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Belajar adalah proses seseorang untuk memperoleh keterampilan dan sikap proses 

belajar dimulai masa kecil, masa kanak-kanak dan masa remaja. Dalam kehidupan 

manusia tidak lepas dari belajar karena belajar telah menjadi kebutuhan yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia sesuai dengan ilmu pengetahuan. Proses 

belajar ditandai dengan terjadinya perubahan prilaku pada diri siswa, baik dalam 

aspek kognitif,afektif maupun psikomotorik. Perubahan itu meliputi cara 

berpikir,cara mengendalikan diri dan cara berinteraksi dengan orang lain. 

Perubahan prilaku dalam aspek kognitif tercermin dari prestasi belajar siswa. 

Salah satu factor dalam mempengaruhi prestasi belajar anak didik adalah 

ketersediaan sarana belajar dan motivasi belajar siswa  

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan 

sarana belajar di sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi kelas X semester 

genap SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. (2) 

untuk mengetahui pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa semester genap SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010. (3) Untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan sarana 

belajar di sekolah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi kelas X 

semester genap SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif 



dengan metode ex post facto dan survey. Sample penelitian adalah seluruh siswa 

kelas X SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung yang berjumlah 51 

siswa.pengumpulan data dilakukan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan Pengujian hipotesis pertama dan kedua 

menggunakan analisis linier sederhana dan hipotesis ketiga menggunakan analisis 

regresi linier ganda. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

 

1. Ada pengaruh positif pemanfaatans sarana belajar di sekolah terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. hal ini dibuktikan dengan rhitung > 

rtabel,yaitu 0,807 > 0,396 koefisien korelasi (r) sebesar 0.605 dan koefisien 

determinasi (r2) sebesar 0.366 yang berarti bahwa prestasi belajar ekonomi 

siswa dipengaruhi 36,60% oleh pemanfaatan sarana belajar di sekolah. makin 

besar pemanfaatan sarana belajar makin tinggi prestasi belajar siswa. 

 

2. Ada pengaruhi positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas X semester genap SMA Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010.hal ini dibuktikan dengan rhitung = 0,738 > rtabel = 0,396 

dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,308 yang berarti  bahwa motivasi 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 30,80% 

 

3. Ada pengaruh positif pemanfaatan sarana belajar di sekolah dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA 

Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 Hal ini 

dibuktikan dengan rhitung = 0,536> rtabel = 0,396 dengan koefisien korelasi (r) 

0,716 dan koefisien determinasi r2 sebesar 0,513 yang berarti bahwa prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan 

sarana belajar di sekolah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 

Sebesar 51,30%.  Sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 


