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A. PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan sumber 

daya manusia. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui pembelajaran. Pendidikan 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat 

martabat manusia.  Pendidikan dapat diraih dengan berbagai cara salah 

satunya melalui pendidikan sekolah. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

menurut Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah: 

Mengembangkan kemampuan,membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. 

 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar peserta 

didik memiliki kepribadian yang baik dan prestasi belajar akan tercapai 

secara maksimal. Pendidikan dikatakan berhasil apabila prestasi belajar siswa 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan.  

Prestasi Belajar menurut Tirtonegoro (2001:43) prestasi belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatannya yang dinyatakan dalam bentuk 

symbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak didik dalam peride tertentu. 

 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi tingkat kecerdasan, kepandaian, 

emosi dan faktor ekstern meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, lingkungan sekolah. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa 

menunjukkan sejauh mana  siswa dapat memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Keberhasilan belajar siswa tidak lepas dari peran guru.  Guru 

dituntut harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Guru yang 

profesional diyakini mampu memotivasi siswa untuk mengoptimalkan 

potensinya dalam rangka pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan.  

Guru profesional seharusnya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 
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menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dibutuhkan sarana 

prasarana pembelajaran. Salah satu sarana prasarana pembelajaran yaitu 

media pembelajaran. Guru profesional dan media pembelajaran perlu dalam 

pembelajaran agar memotivasi siswa untuk belajar. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi 

siswa tentang profesionalisme guru dan sumbangan efektif terhadap prestasi 

belajar ekonomi. 2) Pengaruh media pembelajaran dan sumbangan efektif 

terhadap prestasi belajar ekonomi. 3) Pengaruh persepsi siswa tentang 

profesionalisme guru dan media pembelajaran dan sumbangan efektif 

terhadap prestasi belajar ekonomi. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2008:2) “Metode penelitian dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kuantitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendiskripsikan suatu subyek dan obyek penelitian pada saat penelitian 

berdasarkan faktor-faktor yang terjadi sebagaimana adanya dengan 

menggunakan data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan.  

Data yang  digunakan diperoleh dari sampel penelitian dengan menggunakan 

metode angket dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, kemudian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten pada 

siswa kelas X angkatan 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

180 siswa. Sugiyono (2008:126) mengemukakan apabila jumlah populasi 180 

siswa dengan taraf kesalahan 5% maka sampelnya sebanyak 119 siswa.  

Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional random sampling 

dengan cara undian, dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat prestasi belajar (Y) dan variabel bebas persepsi siswa tentang 

profesionalisme guru ( ) dan media pembelajaran ( ). Instrumen penelitian 
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yang berupa item pertanyaan dalam angket yang berjumlah 35 item, yang 

terdiri dari 20 item pertanyaan untuk variabel persepsi siswa tentang 

profesioanlisme guru  dan 15 item pertanyaan untuk variabel media 

pembelajaran ( ), sebelum digunakan terlebih dahulu diuji cobakan kepada 

anggota populasi yang tidak menjadi sampel sebanyak 20 orang. Hasil uji 

coba instrumen kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (reliabel). 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel persepsi siswa tentang 

profesionalisme guru (  semua item dinyatakan valid sedangkan variabel 

media pembelajaran ) semua item dinyatakan valid. Item pertanyaan 

dinyatakan valid jika memiliki >  dan nilai r positif pada taraf 

signifikansi (α)  = 5%  yaitu 0,444. Item pertanyaan yang valid dijadikan 

instrumen penelitian sedangkan yang tidak valid tidak digunakan atau 

dihilangkan karena telah terwakili oleh item pertanyaan lain dalam satu 

indikator yang sama dengan demikian tidak mengganggu kelengkapan data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengujian reliabilitas hanya memperhitungkan item pertanyaan yang 

valid saja. Angket dinyatakan variabel jika >  dan nilai r positif. 

Hasil uji reliabilitas angket persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan 

media pembelajaran memperoleh koefisien reliabilitas ( ) masing-masing 

sebesar 0,979 dan 0,773. Nilai ) masing-masing variabel lebih besar dari 

 pada taraf signifikansi (α)  = 5%  yaitu 0,444, sehingga seluruh angket 

dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Setelah instrumen dinyatakan valid atau reliabel, kemudian instrumen 

disebarkan kembali kepada sampel penelitian untuk memperoleh data. 

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas dan uji linieritas untuk mengetahui asumsi yang diambil benar 

atau menyimpang dan persamaan yang diperoleh cocok atau tidak. Setelah 

kriteria uji prasyarat analisis dipenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda dan mengetahui pengaruh variabel bebas (  dan ) terhadap 

variabel terikat (Y). Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui dari  
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pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilanjutkan 

dengan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat, terakhir adalah mencari sumbangan relatif (SR) dan 

sumbangan efektif (SE). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil Penelitian  

       SMA Negeri 1 Polanharjo berdiri tahun 1980 di Desa Karanglo, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang “Memiliki visi menuju 

sekolah yang berkualitas, berkepribadian yang dilandasi iman dan taqwa”. 

Data prestasi belajar (Y) , berdasarkan hasil analisis dan perhitungan 

output SPSS versi 15 diperoleh nilai tertinggi sebesar 94, nilai terendah 

sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 75,99, median atau nilai tengah sebesar 

77, modus atau nilai yang sering muncul 80 dengan standar deviasi 

sebesar 9,927. Data persepsi siswa tentang profesionalisme guru ) 

berdasarkan hasil analisis dan perhitungan dari output SPSS  for windows 

versi 15 diperoleh nilai tertinggi penilaian angket responden sebesar 78, 

nilai terendah sebesar 42, nilai rata-rata sebesar 60,89, median atau nilai 

tengah 60, modus atau nilai yang sering muncul 48 dengan standar 

deviasi sebesar 9,806. Data media pembelajaran  berdasarkan hasil 

analisis dan perhitungan dari output SPSS  for windows versi 15 diperoleh 

nilai tertinggi penilaian angket responden sebesar 59, nilai terendah 

sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 47,71, median atau nilai tengah 48, 

modus atau nilai yang sering muncul 48 dengan standar deviasi sebesar 

6,499.  

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 

Liliefors dengan bantuan SPSS  for windows versi 15 melalui uji 

Kolmogorov Sminorv. Untuk mengambil kesimpulan apakah data 

berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan  dan 

 yang diambil dari data uji Liliefors pada taraf signifikan (α) = 0,05. 
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Jika   < , maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi 

normal. Berdasarkan hasil perhitungan  uji normalitas diperoleh harga 

 <   dengan taraf signifikan (α) = 0,05 dan N = 119, yaitu 

variabel prestasi belajar 0,080 < 0,081, variabel persepsi siswa tentang 

profesionalisme guru 0,078 < 0,081, variabel media pembelajaran 0,078 < 

0,081, sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut berdistribusi 

normal.  

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Kriteria uji linieritas  <  atau nilai 

probabilitas signifikasi > 0,05, maka data dinayatakan memiliki hubungan 

linier dan sebaliknya. Dari hasil perhitungan uji linieritas masing-masing 

variabel memperoleh harga  <  yaitu variabel persepsi siswa 

tentang profesionalisme guru 1,004 < 1,574 dan variabel media 

pembelajaran 0,870 < 1,644 dan nilai probabilitas signifikan > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat berbentuk linier atau garis lurus.  

Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran 

terhadap prestasi belajar ekonomi dengan SPSS  for windows versi 15, 

diperoleh persamaan Y = 35,880 + 0,435 +0,286 . 35,880 berarti jika 

tidak ada nilai skor persepsi siswa tentang profesionalisme guru ( dan 

media pembelajaran ( ), maka prestasi belajar ekonomi akan sama 

dengan 35,880.  0,435, berarti bahwa setiap penambahan satu skor 

persepsi siswa tentang profesionalisme guru, maka skor prestasi belajar 

ekonomi akan meningkat 0,435. 0,286, berarti bahwa setiap penambahan 

satu skor media pembelajaran, maka prestasi belajar ekonomi akan 

meningkat 0,286. 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh persepsi siswa 

tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran terhadap prestasi 

belajar ekonomi secara individual dengan menggunakan SPSS  for 
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windows versi 15. Kriteria pengujian adalah Ho diterima apabila: -ttabel 

( /2;n-k-1) ≤  -ttabel ( /2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05, Ho ditolak 

apabila > ( /2;n-k-1) atau > - ( /2;n-k-1) atau 

signikasi 0,05.  Diketahui = t ( /2;n-k-1) = t (0,025;116) = 1,981. 1) 

pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme guru terhadap prestasi 

belajar ekonomi.  Berdasarkan  hasil analisis data diperoleh nilai 

sebesar 5,035 dengan signifikansi 0,025. Keputusan uji Ho ditolak, 

karena >  yaitu 5,035 > 1,980 dengan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,025, yang berarti persepsi siswa tentang 

profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

ekonomi. 2) pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar 

ekonomi. Berdasarkan  hasil analisis data diperoleh nilai sebesar 

2,195 dengan signifikansi 0,025. Keputusan uji Ho ditolak, karena 

>  yaitu 2,915 > 1,980 dengan nilai probabilitas signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,000, yang berarti media pembelajaran berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar ekonomi.  

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran 

terhadap prestasi belajar ekonomi secara bersama-sama dengan 

menggunakan SPSS  for windows versi 15. Kriteria pengujian Ho diterima 

apabila < F( /k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila 

> F( /k;n-k-1)  atau signifikansi < 0,05, diketahui = F( /k;n-k-1) = 

F(0,05;2;116) = 3,074. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai  

sebesar 22,730 dengan signifikansi 0,000. Keputusan uji Ho ditolak 

karena Fhitung > Ftabel, yaitu 22,730 > 3,074 dan probabilitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000, yang berarti bahwa ada pengaruh persepsi siswa tentang 

profesionalisme guru dan media pembelajaran secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar ekonomi. 

Perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas 
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(persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran) 

terhadap variabel terikat ( prestasi belajar ekonomi). Berdasarkan dari  

hasil perhitungan variabel persepsi siswa tentang profesionalisme guru 

memberikan sumbangan relatif 76,5% dan sumbangan efektif sebesar 

21,57% sedangkan media pembelajaran memberikan sumbangan relatif 

sebesar 23,5% dan sumbangan efektif 6,62%. 

2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi 

siswa tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar ekonomi secara individual dan secara 

bersama-sama. Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi dari 

masing-masing variabel bebas bernilai positif, seperti dalam persamaan 

regresi  linier ganda yaitu:  

Y = 35,880 + 0,435 +0,286  

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui bahwa nilai > 

 yaitu 5,035 > 1,980 dan  nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,025 menunjukkan adanya pengaruh.  Arah pengaruh ditunjukkan oleh 

nilai persamaan regresi b1X1, yaitu + 0,435 yang berarti persepsi siwa 

tentang profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

ekonomi, dengan hasil perhitungan sumbangan relatif sebesar 76,5 dan 

sumbangan efektif sebesar 21,57%.  Dengan demikian dapat dikatakan 

semakin baik persepsi siswa tentang profesionalisme guru maka semakin 

baik pula prestasi belajar ekonomi. Yang diperoleh siswa sebaliknya 

semakin jelek persepsi siswa tentang profesionalisme guru maka semakin 

jelek pula prestasi belajar ekonomi yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui bahwa nilai > 

 yaitu 2,195 > 1,980 dan  nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,025 menunjukkan adanya pengaruh.  Arah pengaruh ditunjukkan oleh 

nilai persamaan regresi b2X2, yaitu + 0,286 yang berarti media 

pembelajaran berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi, 

dengan hasil perhitungan sumbangan relatif sebesar 23,5% dan 
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sumbangan efektif sebesar 6,62%.  Dengan demikian dapat dikatakan 

semakin sering penggunaan media pembelajaran maka semakin baik pula 

prestasi belajar ekonomi yang diperoleh siswa. sebaliknya semakin tidak 

pernah menggunakan media pembelajaran maka semakin rendah pula 

prestasi belajar ekonomi yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan uji F diketahui nilai Fhitung > Ftabel 

sebesar 22,730 > 3,074 dan probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000, 

yang berarti bahwa ada pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme 

guru dan media pembelajaran secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran 

maka semakin baik prestasi belajar ekonomi. Sebaliknya semakin rendah 

persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media pembelajaran 

maka semakin rendah prestasi belajar ekonomi. 

Selanjutnya dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,282 yang menunjukkan bahwa kolaborasi 

variabel persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media 

pembelajaran berpengaruh sebesar 28,2%, sedangkan sisanya 71,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

D. KESIMPULAN 

       Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi siswa tentang profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Polanharjo tahun 

ajaran 2012/2013. 

2. Media pembelajaran berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

ekonomi terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Polanharjo tahun ajaran 2012/2013. 

3. Persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan Media pembelajaran 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
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ekonomi terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Polanharjo tahun ajaran 2012/2013. 
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