letak sekolah yang cukup 

strategis dan mudah diakses, 2) Intake peserta didik yang cukup baik 

dalam basis intelektual, ekonomi, dan agama, 3) Sarana dan prasarana 

yang memadai. 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 20 siswa di luar sampel. 

Item angket dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 

5% yaitu 0,444. Angket dikatakan tidak valid jika r xy < r tabel sebesar 

0,444. Dengan jumlah soal untuk variabel keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar (X1) sebanyak 15 soal dan soal variabel fasilitas belajar 

(X1) sebanyak 15 soal. Dari uji validitas angket keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar (X1) dan fasilitas belajar (X2) semua item soal 

dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. 

Hasil uji reliabilitas angket keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

dan fasilitas belajar memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing 

sebesar 0.902 dan 0.886. nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih 

besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0.444 

sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 
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Data hasil belajar ekonomi (Y), berdasarkan hasil analisis dan 

perhitungan dari output SPSS For Windows 16.0 diperoleh : Mean sebesar 

78,85 dengan standar error of mean sebesar 0,327, median sebesar 79, 

modus sebesar 78, skor maksimal diperoleh angka 89, skor minimal 

diperoleh angka 70, standar deviasi sebesar 4,069 yang merupakan akar 

dari varian yaitu 16,556, skweness sebesar 0,146 yang diubah ke angka 

rasio dengan cara membagi dengan Std. Error skweness sebesar 0,195 dan 

diperoleh hasil 0,748, kurtosis sebesar -0,282 dan diubah ke nilai rasio 

dengan cara membagi dengan Std. Error kurtosis sebesar 0,387 dan 

diperoleh hasil -0,728. 

Data keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar (X1), 

berdasarkan hasil analisis dan perhitungan dari output SPSS For Windows 

16.0 diperoleh : Mean sebesar 40,23 dengan standar error of mean 

sebesar 0,508, median sebesar 41, modus sebesar 36, skor maksimal 

diperoleh angka 60, skor minimal diperoleh angka 22, standar deviasi 

sebesar 6,692 yang merupakan akar dari varian yaitu 44,786, skweness 

sebesar -0,027 yang diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan 

Std. Error skweness sebesar 0,195 dan diperoleh hasil -0,138, kurtosis 

sebesar -0,185 dan diubah ke nilai rasio dengan cara membagi dengan 

Std. Error kurtosis sebesar 0,387 dan diperoleh hasil -0,478. 

Data fasilitas belajar (X2), berdasarkan hasil analisis dan 

perhitungan dari output SPSS For Windows 16.0 diperoleh : Mean sebesar 

41,01 dengan standar error of mean sebesar 0,540, median sebesar 41, 

modus sebesar 36, skor maksimal diperoleh angka 60, skor minimal 

diperoleh angka 26, standar deviasi sebesar 6,728 yang merupakan akar 

dari varian yaitu 45,266, skweness sebesar 0,087 yang diubah ke angka 

rasio dengan cara membagi dengan Std. Error skweness sebesar 0,195 dan 

diperoleh hasil 0,446, kurtosis sebesar -0,321 dan diubah ke nilai rasio 

dengan cara membagi dengan Std. Error kurtosis sebesar 0,387 dan 

diperoleh hasil -0,829. 
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Uji normalitas menggunakan uji liliefors melalui uji Kolmogorov-

Smirnov dalam program SPSS For Windows 16.0. Jika L0 hitung < Ltabel, 

maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel maka data 

berdistribusi tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 155 diperoleh 

0,071. Hasil belajar ekonomi (Y) diperoleh L0 hitung 0,060 < Ltabel 0,071 = 

data berdistribusi normal. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

(X1) diperoleh L0 hitung 0,062 < Ltabel 0,071 = data berdistribusi normal. 

Fasilitas belajar (X2) diperoleh L0 hitung 0,059 < Ltabel 0,071 = data 

berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa 

data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Uji linieritas digunakan untuk menguji hubungan variabel-variabel 

penelitian bersifat linier atau tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa 

hubungan yang terjadi berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel atau nilai 

probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan menggunakan SPSS For 

Windows 16.0, untuk X1Y diperoleh Fhitung sebesar 1,155, harga ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi () = 5% dan derajat 

bebas (28;125) sebesar 1,567, maka dapat diketahui hasilnya adalah 1,155 

< 1,567 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi () = 5% maka 

0,289 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X1 dan Y mempunyai 

hubungan yang linier. Sedangkan X2Y diperoleh Fhitung sebesar 0,761, 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi () = 5% 

dan derajat bebas (27;126) sebesar 1,574, maka dapat diketahui hasilnya 

adalah 0,761 < 1,574 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi () 

= 5% maka 0,792 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X2 dan Y 

mempunyai hubungan yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi dengan SPSS For Windows 16.0 diperoleh persamaan Y 

= 63,636 + 0,204X1 + 0,171X2. 63,636, berarti jika keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar dan fasilitas belajar dianggap konstan, maka hasil 

belajar ekonomi  akan sama dengan 63,636. Dan 0,204, berarti keaktifan 
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siswa dalam proses belajar mengajar meningkat satu poin maka skor hasil 

belajar ekonomi akan meningkat sebesar 0,204 (dengan asumsi variabel 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dianggap konstan). 

Sedangkan 0,171, berarti skor fasilitas belajar meningkat satu poin maka 

skor hasil belajar ekonomi akan meningkat sebesar 0,171 (dengan asumsi 

variabel fasilitas belajar dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

secara sendiri sendiri. Perhitungan menggunakan program SPSS For 

Windows 16.0. Kriteria pengujiannya adalah  Ho diterima apabila -t(/2;n-k-

1)< t < t(/2;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila t >t(/2;n-k-1) 

atau t< -t(/2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis 

yang pertama diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;152) = 1,976. Diproleh nilai 

thitung sebesar 4,445. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel 

yaitu 4,445 > 1,976 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kesimpulannya ada pengaruh antara keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar terhadap hasil belajar ekonomi. Berdasarkan pengujian hipotesis 

yang kedua  diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;152) = 1,976. Diproleh nilai 

thitung sebesar 3,757. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel 

yaitu 3,757 > 1,976 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kesimpulannya ada pengaruh antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar dan fasilitas belajar secara bersama-sama. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows 16.0. Kriteria pengujian : H0 

diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak 

apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = 

F(0,05; 2, 152) = 3,056. Berdasarkan analisis data diperoleh data Fhitung sebesar 

27,514. Keputusan pengujian H0 ditolak karena Fhitung > Ftabel yaitu 27,514 

> 3,056 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulan ada 
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pengaruh antara keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar ekonomi. 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan variabel keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Hasil dari perhitungan 

dengan dibantu program SPSS For Windows 16.0 diperoleh hasil korelasi 

parsial (r) sebesar 0,266, selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh 

hasil 26,6%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

ekonomi dipengaruhi variabel keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar dan fasilitas belajar sebesar 26,6%, selanjutnya 73,4% 

dipengaruhi variabel di luar penelitian. 

Perhitungan sumbangan relatif dan efektif digunakan untuk melihat 

besarnya pengaruh atau sumbangan yang diberikan oleh masing-masing 

variabel yaitu variabel keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

variabel fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi Berdasarkan 

perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif variabel keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar memberikan sumbangan relatif 

56,1% dan sumbangan efektif 14,92%, sedangkan variabel fasilitas belajar 

memberikan sumbangan relatif 43,9% dan sumbangan efektif 11,68%. 

Total sumbangan yang diberikan dari masing-masing variabel keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar adalah sebesar 

26,6%. 

2. Pembahasan 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil 

belajar ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan hasil regresi sebagai 

berikut : Y = 63,636 + 0,204 X1 + 0,171 X2. 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 4,445 > 

1,976 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 menunjukkan 

adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi 

b1X1, yaitu +0,204 yang berarti keaktifan siswa dalam proses belajar 
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mengajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi, dengan 

hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar memberikan sumbangan 

relatif sebesar 56,1% dan sumbangan efektif sebesar 14,92%.  

Berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 3,757 > 

1,976 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 menunjukkan 

adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi 

b1X1, yaitu +0,171 yang berarti fasilitas belajar berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar ekonomi, dengan hasil perhitungan sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif, variabel fasilitas belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 43,9% dan sumbangan efektif sebesar 11,68%.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji F diketahui Fhitung > Ftabel sebesar 

27,514 > 3,056 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, 

berarti keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi.  

Selanjutnya dari hasil analisis data diperoleh nilai nilai koefisien 

determinasi (R2) dengan bantuan program SPSS For Windows 16.0 

sebesar 0,266 yang menunjukkan bahwa kolaborasi variabel keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar berpengaruh 

sebesar 26,6%, sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang positif antara keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 

1 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

dari analisis regresi linier berganda yang memperoleh thitung sebesar 4,445 

yang lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 1,976 pada taraf signifikan sebesar 

5% dengan sumbangan efektif sebesar 14,92%. 
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2. Ada pengaruh yang positif antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 

2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan dari analisis regresi linier 

berganda yang memperoleh thitung sebesar 3,757 yang lebih besar dari ttabel 

yaitu sebesar 1,976 pada taraf signifikan sebesar 5% dengan sumbangan 

efektif sebesar 11,67%. 

3. Ada pengaruh yang positif antara keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 

2012/2013, dapat diterima. Hal ini terbukti dari analisis regresi linier 

berganda yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 27,514 lebih besar dari 

nilai Ftabel sebesar 3,056 pada taraf signifikansi 5%. 

4. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh dari persamaan Y = 63,636 

+ 0,204 X1 + 0,171 X2.. persamaan tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar ekonomi siswa dipengaruhi oleh keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar dan fasilitas belajar. Nilai koefisien keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar merupakan variabel yang memberikan 

pengaruh lebih tinggi terhadap hasil belajar ekonomi dibandingkan 

variabel fasilitas belajar. 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,266 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi adalah sebesar 26,6%, 

sedangkan 73,4% sisanya dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
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