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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kreativitas 

guru dalam proses pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran dengan 

hasil belajar Ekonomi Siswa kelas X Semester Genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 

2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 178 orang dengan 

sampel 118 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Data yang 

terkumpul melalui angket, diolah dengan komputer  melalui program SPSS. 

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua menggunakan regresi linier 

sederhana, sedangkan hipotesis ketiga menggunakan regresi linier multiple. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran dengan hasil belajar Ekonomi Siswa kelas X Semester Genap 

SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

ditunjukkan oleh hasil uji korelasi product moment  diperoleh r²= 0,238 pada 



taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan analisis data diperoleh t hitung = 6.011  

sedangkan  ttabel = 1,981, ini berarti   thitung > ttabel.  

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan media 

pembelajaran dengan hasil belajar Ekonomi Kelas X Semester Genap SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013   yang 

ditunjukkan oleh hasil uji korelasi product moment  diperoleh r²= 0,265  pada 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan analisis data diperoleh t hitung = 6.464 

sedangkan  ttabel = 1,981, ini berarti   thitung > ttabel.  

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kreativitas guru dalam proses 

pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar 

Ekonomi Siswa kelas X Semester Genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang ditunjukkan oleh hasil uji 

korelasi ganda (multiple)diperoleh R²= 0,407, pada taraf signifikansi 0,05 

dengan Fhitung = 39.484 sedangkan Ftabel = 3,072, ini berarti Fhitung >Ftabel. 
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