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ABSTRAK 

 

Dessy Herfina. “Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 31 Jakarta Timur”. 

Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 2016. Dosen Pembimbing: Dr. I Ketut R. Sudiarditha, M.Si dan Dra. Rd. 

Tuty Sariwulan, M.Si. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar dan disiplin 

belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 31 Jakarta 

Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa/i kelas X (sepuluh) IIS, dengan jumlah sampel 88 

siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

propotional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah. Teknik analisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Berdasarkan 

hasil analisis jalur dalam penelitian ini diketahui bahwa: 1) Motivasi belajar 

secara langsung mempengaruhi hasil belajar ekonomi. 2) Disiplin belajar secara 

langsung mempengaruhi hasil belajar ekonomi. 3) Motivasi belajar secara 

langsung mempengaruhi disiplin belajar. 4) Motivasi belajar secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi. 

 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Disiplin Belajar, Hasil Belajar Ekonomi. 
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ABSTRACT 

 

Dessy Herfina. “The Influences of Motivation and Learning Discipline to The 

Economics Learning Outcomes at Grade 10 Students in 31 Senior High 

School East Jakarta”. Skripsi. Cooperative Economic Education. Faculty of 

Economics. State University of Jakarta. 2016. Preceptor Lecturers: Dr. I Ketut R. 

Sudiarditha, M.Si and Dra. Rd. Tuty Sariwulan, M.Si. 

 

This research aims to analyze the influences of motivation and learning discipline 

to the economics learning outcomes at grade 10 students in 31 Senior High School 

East Jakarta. This research used survey method. The population in this research is 

student of grade 10 social class, with the sample of 88 students. The sampling 

technique used in this research is propotional random sampling which is sampling 

technique by observing the proportion in the sample region. The data analysis 

technique used in this research is path analysis. The results of path analysis in this 

study shows that: 1) Learning motivation directly affect economics learning 

outcomes. 2) Learning discipline directly affect economics learning outcomes. 3) 

Learning motivation directly affect learning discipline. 4) Learning motivation 

indirectly affect the economics learning outcomes. 

 

Keywords: Learning Motivation, Learning Discipline, Economics Learning 

Outcomes. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

“Love what you do and do what you love.” 

 

“Focus on the things that matter most.” 

 

“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kau akan menjadi orang 

yang terbaik.” 

 

“Majulah tanpa menyingkirkan orang lain,  

naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain.” 

 

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan 

sendirinya tanpa berusaha.” 

 

“Jalan menuju sukses bukanlah soal kelancaran dan kemudahan jalanmu,  

tapi soal melangkah dan bergerak.” 

 

“A journey of a thousand miles begins with a single step.” 

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama. Tanpa 

mengambil langkah pertama tersebut, perjalanan tidak akan bisa dimulai. Sama 

halnya dengan kesuksesan. kesuksesan seperti apapun tidak akan diperoleh tanpa 

kita memulai untuk melangkah meraih kesuksesan tersebut. 

 

“Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk hari esok.” 
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atas setiap rahmat dan karunia-Mu, 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan abang-abangku yang 

saya sayangi dan hormati, serta para dosen, sahabat, dan teman seperjuangan 

Ekonomi Koperasi 2012 yang tiada hentinya memberikan doa, bantuan, dan 

motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. 
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Aamiin Ya Rabbal„alamin. 
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