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ABSTRAK 

 
PENGARUH KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN PERSEPSI 

SISWA MENGENAI KETERAMPILAN MENGAJAR GURU TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI PADA 

SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 KARTASURA 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Tri Harmini, A210080069, Jurusan Program Studi Pendidikan Akuntansi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh keaktifan 

siswa dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi, 2) pengaruh 

persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 

ekonomi, 3) pengaruh keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 273 siswa dengan 

sampel sebanyak  152 siswa yang diambil dengan teknik random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji f, sumbangan efektif dan 

sumbangan relatif. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 

sebagai berikut Y= 59,061 + 0,112𝑋1 + 0,116𝑋2, artinya prestasi belajar 

dipengaruhi oleh keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa: 1) keaktifan siswa dalam pembelajaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji t 

diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , yaitu 2,081 > 1,976 dan nilai probabilitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,005. 2) persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi. 

Berdasarkan uji t diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , yaitu 2,688 > 1,976 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,034. 3) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji f 

diperoleh 𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 11,973 > 3,057, dan nilai probabilitas signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,043. 4) variabel keaktifan siswa dalam pembelajaran memberikan 

sumbangan efektif 11,076% dan sumbangan relatif 26%, variabel persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru memberikan sumbangan efektif 31,524% 

dan sumbangan relatif 74%. Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel 

sebesar 42,6% sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

 

Kata Kunci : Keaktifan Siswa, Keterampilan Mengajar Guru, Prestasi Belajar. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan 

berbangsa, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap 

warga Negara berhak mendapat pengajaran. Pendidikan mempunyai peranan 

penting yang strategis dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

berkualitas agar bangsa Indonesia mempunyai Sumber Daya Manusia yang 

ahli, terampil, kreatif dan inovatif. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

Pendidikan menyangkut kegiatan belajar mengajar dengan segala 

aspek maupun faktor yang mempengaruhinya. Pada hakekatnya, untuk 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran perlu adanya kegiatan belajar 

mengajar yang melibatkan siswa, guru, materi pelajaran, metode pengajaran, 

kurikulum dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta 

didukung oleh lingkungan belajar mengajar yang kondusif. 

Dalam pembelajaran ekonomi dibutuhkan keaktifan dan keterampilan 

mengajar guru sebagai dasar untuk pengembangan materi lebih lanjut, hal ini 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor metode pembelajaran yang digunakan. 

Pembelajaran yang pasif dapat menghambat kreatifitas pola fikir siswa dalam 

memahami suatu konsep. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ekonomi 

siswa dituntut untuk benar-benar aktif, sehingga daya ingat siswa terhadap 



materi yang dipelajari dapat lebih baik. Hal ini menuntut kreatifitas seorang 

guru dalam mengajar ekonomi, agar mata pelajaran ekonomi menjadi pelajaran 

yang menarik dan tidak membosankan. Menurut Rohani (2004:6) “Kreatifitas 

bukanlah suatu bakat, tetapi bisa dipelajari dan dilatih”. 

SMP Negeri 2 Kartasura merupakan salah satu pendidikan formal 

yang memegang peranan penting dalam mencetak generasi penerus yang 

berkualitas baik secara fisik maupun mental. Keberhasilan pendidikan 

disekolah dapat diketahui peningkatan mutu pendidikan disekolah berkaitan 

langsung dengan siswa sebagai anak didik dan guru sebagai pendidik. Apabila 

suatu lembaga pendidikan mempunyai strategi mengajar yang baik dan aktif 

belajar tentulah dapat menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Prestasi 

yang maksimal diperoleh apabila terdapat keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta keterampilan mengajar guru itu sendiri. 

Adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru merupakan syarat agar siswa terdorong 

oleh keinginannya untuk mengatasi masalah dalam dirinya dan mampu untuk 

belajar mandiri. Prestasi dapat dicapai dengan maksimal apabila siswa dapat 

belajar sesuai kemampuannya sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga 

keberhasilan yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH KEAKTIFAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN DAN PERSEPSI SISWA MENGENAI 

KETERAMPILAN MENGAJAR GURU TERHAHAP PRESTASI 

BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI PADA KELAS VII SMP 

NEGERI 2 KARTASURA TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Prestasi Belajar Ekonomi 

Prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu kata “Prestasi” dan 

“Belajar”. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah 

dilakukan dan dikerjakan, sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan aspek yang lain sebagai 

hasil dari pengalaman dan latihan. Prestasi belajar tidak bisa dipisahkan dengan 

istilah hasil belajar, dimana mempunyai fungsi yang penting sebagai indikator 

keberhasilan belajar dalam mata pelajaran ekonomi tertentu dan dapat berguna 

sebagai evaluasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.  

Menurut Tirtonegoro (2001:43) 

Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak 

dalam periode tertentu. 

 

Dari pengertian yang telah diuraikan, pada prinsipnya prestasi belajar 

ekonomi adalah suatu hasil dari usaha belajar atau kegiatan belajar ekonomi 

yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian baik angka, huruf, serta 

tindakan yang mencerminkan hasil belajar dan kecakapan siswa dalam 

menguasai pelajaran ekonomi. 

 

B. Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 

Menurut Sriyono (1992:75) “Keaktifan adalah pada waktu guru 

mengajar ia harus mengusahakan agar murid-muridnya aktif jasmani maupun 

rohani”.  

Keaktifan belajar dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

segala aktifitas yang dilakukan oleh anak didik di dalam pembelajaran dan 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sardiman (2001:81) ada beberapa indikator dalam keaktifan belajar 

siswa yaitu: 



a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. 

b. Melatih diri dalam memecahkan soal. 

c. Mencari informasi untuk memecahkan masalah. 

d. Melaksanakan diskusi sesuai petunjuk guru. 

e. Bertanya pada guru. 

f. Menggunakan/menerapkan ilmu yang diporelahnya dalam 

menyelesaikan tugas. 

g. Mengerjakan kegiatan belajar. 

 

C. Persepsi Siswa Mengenai Keterampilan Mengajar Guru 

Dalam proses belajar mengajar akan menimbulkan persepsi siswa 

yang berbeda-beda terkait dengan penglihatannya terhadap seorang guru, 

karena masing-masing siswa akan memiliki persepsi yang berbeda dalam 

belajar. Oleh karena itu, agar memperoleh suatu pengertian yang lebih jelas 

mengenai persepsi, maka dibawah ini ada beberapa pendapat dalam pengertian 

tentang persepsi. Menurut Thoha (2002:123): 

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang 

didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. 

 

Menurut Semiawan (2000:18) “Keterampilan merupakan suatu roda 

penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan 

sikap dan nilai-nilai”. Sedangkan pengertian mengajar menurut Semiawan 

(2000:6) yaitu: 

Mengajar merupakan kegiatan mengarahkan, menjelaskan, dan 

memberi jawaban serta memberikan umpan balik merupakan kegiatan 

guru yang dilakukan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan para 

siswa yang beraneka ragam. 

 

Dari pendapat tersebut keterampilan mengajar adalah suatu kegiatan 

mengarahkan, menjelaskan dan memberi jawaban serta memberikan umpan 

balik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai siswa. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:1) “Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena 

penulis menganalisa masalah yang ada pada saat sekarang dan membuat 

gambaran secara sistematis terhadap obyek penelitian. 

 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Kartasura, subyek penelitian 

adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012, 

sedangkan obyek penelitiannya adalah prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi. 

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 273 siswa. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan tabel Sugiyono 

(2008:126) penentuan jumlah sampel dimana populasi sebanyak 273 siswa 

(dibulatkan menjadi 270), menggunakan sampel sebanyak 152 siswa dengan 

taraf signifikan 5%.  

Tabel 3.1 

Tabel penentuan sampel 

 

N 
S 

1% 5% 10% 

230 171 139 125 

240 176 142 127 

250 182 146 130 

260 187 149 133 

270 192 152 135 



3. Sampling 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

random sampling dengan cara undian yang masing-masing siswa memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1 Angket 

Dalam penelitian ini menggunakan metode angket tertutup secara 

langsung yaitu angket yang langsung diisi oleh responden yang terdiri dari 

pernyataan yang disediakan alternatif jawaban, sehingga resonden tinggal 

memberi tanda chek list () pada jawaban yang dipilih. Skoringnya dengan 

menggunakan Skala Likert. Alternatif jawaban angket keaktifan siswa 

dalam pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar 

guru. 

2 Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:158) “Dokumentasi adalah mencari data 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, 

agenda dan sebagainya”. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan sebagai:  

a. Daftar nama yang digunakan sebagai sampel penelitian.  

b. Nilai akhir siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura semester genap 

tahun ajaran 2011/2012, nilai akhir diperoleh dari nilai raport. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sutrisno Hadi (2000:2) tugas pokok analisis regresi adalah 

“Mencari korelasi antara kriterium dan prediktor, menguji apakah korelasi 

itu signifikan ataukah tidak, mencari parsamaan garis liniernya, menentukan 

sumbangan relatif antara sesama prediktor jika prediktornya lebih dari satu”.  

Dalam penelitian ini regresi linier berganda dilakukan untuk 

menentukan prestasi belajar ekonomi siswa yang disebabkan oleh Keaktifan 



siswa dalam pembelajaran (𝑋1) dan Persepsi siswa mengenai keterampilan 

mengajar guru (𝑋2). 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel 

keaktifan siswa dalam pembelajaran (X1) dan persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru (X2), secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar ekonomi (Y).  

b. Uji t 

Untuk menguji pengaruh secara individual variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 

lainnya konstan, maka digunakan uji keberartian koefisien arah regresi 

ganda atau Uji t. 

c. Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif yaitu untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

yang diberikan masing-masing prediktor terhadap kriterium terlebih 

dahulu dicari efektif garis regresi. 

d. Sumbangan Relatif 

Menurut Sutrisno Hadi (2000:41) Sumbangan relatif yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan masing-masing prediktor 

terhadap kriterium Y. 

 
 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 

Data keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh dengan 

menggunakan angket, yang terdiri dari 13 pernyataan yang diberikan kepada 

152 siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 

Berdasarkan perhitungan dari hasil angket keaktifan siswa dalam 

pembelajaran diperoleh nilai tertinggi sebesar 51, nilai terendah sebesar 26, 

skor rata-rata sebesar 38,72 dengan median sebesar 39,00 dan modus 

sebesar 35. 

2. Persepsi Siswa Mengenai Keterampilan Mengajar Guru 

Data persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru diperoleh 

dengan menggunakan angket yang terdiri dari 23 pernyataan. Dari hasil 

analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 91, nilai terendah 

sebesar 56, rata-rata sebesar 74,57 ,  median sebesar 75 dan modus sebesar 

78. 

3. Prestasi Belajar 

Data prestasi belajar diperoleh dengan teknik dokumentasi. Dari hasil 

analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 91, nilai terendah 

sebesar 66, rata-rata sebesar 76,13 , median sebesar 77 dan modus sebesar 

78. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa. 

Dari analisis regresi  linier ganda diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel keaktifan siswa dalam pembelajaran (𝑏1) adalah sebesar 

0,112 atau positif. Berdasarkan uji keberartian koefisien arah  regresi linier 

ganda untuk veriabel keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  



> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 2,081 > 1,976 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keaktifan siswa dalam 

pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 

baik keaktifan siswa dalam pembelajaran akan semakin tinggi prestasi 

belajar ekonomi siswa. Sebaliknya semakin kurang keaktifan siswa dalam 

pembelajaran maka semakin rendah prestasi belajar ekonomi. 

2. Pengaruh Persepsi Siswa Mengenai Keterampilan Mengajar Guru  Terhadap 

Prestasi Belajar Ekonomi. 

Dari analisis regresi  linier ganda diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 

(𝑏2) adalah sebesar 0,116 atau positif. Berdasarkan uji keberartian koefisien 

arah  regresi linier ganda untuk veriabel keaktifan siswa diperoleh 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 2,688 > 1,976 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,034. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pe rsepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin baik keterampilan mengajar guru  akan semakin tinggi 

prestasi belajar ekonomi siswa. Sebaliknya semakin kurang keterampilan 

mengajar guru  maka semakin rendah prestasi belajar ekonomi.  

3. Pengaruh Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Dan Persepsi Siswa 

Mengenai Keterampilan Mengajar Guru  Terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi . 

Berdasarkan uji F memperoleh 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , yaitu 11,973 > 3,057 

dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,043. Berarti secara 

bersama-sama keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru  berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru akan diikuti peningkatan prestasi 

belajar ekonomi siswa, sebaliknya penurunan kombinasi antara keaktifan 



siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan 

mengajar guru  akan didikuti penurunan prestasi belajar ekonomi. Dengan 

demikian, hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa “Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi 

siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 

2011/2012” dapat diterima. 

4. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel keaktifan siswa 

dalam pembelajaran memberikan sumbangan relatif sebesar 26% dan 

sumbangan efektif 11,076%. Variabel persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru memberikan sumbangan relatif sebesar 74% 

dan sumbangan efektif 31,524%. Dengan membandingkan nilai sumbangan 

relatif dan efektif nampak bahwa variabel persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru memiliki pengaruh yang lebih dominan 

terhadap prestasi belajar dibandingkan variabel keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jawaban atas data angket 

yang telah disebar bahwa angket persepsi siswa mengenai keterampilan 

mengajar guru lebih menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dan lebih 

positif dibandingkan hasil angket keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal 

ini karena keaktifan siswa dalam pembelajaran masih dipengaruhi oleh 

banyak hal dan harus melalui tahap-tahap yang tidak dapat dinilai secara 

langsung. Sedangkan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 

terjadi interaksi secara langsung yang dapat juga membawa pengaruh secara 

langsung terhadap prestasi belajar. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,081 > 1,976 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,005. Hal ini berarti hipotesis penelitian yang 

berbunyi “Ada pengaruh yang positif keaktifan siswa dalam pembelajaran 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura 

Tahun Ajaran 2011/2012” dapat diterima. 

2. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,688 > 1,976 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,034. Hal ini berarti hipotesis penelitian yang 

berbunyi “Ada pengaruh yang positif persepsi siswa mengenai keterampilan 

mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012” dapat diterima. 

3. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier ganda (uji F) diketahui 

bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 11,973 > 3,057 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,043. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian yang menyatakan “Secara bersama-sama ada pengaruh 

yang positif antara keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012” dapat 

diterima. 

4. Variabel keaktifan siswa dalam pembelajaran memberikan sumbangan 

relatif sebesar 26% dan sumbangan efektif 11,076%. Variabel persepsi 

siswa mengenai keterampilan mengajar guru memberikan sumbangan relatif 

sebesar 74% dan sumbangan efektif 31,524%. Berdasarkan besarnya 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap prestasi belajar ekonomi dibandingkan variabel keaktifan 

siswa dalam pembelajan. 

 



B. Implikasi 

1. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa jika siswa mempunyai keaktifan 

yang tinggi dalam proses pembelajaran, maka akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika keterampilan mengajar guru  

tinggi maka akan meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa, sehingga 

siswa perlu keaktifan belajar agar dapat memperoleh prestasi yang baik. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Apabila siswa ingin 

memperoleh prestasi yang baik maka tingkatkanlah keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan juga persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar 

guru. 
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