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ABSTRAK

PUTRI ADENA DAIRESTA, Pengaruh Minat Belajar Dan Motivasi Belajar
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Administrasi Pajak Kelas XI
Akuntansi Smk Tri Dharma 2 Bogor. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan motivasi
belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK Tri Dharma 2 Bogor,
baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode
survey dengan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI
Akuntansi di SMK Tri Dharma 2 Bogor yang berjumlah 105 orang siswa dengan
sampel 78 orang siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear
berganda, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji f. Berdasarkan analisis
data diketahui bahwa ada pengaruh secara parsial antara minat belajar dengan
hasil belajar. Dapat dilihat dari haisl analisis data yang menunjukkan nilai t hitung
sebesar 2,802 lebih besar dari ttabel 1,992. Motivasi belajar secara parsial juga
terdapat pengaruh terhadap hasil belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis data
yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2,065 lebih besar dari ttabel 1,992. Secara
simultan ada pengaruh antara minat belajar dan motivasi belajar terahadap hasil
belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai F hitung sebesar
15,268 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,12. Terdapat hubungan yang positif
dan berarti antara minat belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar dengan
koefisien korelasi ganda 0,538 dangan demikian. Hipotesis penelitian diterima,
2
selanjutnya diketahui koefisien determinasi ( R ¿ sebesar 28,9%.

Kata kunci: Hasil Belajar, Minat Belajar, Motivasi Belajar
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ABSTRACT

PUTRI ADENA DAIRESTA. The Influence Of Interest Learning And
Motivation Learning To Learning Outcome Of Students, XI Accounting Class In
SMK Tri Dharma 2 Bogor. Facukty Of Economy State University Of Jakarta,
2018.
The purpose of this research is to find out the influence of interest learning and
motivation learning to learning outcome of students, XI Accounting Class in SMK
Tri Dharma 2 Bogor. This type of research is survey, with quantitative approach.
Data recording, questinaire are research technique. Total population in this study
were 105 studen with a sample of 78 student of XI Accounting class in SMK Tri
Dharma 2 Bogor. The data analysis technique used was multiple linear regression
and the hypotesis test consist of t-test and f-test. Based on the analysis of the data
found that there was a partial effect between interest learning toward learning
outcome. Can be seen from the result of data analysis showed t count 2,802 ttabel
greater than 1,992. Meanwhile, the motivation learning are affected by learning
outcome, it is seen from the result of data analysis showed tcount 2,065 ttabel greater
than 1,992. Simulatenously there is relationship between interest learning,
motivation learning to learning outcome. Can be seen from the result of data
analysis showed value 15,268 is greater than the value 3,12 ftable. There was a
significant positive influence of interest learning and motivation learning to
outcome learning of studeng with R 0,538 and determination coefisien for (
2
R ¿ was 28,9%.

Keywords: learning outcome, interest learning, motivation learning
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“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
dilaksanakan” (An-Najm: 39)
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar-Ra’d: 11)

Dengan mengucap rasa syukur atas segala nikmat,hidayah, serta karunia
yang telah Allah SWT berikan.
Skripsi ini kupersembahkan Ayah dan ibuku tercinta, sosok kedua orang tua yang
selalu mencurahkan rasa sayang, perhatian, doa, dan semua bentuk dukungan
yang telah diberikan kepadaku. Serta untuk adik-adiku Nur Alia Zahrani dan M.
Rafa Ashidiq terimakasih atas dukungannya.
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selama proses skripsi ini.
9. Orang terkasih Enriawan Iskandar yang selalu memberikan dukungan, doa
dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
Penulis sangat menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan.
Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk
menyempurnakan proposal ini. Penulis berharap proposal ini bermanfaat bagi
pembaca.
Jakarta,

Agustus 2018

Putri Adena Dairesta

9

