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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan 

Lembar Kerja Siswa, minat baca siswa dan disiplin belajar terhadap hasil belajar 

Ekonomi semester genap siswa Kelas X SMA Negeri 1 Punduh Pedada Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

Kelas X SMA Negeri 1 Punduh Pedada Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

berjumlah 166 orang dengan sampel 33 orang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto 

dan survey. Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga menggunakan 

regresi linier sederhana, sedangkan hipotesis keempat menggunakan regresi 

linier multiple. 

 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan Lembar Kerja 

Siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas X semester genap SMA 

Negeri 1 Punduh Pedada Tahun Pelajaran 2012/2013 yang ditunjukkan oleh 

hasil uji regresi linier sederhana diperoleh r² = 0,245 pada taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan analisis data diperoleh thitung = 3,170 sedangkan  ttabel = 

2,03, ini berarti thitung > ttabel. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat baca siswa terhadap 

hasil belajar Ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 1 Punduh 

Pedada Tahun Pelajaran 2012/2013 yang ditunjukkan oleh hasil uji regresi 

linier sederhana diperoleh r² = 0,270 pada taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan analisis data diperoleh thitung = 3,385 sedangkan  ttabel = 2,03, ini 

berarti thitung > ttabel. 



3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan anatara disiplin belajar terhadap 

hasil belajar Ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Negeri 1 Punduh 

Pedada Tahun Pelajaran 2012/2013 yang ditunjukkan oleh hasil uji regresi 

linier sederhana diperoleh r² = 0,360 pada taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan analisis data diperoleh thitung = 4,177 sedangkan ttabel = 2,03, ini 

berarti thitung > ttabel. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan Lembar Kerja Siswa, 

minat baca siswa dan disiplin belajar terhadap hasil belajar Ekonomi siswa 

kelas X semester genap SMA Negeri 1 Punduh Pedada Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang ditunjukkan oleh hasil uji regresi linier multiple diperoleh R² 

= 0,716, pada taraf signifikansi 0,05 dengan Fhitung = 24,324 sedangkan Ftabel = 

2,92, ini berarti Fhitung  > Ftabel. 

 

Kata kunci:  Lembar Kerja Siswa, Minat Baca Siswa, Disiplin Belajar, dan Hasil  

Belajar Ekonomi. 


