
 

 

 

ABSTRAK 

PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL DAN DISIPLIN BELAJAR  

TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X 

 SMA BINA MULYA BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Oleh 

 

VIVI RATNASARI 

 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun 

faktor internal. Salah satu faktor eksternal siswa yang berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajar adalah lingkungan sosial, sedangkan faktor internal salah 

satunya adalah disiplin belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Ada pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

3. Ada Pengaruh lingkungan sosial dan disiplin belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Bina Mulya 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013, yaitu berjumlah 66 siswa. 

Pengambilan sampel berjumlah 56 siswa dilakukan dengan Simple Random 

Sampling dengan menggunakan rumus Cochran. Alat pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah angket. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh lingkungan sosial dan disiplin 

belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2012/2013.  Hal ini ditunjukkan dengan koofisien 

korelasi(R) =  0,745 dan koofisien determinasi(R
2
) = 0,556, yang berarti hasil 

belajar ekonomi siswa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan disiplin belajar 

siswa sebesar 55,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.  



2. Ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh lingkungan sosial dan disiplin belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013. 
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