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Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intelligence quotient, konsep 

diri, iklim sekolah dan persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS Semester Ganjil SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPS semester ganjil SMA YP Unila sebanyak empat kelas dengan jumlah siswa 

keseluruhan 156 siswa. Teknik pengambilan sampel yaitu simple random 

sampling dengan menggunakan rumus Taro Yamane didapat sampel sebanyak 

112 siswa. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi.  

 

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat menggunakan 

regresi linier sederhana dengan uji t, sedangkan untuk menguji hipotesis kelima 

menggunakan regresi linier multiple dengan uji F. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil:  

1. Ada pengaruh intelligence quotient terhadap hasil belajar ekonomi yang 

ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 5,469> 1,982 dengan 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,462 dan koefisien determinasi (r
2
) sebesar 

0,214.   

2. Ada pengaruh konsep diri terhadap hasil belajar ekonomi yang 

ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 6,192 > 1,982 dengan 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,508  dan koefisien determinasi (r
2
) sebesar 

0,258.  



3. Ada pengaruh lingkungan iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi 

yang ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 6,399 > 1,982 dengan 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,521 dan koefisien determinasi (r
2
) sebesar 

0,271.  

4. Ada pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap hasil 

belajar ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,965 > 

1,982 dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,272 dan koefisien 

determinasi (r
2
) sebesar 0,074.  

 

5. Ada pengaruh intelligence quotient, konsep diri, iklim sekolah dan 

persepsi siswa tentang kompetensi guru  terhadap hasil belajar ekonomi 

yang ditujukkan dengan nilai 

F hitung > F tabel yaitu 36,292 > 2,46 dengan koefisien korelasi (R) sebesar 

0,759 dan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,576.  

 Kata kunci: intelligence quotient (X1), konsep diri (X2) Iklim Sekolah 

(X3), persepsi siswa tentang kompetensi guru (X4) dan Hasil Belajar (Y). 


